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STATIEGELD PLASTIC FLESSEN
Er staat tegenwoordig statiegeld op plastic flessen. Reden waarom de prijzen
onlangs ook verhoogd zijn. Het statiegeld kan je terug krijgen bij de
supermarkt. Er is een mand geplaatst voor de plastic flessen als je er eerder
vanaf zou willen. En de vereniging die 10 cent gunt, want daarmee spek je
de verenigingskas een beetje.

GIF INLEVEREN
Mocht u nog gif (bestrijdingsmiddelen) hebben….. dan kunt u dit inleveren bij de werf.
Er staat een krat klaar waarin u het kwijt kunt. De werf is open op woensdag- en
zaterdagochtend. U kunt met uw gif terecht tot 1 december.

HERGEBRUIK VAN
STOEPTEGELS
U kunt uw overschot aan (stoep)tegels bij de werf kwijt
zodat deze weer hergebruikt kunnen worden. Of als u
juist stoeptegels nodig heeft kunt u ze hier halen.
Dus NIET voor de poort zetten! Of in een kruiwagen
laten slingeren, maar zelf netjes komen brengen en
opstapelen op de werkplaats zodat het geen rommeltje
wordt.

WEGGEEF TAFEL
Enige tijd geleden is er op initiatief van de werkgroep duurzaamheid een weggeeftafel in gebruik
genomen. Hier kunt u overtollige groenten, stekjes en\of zaden kwijt. Een ander is er mogelijk blij
mee. De plek van de weggeeftafel is onder de luifel bij de kantine (tuinkamer) op de sta- oftewel
hangtafel. Mogelijk dat dit iets beter aangegeven zal worden.

DIEFSTAL
De laatste tijd zijn hebben er enkele diefstallen plaatsgevonden van tomaten, appels, bouwhekken en zelfs
tuingereedschap en zakken tuinaarde uit een huisje. We gaan er als bestuur vanuit dat mocht je iets
verdachts gezien hebben of meer informatie hierover hebt, dit direct bij ons meldt zodat er onmiddellijk
maatregelen genomen kunnen worden.
Het bestuur is van mening dat diefstal op geen enkele wijze acceptabel is.

WETHOUDER RIK THIJS
Vrijdag 24 september bezocht Wethouder Rik Thijs de Volkstuin. Het was een aangenaam bezoek waarbij we onze
zorgen voor de toekomst kenbaar gemaakt hebben. Als Volkstuin hebben we ook uitdagingen en kansen. Op de
Algemene Ledenvergadering van zaterdag 30 oktober zullen we daar meer informatie over verstrekken.

Hans Guttinger geeft uitleg aan wethouder Rik Thijs en ambtenaar Mikke Leenders over composteren, onder
toeziend oog van Gemma van Zeventer en Henk Zingstra

SECRETARIS
Het bestuur is nog steeds op zoek naar aanvulling van het bestuur. Met name de functie van secretaris
ontbreekt. We kijken ook of deze functie gesplitst kan worden zodat die door twee personen kan worden
ingevuld. Mocht je een deeltaak daarvan willen uitvoeren meldt je, want anders lopen we het risico dat de
bestaande bestuurders teveel belast worden en het straks niet meer aan kunnen. En dan zijn we verder van
huis.

VOLKSTUIN WINTERKLAAR MAKEN?
Een tuin leeghalen om de striemende regen, wind en vorst er door heen te jagen tot het weer voorjaar
wordt, is geen goed idee.
Een onbedekte bodem erodeert, organische stoffen zakken weg. De bodem bedekken met mulch is goed.
Gebruik je eigen groenten- en bloemenafval, onkruid, stukjes takken. Probeer zoveel mogelijk wat je uit
je tuin haalt weer terug te geven aan de tuin.
Afdekken met karton, natmaken, de hoeken vastleggen en compost er op kan ook. Als je geen
leeggehaalde tuin hebt, laat dan zolang mogelijk bloemen en planten staan. Je helpt insecten en vogels
aan voeding en schuilplekken.
Er zijn wel nuttige karweitjes voor in de herfst:
Vogelkastjes schoonmaken

Oude nestjes kan je verwijderen en de kastjes liefst met heet water schoonmaken tegen de parasieten. De
vogels kunnen de kastjes ’s winters gebruiken om te slapen. Ze houden van kale kastjes.
Rommel wegdoen

Tijdelijke bouwsels en hulpmiddelen weghalen zoals plastic, potten, glas, rekjes. Oude tegels kunnen naar
de werkplaats.
Composthoop of -vat voorzien van lucht en voldoende vocht.

Winterklaar – Koot en de Bie

En als je het echt niet meer weet kan je de firma Jacobsen
en van Es inhuren. Succes verzekerd!
https://www.youtube.com/watch?v=PHFp4_nlWlY

