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Belangrijke data  
 
Werkzaterdag: 
Deze is op zaterdag 26 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. 
Graag snoeischaren en heggenscharen meebrengen! 
Verder zie: afvalcontainer. 
 
Tuinschouw: 
Deze wordt gehouden in het midden van september. 
 
Champost: 
De planning is dat op 16 september er twee ladingen champost komen. 
Een kruiwagen per 10m2 is gratis.  
Eerst moet de champost van de achterste berging weggekruid worden. 
Om de paden te ontzien graag geen mest kruien bij regenachtig weer / modderige paden. 
Voor het vervoer van champost naar de achterste tuinen en voor mensen die slecht ter been 
zijn: zie 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. 
 

 
 

Mutaties leden. 
 
Om gezondheidsredenen hebben Ab van de Wollenberg ( tuin 47) en Jo de Groot ( tuin 32) 
de huur van hun tuin opgezegd. 
Tuin 47 wordt nu gebruikt door Else van der Kooij. 
Tuin 32 wordt nu gebruikt door Elly Vergeer. 
 

 
 

Snoeien 
Op 3 oktober om 10.00 uur zal Pieter Jan Boon op tuin 4, de tuin van Ria Kluls, bomen 
snoeien. Belangstellenden zijn welkom.  
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Aardappelkaart. 
 
Leden van het bestuur brengen jaarlijks in kaart waar de aardappels gepoot worden; de 
laatste paar jaren doen dat Henk Busser en Paul van Grinsven. Vervolgens worden deze 
gegevens digitaal verwerkt. Nico Egtberts heeft deze taak een flink aantal jaren op zich 
genomen. Daarvoor onze oprechte waardering en dank. 
De digitale verwerking is dit jaar, op verzoek van het bestuur, voor het eerst gedaan door 
Joop Hax. Het resultaat hiervan, de aardappelkaart, hangt binnenkort in het Praothuus. Hij 
heeft getracht de aardappelteelt over drie jaren ( 2013, 2014 en 2015) in één kaart samen te 
voegen, zodat meteen duidelijk wordt of er wel of geen overlap is. Het is uiteraard de 
bedoeling dat er geen overlap is. 
We vragen alle leden deze kaart voor i oktober te bekijken. Mochten er fouten in de kaart 
geslopen zijn ( niets menselijks is ook het bestuur vreemd) laat het dan Henk Busser of Paul 
van Grinsven weten. 
 

 
 

Container snoeiafval. 
 
Ook dit jaar zal op de werkzaterdag van 26 september een afvalcontainer geplaatst worden. 
Deze is bedoeld voor de afvoer van het snoei- en groenafval van de werkzaterdag. 
Mogelijk / waarschijnlijk is er dan nog ruimte over. Deze ruimte kan dan door de leden 
gebruikt worden voor  hun niet composteerbaar groenafval. Dit kan dan in de container 
gedeponeerd worden op zaterdag 26 september vanaf 11.30 uur tot en met zondag 27 
september. 
Het snoeiafval graag goed bundelen; dat scheelt ruimte. 
Afgelopen jaar kon nog niet iedereen de discipline opbrengen om zich te houden aan deze 
spelregels; we hopen dat het dit jaar beter gaat.  
 

 

 

Vervoer van champost. 
 
De planning is dat op 16 september twee ladingen champost gebracht worden. 
Op zaterdag 19 september willen we met een aantal mensen champost vervoeren naar de 
achterste tuinen ( tuin 15 t/m 29) en naar tuinen van huurders die slecht ter been zijn, met 
behulp van de zitmaaier met aanhang en met kruiwagens, vanaf 9.30 uur. 
Enkele mensen hebben reeds toegezegd om mee te werken; maar we zoeken nog een 
aantal vrijwilligers hiervoor. 
Er  zal gezorgd worden voor koffie met zelf gebakken cake! 
Mensen die kruien voor anderen zijn vrijgesteld van de werkzaterdag op 26 september. 
 
Wil je in aanmerking komen voor vervoer van champost naar je tuin ( dus als je huurder 
bent van tuin 15 t/m 29 of slecht ter been bent) dan moet je op zaterdag 19 september vanaf 
9.30 aanwezig zijn om ( mee) te laden en te lossen, niet alleen voor je eigen tuin, maar ook 
voor die van anderen. 
 
N.B. Bij slecht weer / modderige paden kan dit vervoer dan niet doorgaan!! 
 

 
 
 


