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2 SEPTEMBER = WERKBEURT VOOR DE TUINDERS 92 t/m 100
Tuinders van de nummers 92 t/m 100: er wordt op jullie gerekend a.s. zaterdag, tenzij je je werkbeurt al hebt gedaan of 75+ bent. De werkzaamheden starten om 9.00 uur. De kantine is open vanaf 8.45 uur. Ben je onverhoopt verhinderd, geef dit dan uiterlijk vrijdag door aan het bestuur per
mail of sms naar 06-55118448.
Los van de verplichte werkbeurt, (nu nog één keer per jaar, Huishoudelijk Reglement artikel 40 en
Tuinreglement artikel 3) is iedereen welkom op de eerste zaterdag van de maand om mee te helpen
met de algemene werkzaamheden ten behoeve van het complex. Er is genoeg te doen en vele handen maken licht werk.
23 SEPTEMBER VAN 10 TOT 13 UUR > OOGSTFEEST
Voor de 2e keer wordt in de tweede helft van september een activiteit gepland, een traditie is geboren. Vorig jaar was het thema “de feestelijke afsluiting van ons jubileumjaar”, dit jaar staat “het resultaat van een seizoen lang tuinieren” centraal.
NOTEER DE DATUM VAST IN JE AGENDA en nodig familie, vrienden, buren en kennissen uit.
Een greep uit wat je zoal kunt verwachten en/of doen:
- Er is weer een loterij met heel aantrekkelijke en mooie prijzen.
- Je kunt eigen geteelde groenten, fruit, eigen gemaakte jam, stekjes van vaste planten etc.
verkopen of weggeven.
- De pompoenwedstrijd > wie heeft de zwaarste?
- Tafel met vreemd gevormde groente en/of fruit.
- Er zijn weer twee grabbeltonnen, één voor kinderen en één voor volwassenen.
- In de kantine is koffie, thee, soep en frisdrank verkrijgbaar, voor de zoete en hartige trek is
er een variëteit aan hapjes, snacks en ijsjes.
Kom je helpen met de voorbereiding en/of tijdens het oogstfeest? Graag!
Meld je aan per mail of bij één van de bestuursleden. En heb je leuke, uitvoerbare ideeën om het
oogstfeest op te leuken, laat het ook weten. En oh ja, we zoeken nog iemand, die voor muziek kan
zorgen, zelf spelen kan ook natuurlijk.

Meer informatie volgt binnenkort.

SPRINGKLAVER BESTRIJDEN
Springklaver (Gehoornde klaverzuring) is een onkruid, die je vaak zult aantreffen tussen de voegen
van tegels. Ook in de tuin en plantenpotten voelt het zich thuis. Springklaver bloeit vanaf april tot
en met oktober met kleine gele bloemetjes. Het blad is hartvormig met een roodbruine, donkerbruine kleur en heeft veel weg van een klaverblad. De groeiwijze is kruipend.
Op het eerste gezicht is Springklaver een leuk plantje om te zien. Toch is het niet aan te raden om
Springklaver zijn gang te laten gaan, want het is een echte woekeraar. Dat heeft te maken met de
manier waarop het plantje zich verspreidt. Na de bloei worden de zaaddozen namelijk door de plant
naar alle kanten weggeschoten. Zorg er in ieder geval voor dat Springklaver niet gaat bloeien.
Daarmee voorkom je dat het zaad zich verspreidt. Schoffel het plantje regelmatig weg. Zit Springklaver tussen je tegels, verwijder het dan met een voegenkrabber en haal zoveel mogelijk wortels
weg.

DE VOETPADEN
Steeds meer tuinders komen met de scooter of de (elektrische) fiets naar het complex en daar is
niets mis mee. Wij willen iedereen wel vriendelijk verzoeken om op de paden stapvoets te rijden.
Dat is veiliger en prettiger. Sommige scooters zijn nogal luidruchtig, zeker als er (te) hard mee wordt
gereden. Voor (elektrische) fietsen geldt dat je die niet hoort aankomen, als die van achteren aan
komen rijden. Voorkom een schrikreactie, hou rekening met elkaar.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN VAN DE KANTINE EN DE TUINWINKEL
Met ingang van 30 augustus zijn de kantine en de tuinwinkel geopend op woensdag van 9.30 tot
10.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur. Kom gezellig langs voor een kopje koffie of thee,
een praatje met medetuinders en/of voor winkelaankopen.
DE TOILETTEN
In de nieuwsbrief van 28 juni j.l. stond een mededeling over het damestoilet, dat op donderdag 22
juni vervuild werd aangetroffen. Op donderdag, 24 augustus, was het weer raak.
Poep aan de tegels en de handdoek van de wasbak lag besmeurd in de hoek achter het toilet.
Het bestuur wil nogmaals benadrukken dat je altijd je eigen toiletrol mee moet nemen, als je naar
de w.c. moet. Dit geldt uiteraard ook voor medetuinders en je visite. We zijn er met z’n allen verantwoordelijk voor dat de openbare ruimten van ons complex schoon en netjes blijven.
Werk daar aan mee!
EN DAN NOG EVEN HET VOLGENDE ……………
Wil je reageren op deze nieuwsbrief? Mail naar info@atvdevolharding.nl of doe een briefje in onze
brievenbus. Vergeet niet je naam en tuinnummer te vermelden.
Het bestuur

