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OOGSTMARKT
De Oogstmarkt op 28 september was 
een groot succes. 25 Gevarieerde  (mag 
je ze zo noemen?) standhouders, 5 spat-
ten regen (terwijl de verwachtingen 

slecht waren!) en ondanks het virus 
gedoe en het feit dat er geen aankon-
diging in de Flevopost stond, veel men-
sen die zich over het algemeen keurig 
aan de 1,5 meter regel hielden. Tijdens 
de markt meldden zich alweer een paar 
nieuwe standhouders voor volgend jaar. 

Leuk! Ben je niet geweest dan heb je 
wat gemist! Voor veel Lelystedelingen is 
onze Oogstmarkt de leukste markt van 
Lelystad 

HEK
Misschien heb je het al gezien: de paal 
van het grote hek is afgebroken. Nou 
was hij al verrot en een degelijke, oude 
Volvo gaf het laatste zetje. Wees gerust, 
er wordt gewerkt aan nieuw palen waar-
aan het hek weer jaren kan hangen.

REEËN
Er lopen nog steeds reeën op het com-

plex. Prachtige beesten met van die lie-
ve, zachte ogen maar ondertussen... Ze 
hebben heel wat bonen, bieten, aard-
beien en meer opgegeten. En nou moet 
de winter (voedselschaarste in het bos) 
nog beginnen!

ONKRUID
Door de hoge temperaturen en voldoen-
de neerslag groeit er van alles op de tuin 

wat je liever niet hebt. Of je het nu on-
gewenste planten of onkruid noemt 
maakt, wat de groei betreft, niet uit. 
Schoffelen bij nat weer heeft geen zin, 
de los geschoffelde plantjes groeien dan 
gewoon door. Profiteer daarom van een 
mooie, warme oktoberdag. Die komt 
vast nog wel!

ALV
Heel wat leden (de opkomst was nog 
nooit zo groot! Misschien had dat te 
maken met de bestuursverkiezing) be-
zochten de ALV in kerkcentrum het An-
ker. Kenmerk van de avond was de zeer 
slechte verstaanbaarheid. Veel leden 
hebben dan ook niks gehoord van wat 
zich afspeelde. Er werd afscheid ge-

nomen van Mary ten Kulve. Peter Kou-
wenhoven werd gekozen tot nieuwe 
voorzitter, de verantwoording van de 
penningmeester + de nieuwe begroting, 
de jaarverslagen van Tuin- en Schouw-
commissie werden goedgekeurd maar 
omdat vrijwel niemand het kon volgen 
geeft het geen goed gevoel. Volgend 
jaar moet het anders en beter en daar 
gaan we voor zorgen!! Ook werden er 
nieuwe leden voor de kascontrolecom-
missie gekozen. Door het je weet wel 
zaten de leden op gepaste afstand, ver-
spreid door de hele kerkzaal 

ENTREE
We gaan mogelijk (kwestie van ping) 
de entree op knappen en hebben de le-

NIEUWE OPZET 
Je bent gewend om 1 keer per 2 
maanden een nieuwe nieuwsbrief 
in je mailbox te krijgen en ziehier. 
Anders van opzet, veel beknopter 
maar hopelijk valt hij toch bij je in 
de smaak! 

We zijn op zoek naar een VMT lid die 
het leuk vindt om 6 x per jaar een 
nieuwsbrief te maken. De tekst krijg 
je aangeleverd, je zoekt er zelf wat 
foto’s bij en onze secretaris Bertine 
de Bes verstuurt hem. Lijkt je dat 
wat? Laat het weten! 
(p.a.kouwenhoven@gmail.com)
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den om ideeën gevraagd. Verschillende 
leden hebben gereageerd met leuke/
grappige en/of interessante ideeën. 
LEUK en dank daarvoor. 
We hebben een bijdrage aangevraagd 

bij Natuur en Milieufederatie Flevoland 
en gaan er nog een aanvragen bij de 
Heidemij (Kern met Pit).
Hoe de entree er ook uit gaat zien: er zal 
met enige regelmaat wat onderhoud 
aan uitgevoerd moeten worden. We wil-
len proberen om speciaal daarvoor een 
klein groepje vrijwilligers te interesse-
ren die de ‘kar’ samen trekken

BANKJE DER 
HERINNERINGEN
Bij de ALV hebben leden hun instem-
ming betuigd met het plan om een 

Bankje der Herinneringen, ergens op 
het complex, te plaatsen. We hebben 

vier dikke eiken houten planken aange-
boden gekregen voor een vriendenprijs 
en kunnen de bank zelf timmeren. Om 
de kosten te dekken vragen we geld aan 
bij De Groene Sluis. 

Op de rugleuning kunnen dan herinne-
ringsbordjes geschroefd worden. 
Gedacht wordt in eerste instantie aan 
bordjes met de namen van Jan ten Kulve  
en Steef Frie. Het valt niet mee om te 
achterhalen wanneer zijn actief waren 
voor VMT!

Naast de bank komt wellicht een VMT 
biebje, vooral gevuld met boekjes waar 
je als moestuinders wat aan hebt (we 
hebben al een boekdonatie gekregen!). 
Leuk om even lekker in de zon te zitten 
met een boekje uit je eigen VMT bieb.

BEZETTING COMPLEX
We hebben inmiddels een wachtlijst 
met een tiental geïnteresseerden. 

EXTRA 
WATERVOORZIENING
Op het complex staan een paar pom-
pen. Het water uit de pompen is van een 
redelijke kwaliteit maar omdat het wat 
zilt is kun je het beter niet langdurig 
gebruiken. Een paar bestuursleden (An-
gela en Bertine) gaan een plannetje ma-
ken hoe we meer regenwater op kunnen 

vangen dat dan door de leden weer ge-
bruikt kan worden. 

EEN SERIEUZE NOOT !
Het prachtige aanzien van ons tuincom-
plex wordt, naast de individuele tuinen, 
vooral bepaald door het groen van onze 
paden en veldjes. Vrijwel overal gras-

paden die worden gemaaid en onder-
houden door de vereniging. Maar het 
blijven graspaden die wat hobbelig en 
bobbelig kunnen zijn. Bij veel regen kun-
nen de paden tijdelijk nat en glibberig 
worden. Voor leden die slecht ter been 
zijn is het zaak zich te realiseren dat het 
altijd uw eigen verantwoordelijkheid 
is om te beoordelen of het verstandig 
is het complex dan op te gaan. De ver-
eniging kan bij eventuele valpartijen 
niet aansprakelijk worden gesteld. Voor 
velen van u zal dit vanzelfsprekend zijn 
maar het leek ons goed om dit toch een 
keer onder uw aandacht te brengen.

De volgende nieuwsbrief krijg je 
eind november – begin december 
in je mailbox maar gelukkig is het 
nog niet zover. 
Het gaat allemaal 
al snel genoeg!

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder


