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ZOMER en VAKANTIE OPENINGSTIJDEN
De Winkel is in de zomer alleen op zaterdag open; de Kantine op woensdag en zaterdag.

VOORTGANG STAPPELMUURTJE
Er wordt gestaag doorgewerkt aan de stapelmuurtjes naast de Kantine. Tegen het raam in
de kantine is het ontwerp te zien waaraan gewerkt wordt. Voor de laagte nodig voor de
wateropvang is er zwarte grond afgegraven. Deze zwarte grond ligt op een zeil tegenover
de kantine en kan door iedereen gratis gebruikt worden op de Volkstuin.

NIEUWE LEDEN
We heten Mandy de Laat en haar vader Willy op tuin H047 van harte welkom.

HAPPY STONES
In gesprek met Ankie van den
Boomen, tuinster op
Sanderspad 2b aan de van
Hoofflaan bleek dat over haar
tuin diverse gekleurde stenen
liggen met namen en silhouet
van planten.
Zij beschilderd deze kleine
stenen en is deze stenen staan ook bekend als Happy Stones.

IMKER
Sinds kort is er op de tuin ook een nieuwe imker actief namelijk Ihsan Yalcinkaya. Hij
onderhoudt samen met zijn vrouw Sinem een volkstuin. De bijen staan bij de Paddenpoel
Heb je vragen over het imkeren, zij tuinieren aan het Sanderspad, tuinnummer 38.

VOEDSELBANK
In de Algemenen Leden Vergadering is de suggestie gedaan om het teveel aan groente aan
de Voedselbank te schenken. Een prima idee, echter, omdat veel groente vers is en niet
lang bewaard kan worden betekent dit dat de groenten zelf naar de Kanaaldijk-Noord 15d
gebracht moeten worden.

AAN ALLE TUINDERS
Medio juli heeft het bestuur de klacht ontvangen over het (wederom) dumpen van
tuinafval op het terrein van onze buren, de golfclub, waarbij zonder enig respect dwars
door de tuin van een van onze leden is gebanjerd en de grensdraad tussen de tuin van ons
verenigingslid en de golfbaan is doorgeknipt.
Het dumpen van tuinafval in deze uiterste hoek van het Kerkhofpad is niet nieuw, het is de
afgelopen jaren al een aantal keren gebeurd. Soms niet eens op het terrein van de golfbaan
maar gewoon in de tuin van een verenigingslid.
Om het te stoppen hebben pachters eerst een touw gespannen, dat hielp niet. Toen een hek
neergezet, dat hielp niet. Er zijn plantjes neergezet op het verlengde van het pad. Die
werden gewoon brutaalweg platgereden met een kruiwagen.
Dit dumpen van tuinafval is volstrekt onaanvaardbaar en een grote schande! Op deze
grove overtreding staat royement zonder terugbetaling van borg of sleutelgeld.
Wij verzoeken alle pachters, met name aan het Kerkhofpad, op te letten en de overtreder
of overtreders direct te melden bij het bestuur.

VERBANDDOOS
Met al die klussen in de tuin is het soms noodzakelijk om verband en pleisters bij de hand
te hebben. Een verbanddos in eigen tuin is dan geen luxe. In noodgevallen is er in het
halletje voor de toiletten ook een wordt de EHBO-kist beschikbaar.

AGENDA
Do. 8 sept. -------------Zo. 11 sept. ------------Ma. 17 okt. ------------Zat. 8 oktober ----------

Velt-cursus - STEKKEN
Kantine bezet
Velt-cursus - ECOLOGISCH SIERTUIN
ALV vanaf 13:00 uur

