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BBQ
Op 16 juni hebben we onze jaarlijkse bbq bij het verenigingsgebouw gehad. Het
weer werkte deze keer aardig mee. De bestuursleden hebben zelf al het lekkers
klaargemaakt zodat we ondanks de lage deelnamekosten aardig uitkwamen met de
financiën. De deelname was iets minder dan vorig jaar maar daarnaast hebben we
ook vele persoonlijke afmeldingen gehad. Op naar de volgende bbq in 2013 dus.
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Wachtlijst
De aanmeldingen voor een lidmaatschap stromen ondertussen binnen. Zo hadden
we enkele maanden geleden nog drie onverhuurde tuinen. Ondertussen hebben
we alweer een wachtlijst van drie aspirant leden. In oktober proberen we de tuinen
weer opnieuw te verdelen. Mocht je van plan zijn de huur op te zeggen wacht dan
niet te lang zodat we de nieuwe indeling zo snel mogelijk rond kunnen krijgen. voor
de nieuwe leden is het immers prettig dat ze tijdig weten welke tuin ze volgend
jaar kunnen gebruiken. Eind september zullen we een lijst van de vrijgekomen
tuinen ophangen in het mededelingenkastje waarop alle leden kunnen reageren.

Zonnebloemwedstrijd
Op 14 augustus gaan we de zonnebloemen opmeten. Je hoeft je hiervoor niet aan
te melden, we maken gewoon een rondje over de tuin en meten alle zichtbare
zonnebloemen op. Mocht je er zelf bij willen zijn: welkom. We beginnen ons rondje
om 19.30.
Nogmaals de spelregels: De zonnebloem moet op de volkstuin worden geteeld.
Slechts 1 zonnebloem per lid dingt mee naar de prijs. Prijsbepalend is de hoogte
van de zonnebloem.

Beschadiging afrastering
Enkele weken geleden is een deel van de afrastering beschadigd bij het maaien in
de kersenboomgaard van de heer Hol. We hebben geen reactie gehad van de heer
Hol en hebben hem daarom aangeschreven met het verzoek de schade te
herstellen. We wachten zijn reactie af.

Rattenplaag
Hadden we voorgaande jaren regelmastig overlast van konijnen, mollen of duiven,
dit jaar is sprake van een rattenplaag. Er zijn al verschillende diertjes gevangen
maar hun aanwezigheid wordt nog te vaak gesignaleerd. Steeds meer leden gaan
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over tot het plaatsen van rattenklemmen. Let er hierbij op dat er geen gewenste
gasten in deze val kunnen trappen. Mocht de plaag zich verder gaan uitbreiden dan
zouden we de hulp van de gemeente kunnen vragen. Graag jullie reactie hierover
naar het bestuur.

Mest
Ook voor het komende jaar willen we als vereniging regelen dat er
champignonmest en oude stalmest komt. Hier zal een vergoeding van 2 a 3 euro
per m3 tegenover staan. Deze kosten bestaan volledig uit de transportkosten van
de mest en is daardoor gelegaliseerd. Als individu staat het vrij zelf mest te regelen
maar dan alleen voor eigen gebruik. Mocht je meer kunnen regelen neem dan
vooraf contact op met Gerrit van Driel zodat dit door hem gecoordineerd kan
worden. Mocht je interesse hebben in een hoeveelheid stalmest of
champignonmest, ook hiervoor moet je je bij Gerrit melden.

Volkstuinvakbeurs
Van 22 november tot 25 november is er in Apeldoorn voor het eerst de
volkstuinvakbeurs. Normaal is de entreeprijs 25 euro maar van de organisatie
hebben we een aanbieding gehad van 5 euro per persoon als we met minimaal vijf
mensen komen. mocht je interesse hebben voor een van deze dagen laat het dan
graag even weten aan Gerard van Kessel.
Informatie kun je vinden op http://www.groenepassie.nl .
Ziet er veelbelovend uit.

Vermissingen
Regelmatig komen er berichten binnen van vermissing van gereedschappen en
producten. Meestal is dit weken later en daar kunnen we niets mee. Daarom het
verzoek: meldt direct aan het bestuur als je vermoedens hebt van ontvreemding.
Ook komt het nog weleens voor dat het hek 's nachts niet afgesloten is. Mocht je
dit signaleren, meldt dit dan de volgende dag bij Sjaan Stap. Zij weet wie er
verantwoordelijk is voor het afsluiten en kan de desbetreffende persoon hierop
direct aanspreken.

