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Belangrijke data 
Hoewel we hopen op een mooie en niet te natte nazomer, komt het einde van het 
tuinseizoen in zicht. En daarbij horen enkele belangrijke data: 
 
Werkzaterdag: 
Deze is op zaterdag 20 september van 10.00 tot 11.30 uur; met na afloop koffie. 
Aanwezigheid op de werkzaterdag is niet vrijblijvend en wordt bijgehouden; afwezigen 
krijgen een vervangende taak. Maar bovenal: het is een genoegen om met een groot aantal 
mensen te werken aan het aanzien van ons volkstuincomplex. 
 
Tuinschouw: 
Deze wordt gehouden in de tweede helft van september. 
 
Champost: 
We zullen voor eind september twee ladingen champost bestellen. Een kruiwagen per 10m2 
is gratis. Voor het vervoer van champost naar de achterste tuinen en voor mensen die 
slecht ter been zijn: zie zitmaaier en vervoer van champost. 
 
Opzeggen huur: 
Mocht je de huur van de tuin willen opzeggen, dan moet dit gebeuren vóór 1oktober bij de 
secretaris van de tuinvereniging, bij voorkeur schriftelijk of via email:  P. v. Grinsven. 
Jonckherenhof 19; 6581GC Malden; email: p.grinsven9@kpnplanet.nl. En vervolgens moet 
uiterlijk 31 december de tuin zwart opgeleverd worden. 

 
Een tijd van komen en van gaan.. 
Henk Daamen heeft laten weten aan het eind van dit seizoen vanwege 
gezondheidsredenen te stoppen met zijn volkstuin (82a). Hoewel Henk niet vanaf het begin 
erbij was mag hij gerust bij de tuinders van het eerste uur worden gerekend (lid sinds 1988). 
Henk was de man, die vrijwel vanaf het begin het maaien van de paden op zich nam. 
Er was toen geen maaiploeg, zoals nu, en ook de maaier was maar een eenvoudig ding. 
Toch zorgde Henk er in zijn uppie vele jaren voor, dat de paden wekelijks keurig werden 
gekortwiekt. Ook op de latere werkzaterdagen was Henk een trouwe en welkome tuinder. 
Henk, bedankt, alle goeds en we hopen je nog vaak op de koffie te mogen verwelkomen. 

 

Nieuw tuinlid 
Stef en Mijntje Wiegers zijn ons nieuwste tuinlid. Zij werken op tuin 21 samen met Femke 
Borcheld. 
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Container snoeiafval. 
Als proef zullen we een container laten plaatsen, waarin  op zaterdag 20 september vanaf 
12.00 uur tot en met zondag 21 september alleen snoeiafval gedeponeerd kan worden. 
Alleen snoeiafval om het gewicht, en daardoor ook de kosten zo laag mogelijk te houden. 
En hierbij wil ik een door mij gehate uitdrukking gebruiken: vol is vol. 
Maar of iets vlug vol is, hangt af van hoe je ermee omgaat. Als goede tuinder weten we 
allemaal: je kunt snoeiafval zo deponeren, dat een container gauw vol is, maar als je de 
snoeiafval knipt en bundelt kan er meer in een container. 
En we zijn benieuwd of het ons lukt om de ons nodige discipline op te leggen.  

 

Zitmaaier en vervoer van champost. 
Sinds enkele weken zijn wij in het bezit van een zitgrasmaaier, met kleine aanhanger: 
een Husqvarna Rider 13 C5 Bioclip frontmaaier 12,5 pk Briggs & Strattion/94 cm Combi dek 
handgeschakeld. 
Een commissie heeft zich eerst gebogen over de mestberging. Zij en het bestuur kwamen 
tot de conclusie dat uitbreiding van de mestberging een te kostbare zaak was.  
De commissie heeft zich vervolgens gebogen over mogelijkheden om vervoer van mest / 
champost te vergemakkelijken. 
Na afweging van verschillende alternatieven, kwam de commissie tot de aanbeveling om 
een zitmaaier aan te schaffen, met mogelijkheid van een aanhangwagentje, mede omdat de 
huidige grasmaaier reeds 15 jaar oud is en aan vervanging toe. In de begroting was 
daarvoor ruimte door de gereserveerde bedragen voor vlaggenmasten en uitbreiding van de 
mestberging hiervoor te gebruiken. 
Het maaien van het gras is hierdoor een stuk comfortabeler geworden. 
We willen enkele grasmaaiers vragen om de zitmaaier met aanhanger eind september / 
begin oktober in te zetten op twee dagen voor het vervoer van champost. En we denken 
daarbij aan champost voor de tuinen 15 t/m 29, en voor huurders die slecht ter been zijn. 
Binnenkort krijgt U hierover nader bericht van het secretariaat. 

 
Hoe bont maken we het voor elkaar…. 
We kennen allemaal die kleine en grote ergernissen: overwaaiend zaad van onkruid; 
zevenblad en kweekgras die zich niet aan tuingrenzen houden; struiken van een ander die 
veel schaduw in de tuin geven; struiken die ineens toch groter worden dan gedacht en een 
gedeelte van een andere tuin in beslag nemen. 
Maar deze had ik nog niet meegemaakt: delen van een composthoop die netjes 
gedeponeerd waren onder een walnotenboom in een andere tuin. 

 
Advertentie 
Te koop:  
Liebherr Diepvrieskist  
 ongeveer 400 liter inhoud 3* + 3 manden, 7 jaar oud  
l x b x h = 164 x 75 x 91 (cm)  
€ 100,- of ruilen voor eenzelfde kwaliteit kleinere diepvrieskist/kast 
tel: 06 502 389 53 (Mieke Rijzewijk-Visser) 
 


