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Mutatie bestuur
De afgelopen periode heeft Gerrit van Driel geen tijd meer gehad voor zijn
bestuursfunctie. Daar dit structureel is geworden heeft hij besloten zijn bestuursfunctie
met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hierdoor bestaat het bestuur nog uit vijf leden en
voldoet aan het minimaal voorgeschreven aantal zoals voorgeschreven in de statuten.
Het bestuur heeft daarom besloten niet op zoek te gaan naar een nieuw bestuurslid.
Jacob van Loenen zal de taken in tuincommissie van Gerrit overnemen.

Volkstuindersvereniging “De Klepel”
Bestrating van oprit en terras
Enkele weken geleden zijn we begonnen met het leggen van een vernieuwd terras voor
het vereningsgebouw. Zaterdag 12 oktober is er door het bestuur en enkele vrijwilligers
hard door gewerkt en het terras is klaar. De rest van de stenen bij de ingang moeten
worden verplaatst omdat deze op de plaats liggen waar gegraven moet worden voor het
leggen van de oprit. Ook liggen ze in weg voor het storten van mest. Deze stenen moeten
daarom verplaatst worden. Hiervoor is extra hulp zeer gewenst . Dit kan op ieder
willekeurig moment maar liefst binnen twee weken. Zie je kans om enkele kruiwagens
voor je rekening te nemen meld je dan bij Gerard van Kessel of Jacob van Loenen. In de
kerstvakantie kunnen we beschikken over een sjofel en kunnen we beginnen met de
renovatie van de oprit.

Mest
Als de stenen verplaats zijn kunnen we champignomest of compost laten storten. In de
vorige nieuwsbrief boden we compost aan voor € 12.50 pet m3 maar we hebben we nu
een andere leverancier voor € 3.50 per m3 gevonden Een heel ander prijskaartje dus.
Voor champignonmest zijn er nog te weinig aanmeldingen. Zodra er voldoende
aanmeldingen zijn kunnen we champignonmest bestellen. Voor compost is er geen
minimum voorgeschreven. Aanmeldingen kunnen nog steeds worden gedaan bij Cees van
Zetten (cavzetten@gmail.com)

Tuinenwissel
Op dit moment zijn er vijf tuinen vrij gekomen. De nummers hiervan hangen in het
medeelingenkastje. Enkele leden hebben hiervoor al geopteerd waardoor er weer
nieuwe tuinen vrijkomen. Mocht je als lid belangstelling hebben voor een van deze
tuinen dan is het zaak je zo snel mogelijk te melden bij de secretaris. Een dezer dagen
zal er ook een tuin van 200 m2 aangeboden worden. Wie het eerst komt wie het eerst
maalt. Je kunt natuurlijk ook vooraf je wensen schriftelijk of per mail kenbaar maken.
De aankondigingen van vrijgekomen tuinen worden alleen gedaan via het
mededelingenkastje om iedereen een gelijke kans te geven.

