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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 is 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 23 september van 9.30 tot 11.00 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. 
Omdat groenafval gratis aangeleverd kan worden op de milieustraat zullen we geen 
afvalcontainer plaatsen. 
 
Tuinschouw: 
Deze wordt gehouden in de eerste helft van september. 
Mede door het weer en de vakantieperiode is er op een aantal tuinen wat achterstallig 
onderhoud. We zouden graag zien dat alle tuinen er goed verzorgd bij liggen. 
 
Champost: 
Er zijn twee ladingen champost gekomen. 
Een kruiwagen per 10m2 per kalenderjaar 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. 
 
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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Tuinbezetting/ wachtlijst. 
We hebben gelukkig niet te klagen over de bezetting van de tuinen. Dit jaar waren de tuinen 
volledig bezet. En er staan 9 mensen op de wachtlijst.  
 
 
 
Huurovereenkomst met gemeente. 
 
De nieuwe huurovereenkomst met de gemeente is getekend. Het is een overeenkomst met 
onbeperkte duur. 
De huurprijs wordt in stappen verhoogd: in 2017 naar € 650; in 2018 naar €: 800; in 2019 
naar € 1000; in 2020 naar  €1200; en daarna wordt dit bedrag geïndiceerd. 
Verder blijft de locatie aangewezen als zoekgebied voor woningbouw. Indien er woningen 
gebouwd worden, zal de gemeente zich inspannen om de  mogelijkheid te onderzoeken of 
er een nieuwe alternatieve locatie beschikbaar gesteld kan worden. De gemeente zal  hierbij 
faciliterende rol aan nemen. 
 
De bedragen van huur en contributie blijven op dit moment ongewijzigd. Het bestuur zal in 
de ALV van 2019 mogelijk met voorstellen komen om de huur en/ of contributie eventueel in 
2020 te verhogen. 
 
 
 
Oma weet raad: gebruik van azijn 
 
Op internet wordt het gebruik van azijn regelmatig aangeraden om terrassen / tegels / 
stenen te ontdoen van groene aanslag, mos en onkruid. 
Maar we vinden het niet zo geschikt voor gebruik op de volkstuin: het verzuurt de grond  
erg; in contact met water dood het de dieren en het levend organisme in het water; en het 
doodt niet de wortels van bijv. zevenblad, kweekgras, paardebloemen e.d. 
Daarom willen we het gebruik van azijn op de volkstuin afraden. 
 
 


