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Bestraten van de oprit 

In het voorjaar hadden we grootste plannen met onze oprit. Door het veelvuldige 

autoverkeer slijt de bocht naar het parkeerterrein snel uit. Een jarenlange wens 

was om deze bocht te gaan bestraten. Hiervoor waren reeds stenen en zand  

gestort en zelfs een datum was al gepland. Helaas door weersomstandigheden en 

gebrek aan vrijwilligers is dit niet doorgegaan. Ondertussen heeft onze grote 

organisator van deze activiteit het af laten weten. Daarom zijn we nu bezig de 

draad met de rest weer op te pakken. Voor het grint wat moet worden 

afgegraven is al een oplossing bedacht. We hebben betonnen banden geregeld en 

de voorlopige planning is om de bestrating in de derde week van oktober (20 en 

21) uit te gaan voeren. Hulp is natuurlijk nog steeds zeer welkom. 
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Mest 

De vereniging gaat dit jaar weer mest regelen. Vorig jaar hebben we stalmest en 

champignonmest aangeboden maar we hebben hier slechte ervaring mee omdat 

deze in dezelfde periode zijn gestort wat tot veel overlast heeft geleid. Ook liggen 

de stenen en  het zand er nog. De mest zal dus pas op zijn vroegst eind oktober 

kunnen komen. We hebben daarom gekozen om dit jaar alleen champignonmest 

te bestellen. Verder hebben we ook geinformeerd naar de mogelijkheid compost 

te laten komen. Bij een afname van 30 m3 kost dit €12.50 per m3. Als hiervoor 

voldoende belangstelling is kunnen we misschien in het voorjaar als de 

champignonmest verdeeld is een vracht van laten komen. Voor je wensen 

omtrent deze twee opties kun je terecht bij Cees van Zetten 

(cavzetten@gmail.com) 

Zonnebloemwedstrijd 

Op 28 augustus hebben we de zonnebloemen opgemeten. Nog nooit zijn er 

zoveel zonnebloemen boven de 3 meter gesignaleerd. Zelfs met 3.20 (De heer 

Geldof (60)en de Jong (27)) viel je dit jaar buiten de prijzen. Komt dit door het 

groeiseizoen wat zich na eind juni zo wonderbaarlijk heeft hersteld of omdat de 

vaardigheden toenemen? 

In ieder geval drie nieuwe prijswinnaars die nog nooit in de prijzen zijn gevallen 

1. Dhr Braber  2 3.80m 

2. Dhr Maas  49 3.60 m 

3.  Mw Visser  13A 3.35m 

De winnaars hebben de prijzen reeds ontvangen, van harte gefeliciteerd. 

Ter overname      

Ooit gedacht aan een (oud ras) appel- of perenboom in je voor- of achtertuin?          

Omdat ik ruimte moet maken in mijn volkstuin heb ik een aantal bomen "over". 

Tegen een bescheiden vergoeding doe ik ze van de hand (eventueel inclusief 

boompaal en bindmateriaal) bv 
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Appels 

 Dubbele Bellefleur 

 Koningszuur 

 Zoete Campagner 

 Zoete Bloemee 

 Zoete Ermgaard 

 Zoete Pippeling 

 Sterappel 

 Jasappel 

 of peren: (Dubbele) Winterjan  
 

Kom een keer kijken! 

Jos Geldof (tuinnummer 60) T 0345572907 of E geldofjw@hetnet.nl  

 

Koffieochtenden 
 
Vanaf begin maart zijn we begonnen met de koffieochtenden op 
zaterdagochtend. Na een overweldigende belangstelling in het begin zien we de 
laatste maanden toch wat minder bezoekers maar zeker nog voldoende om met 
deze actie door te gaan. Na elf uur is de belangstelling echter minimaal en hebben 
we de tijden hierop iets aangepast. Begintijd blijft 10.00 u en na 11.00 u wordt er 
geen nieuwe koffie meer gezet. 
Voor degene die deze ochtend nog bezocht heeft: schroom niet, de deur is open 
en zeker voor de nieuwe leden is het een mooie opstap om je medetuinders te 
leren kennen. 
De laatste ochtend van het seizoen is 12 oktober (met misschien wat extra's). 
In maart pakken we de draad weer op. 
 

Tuinenwissel 
 
Binnenkort komen er weer enkele tuinen vrij. Mocht je hiervoor belangstelling 
hebben meld dit dan bij onze secretaris Sjaan Stap. De vrijgekomen tuinen zullen 
begin oktober aangekondigd worden in het mededelingenkastje. Mocht je je huur 
op willen zeggen probeer dit dan voor eind september schriftelijk of per mail te 
doen bij Sjaan. De belangstelling voor tuinen is nog steeds groeiende. Momenteel 
hebben we een wachtlijst van 9 personen. 


