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Inleiding. 
De vakantieperiode is voorbij en de nazomer kan beginnen.  
Het is de tijd van oogsten, en de tuin winterklaar maken. 
Er komt weer champost, de tuinschouw hebben we gepland en eind september is er een 
algemene werkzaterdag. 
Het kan ook een moment zijn om je af te vragen of je het volgende jaar wederom een tuin 
wilt huren. 
 

 

 Belangrijke data  
 
Werkzaterdag: 
Deze is op zaterdag 24 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! 
Omdat groenafval gratis aangeleverd kan worden op de milieustraat zullen we geen 
afvalcontainer plaatsen. 
 
Tuinschouw: 
Deze wordt gehouden in het midden van september. 
Mede door het weer en de vakantieperiode is er op een aantal tuinen wat achterstallig 
onderhoud. We zouden graag zien dat half september alle tuinen er goed verzorgd bij 
liggen. 
 
Champost: 
De planning is dat half 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. 
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Vervoer van champost. 
 
De planning is dat begin september twee ladingen champost gebracht worden. 
Op zaterdag 17 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 24 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 17 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  niet doorgaan!! 
 

 

Mutaties leden. 
 
Albert Bübech heeft de huur van zijn tuin 76 opgezegd om gezondheidsredenen van hem en 
zijn vrouw. Albert was 24 jaar lid van onze vereniging. Hij was steeds erg behulpzaam en 
attent, en liet andere delen in de vruchten van zijn tuin. Maar hij was ook een opgewekte  en 
markante verschijning op het complex. We zullen hem missen. We wensen hem en zijn 
vrouw veel sterkte. 
Albert was het oudste lid van onze vereniging. Wie valt deze eer nu ten deel? 
 
Henk Claassen heeft de huur van tuin 7a opgezegd; deze tuin is overgenomen door 
Gennadi Tamliani 
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