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HOFMEESTERS

Beste tuinders

In het kalenderjaar 2018 zijn we begonnen met het opstarten van een
tuincommissie,die bestaat uit een aantal "hofmeesters”. De bedoeling is dat
iedere tuinkleur vertegenwoordigd gaat worden door een of twee hofmeesters.
De hofmeester is de schakel tussen u en het bestuur.
De hofmeester geeft desgewenst raad, geeft adviezen en bemiddelt.
De hofmeester houdt toezicht, signaleert en rapporteert indien nodig
naar het bestuur.
De hofmeester heeft geen bestuurlijke bevoegdheden.
De hofmeester mag alleen met uw toestemming uw tuin betreden.
Inmiddels heeft het bestuur een vijftal tuinleden bereid gevonden om de taak
van hofmeester op zich te nemen. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

GEEL – MARIE THERESE BLOMME & FRANS VAN ZUNDERT
Met plezier tuinieren wij bij vereniging VTHoflaan.

Frans
Ik ben werkzaam geweest bij de technische dienst
van het Verbeeten Instituut en al 45 jaar samen met
mijn vrouw actief in onze moestuinen. Ik heb 2
kinderen en 4 kleinkinderen die inmiddels wel weten
waarzij hun bloemen, fruit en groente kunnen halen.
Mijn lijfspreuk is; Ieder probleem is op te lossen!
Marie-Thérèse
Ik ben 36 jaar actief geweest in de Tilburgse kunst- en cultuursector. Ben in
Tilburg getogen, getrouwd, heb er gestudeerd, gewerkt en gezorgd voor mijn
3 kinderen. Heb inmiddels 7 kleinkinderen die ik regelmatig meeneem naar de
tuin. Mijn lijfspreuk is; Tuinier met zin: Hoe men zaait zal men oogsten!
VTHoflaan is een fijne vereniging waar meer dan 16 culturen samenkomen
met de gemeenschappelijke passie ‘tuinieren’. Frans en ik zijn de hofmeesters
in vak geel. Graag staan wij voor u klaar mocht u vragen hebben over de
regels en mogelijkheden van het tuinieren in deze mooie Volkstuin.
Frans van Zundert, Looy de Roylaan 45
Marie-Thérèse Blomme, Looy de Roylaan 43

f.vanzundert@vthoflaan.nl
mt.blomme@vthoflaan.nl

BLAUW – JO COX
Zo’n 33 jaar tuinier ik bij Volkstuin Hoflaan met veel
plezier en wisselende tijd. Jarenlang als docent
Bouwkunde in Rotterdam gewerkt, doe ik nu
vrijwilligerswerk en mijn tuin.
Ik ben getrouwd en heb een dochter en een zoon en
intussen alweer 2 kleinkinderen.
In mijn vrije tijd doe ik aan diverse sporten (onder
andere hardlopen), tuinieren en klussen. Voor de tuin
vind ik het belangrijk dat het gezellig is en dat
iedereen zijn gang kan gaan, binnen de afspraken
van de vereniging. Het moet voor iedereen een veilige en gezellige plek zijn en
blijven. Als hofmeester van vak blauw, zal ik er voor zorgen dat iedereen zich
aan de afspraken die we maken houdt en desnoods zal ik mensen daarop
aanspreken. Ook kunt u bij mij terecht voor vragen en opmerkingen.
j.cox@vthoflaan.nl

Jo Cox, Blauw 38

WIT – WIM ENGEL
Ik ben (druk?) bezig aan mijn 70ste levensjaar, ben
papa en opa van een getrouwde dochter van 39 jaar
en een kleindochter van 11 jaar die al 15 jaar in
Guatemala leven en wonen, werk nog tijdelijk en
parttime als ik iets leuks tegenkom in het sociaal
domein en/of re-integratie (gemeenten).
Ik heb diverse functies gehad in het bedrijfsleven en
bij de overheid, waarbij mensen voor mij centraal
staan en stonden.
De meeste werkervaring echter heb ik binnen het reintegreren / participeren als arbeidscoach van mensen met of zonder
beperkingen, om hen weer een zinvol leven te geven, het liefst door werk,
daar waar dit mogelijk is / was.
Mijn ambitie??
De “witte” tuinleden als hofmeester te stimuleren om tuinvak Wit tot het
mooiste, best onderhouden en creatiefste tuinvak te maken van het hele
complex, waar we elkaar durven aanspreken op nalatig onderhoud en
ongewenst gedrag, maar elkaar ook complimenteren op het behaalde en
gewenste resultaat.
Elkaar bijsturen en bijstaan in tijden van nood maar vooral ook het “tuin”leven vieren.
Verbinding is voor mij het sleutelwoord in het samen-doen van de “witten”,
waarbij lol en tevredenheid zeker niet mogen ontbreken!!!!
See you soon
De “witte” Wim Engel, Wit 26

w.engel@vthoflaan.nl

GROEN – FRANS MOMMERS
Beste volkstuinders, ik wil me even voorstellen.
Ik ben Frans Mommers en 66 jaar oud.
Ik ben lid van de volkstuin sinds 2006.
Mijn vrouw en ik hebben samen een tuin van 400 m2
met daarop een blokhutje en een tuinkasje. We
hebben er veel mooie bloemen en planten op staan.
Elk jaar is het weer een feest om in de tuin bezig te
zijn. Soms mislukt een oogst maar meestal gaat het
goed. We genieten van alles wat groeit en bloeit de vogels en de kikkers. Op
onze tuin gebruiken we geen gif!
Mijn vrijwilligerswerk voor de vereniging is het schilderwerk van ons
clubgebouw en verder onderhoud ik samen met anderen de voortuin van de
volkstuin.
Mijn hobby’s: Klussen, wandelen, fietsen, fotograferen, tekenen, schilderen en
tuinieren.
Dank voor het lezen.
Frans Mommers, Groen 44

f.mommers@vthoflaan.nl
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