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Inleiding.  
 
De herfst is begonnen. Er is champost. 
De tuinen worden winterklaar gemaakt. 
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor de tuinschouw, werkzaterdag, opzeggen huur en 
aardappels winnen uit zaad. 

 

 Werkzaterdag met honing  
 
Deze is op zaterdag 22 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. 
Aan het einde van de werkzaterdag kun je bij Marion de Bruin zomerhoning kopen 
( En we zoeken mensen die op 15 september vanaf 9.30 uur champost willen rijden voor 
tuinders die slecht ter been zijn) 
 

 
 

Tuinschouw  
 
In de tweede helft van september ( 28 september) zal de tuinschouw plaats vinden. 
Op verzoek van de leden hebben we de gehanteerde criteria, gebaseerd op het 
tuinreglement  op een rijtje gezet: 

1. Aanwezigheid onkruid zoals kweekgras, zevenblad, winde 

2. Aanwezigheid uitzaaiend onkruid 

3. Teveel opslag van materialen 

4. Grote hoeveelheid tuinafval op tuin 

5. Overhangende takken en beplanting naar tuinpad en  buren 

6. Slecht onderhoud tuingrens met tuinpad 

7. Aanwezigheid zwart zeil in  groeiseizoen 

8. Bebouwing hoger dan 1 meter 

9. Tomaten niet afgedekt 

10. Te hoge bomen  

11.  Begroeiing aan gaas van het hekwerk aan Maaszijde 

12.  Compostbak binnen 1 meter van hek aan Maaszijde 

Zo kun je ook zelf nagaan in hoeverre je tuin voldoet aan de criteria. 
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Opzeggen huur  
 
Het einde van het seizoen nadert. Dat betekent o.a. de tuin winterklaar maken, en je 
afvragen of je volgend jaar verder wilt gaan met de huur van de tuin. 
Mocht je de huur van de tuin willen opzeggen, dan moet dit gebeuren vóór 1 oktober 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 tuinbezetting. 
 
Sarah de Jong, die meewerkte op tuin 23, heeft haar lidmaatschap opgezegd. 
Matty Nierop, die pas enkele maanden tuiniert op tuin 36a, heeft de huur opgezegd 
vanwege een verhuizing, 
 

 

Vacature bestuur: secretaris  
 
Lenneke Peters heeft sinds kort een baan voor vier dagen, en kan de werkzaamheden als 
beoogde secretaris van de vereniging niet combineren met deze baan. Ook zal ze de huur 
van haar tuin opzeggen. 
Daarom zijn we weer op zoek naar een 2e secretaris van de vereniging, die over 1,5 jaar 
mij ,Paul van Grinsven, geheel kan en wil opvolgen. 
Als je hiervoor belangstelling heeft, neem dan contact op met Paul van Grinsven. 
 

 

Bijen 
Het bestuur heeft T. de Groot, na en in  overleg met M. de Bruin, toestemming gegeven 
om achter tuin 74 een bijenkast te plaatsen. 
 

 
 

Aardappels vermeerderen uit zaad  
 
Johanna Kempers, tuin 64, attendeerde ons op een stukje in Maria Thun’s Zaaikalender 
2018 over het vermeerderen van aardappels uit zaad. 
Kort samengevat komt het hierop neer: 
Aardappels vormen zaad; de vruchten die het zaad bevatten hangen als een soort 
tomaten aan de plant. Deze oogst je als ze nog groen zijn en laat je daarna rijpen. De 
vruchten worden vervolgens opengesneden en de vele zaden worden gedroogd. 
Deze zaden worden in februari gezaaid en daarna verspeend; en in mei kunnen ze buiten 
worden geplant. In de herfst worden ze geoogst, en het jaar daarop worden ze gebruikt als 
pootaardappelen. 
Johanna heeft er goed ervaringen mee, en heeft geen last van ziektes in de aardappelen. 
Voor meer informatie verwijzen we naar Maria Thun’s  zaaikalender; ook Johanna wil 
graag vertellen over haar ervaring. 
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