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COMPOSTKAR 

Wat alleen maar op de kar mag: aardappel-, tomatenloof, koolstronken, grove takken  

(alleen van bessen-, bramen - struiken en snoeisel van de haag).  

Takken en koolstronken bundelen. De rest mag er NIET op!   

HALF NOVEMBER ALLE HOOGBOUW OMLAAG (OOK KASSEN). 15 APRIL 

TUIN OP ORDE. PADEN SCHOON. NIETS TEGEN DE HEG ZETTEN, 50 CM 

VRIJ VANAF OMHEINING. HOUD DE AANGRENZENDE GROTE PADEN VRIJ 

VAN ONKRUID. 

 

UIT DE BESTUURSVERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 2016 

Tijdens de algemene ledenvergadering 2016 was medegedeeld, dat hekken, verrotte houten 

balken, allerlei rommel half november weg moest zijn. Er zou dan een afvalcontainer 

geplaatst worden. Het bestuur heeft besloten de afvalcontainer in februari/maart te laten 

plaatsen. U hoeft het opruimen nu nog niet te doen. U krijgt er nog nader bericht over. Wel 

dient u alle plastic half november van de kassen e.d. verwijderd te hebben. Er zal daarop 

gecontroleerd worden. 

Martijn Heinhuis zal wegens drukke zakelijke werkzaamheden zich terugtrekken uit de 

tuincommissie. 

 

UIT DE VERGADERING MET S.R.O. VAN 11 OKTOBER 2016. 

Namens het bestuur was daarbij Herman Bohte aanwezig. Hij bracht naar voren, dat onze 

tuinvereniging te weinig grit had ontvangen. Hij vroeg om nog eens 50 m3. Dit werd helaas 

geweigerd. De voorzitter stelde dat de andere tuinverenigingen dit ook wel zouden willen en 

dat zou veel te kostbaar zijn. De bedoeling is, dat alleen de heel slechte plekken opgevuld 

zouden worden, b.v. waar na regen het water blijft staan. Jammer! 

Hoe we het aanwezige grit laten verdelen, wordt nog nader bekend gemaakt. Dus NIET zelf 

al weghalen!! 

Overigens heeft u het hoofdpad niet voor niets schoongemaakt, want het hoofdpad dient 

altijd schoon gehouden te worden. Hoe? Een voorbeeld: 1: Schoffelen, 2: Sproei met 

schoonmaakazijn.  Het moet daarna of wel even droog blijven. Er zijn positieve ervaringen. 

Ook werd ingebracht, dat het groene hek moeizaam sloot. Daar is door SRO gelukkig wel 

wat aan gedaan. Het hek kan nu weer zonder problemen geopend en gesloten worden.  
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U kunt er ook aan meewerken, dat het slot soepel loopt: houdt de tuinsleutel schoon! Als 

aarde of zand in het slot komt door een vervuilde sleutel, dan is dat om  

problemen vragen. 

 

AFSLUITEN KRANEN 

Als het gaat vriezen, worden de kranen afgesloten. 

Mocht u dan van het toilet gebruik maken, wilt u dan het toilet schoonspoelen met water uit 

de ton. Bij voorbaat dank. 

 

BESTELLEN MEST EN KALK. 
Zoals u wellicht al gelezen op de mail, kunt u weer mest en kalk bestellen. 

De poederkalk kost per 25 kg € 5,85. 

De korrelkalk kost per 25 kg. € 7,50. 

De mest kost per m3 € 11,00 en wordt, als u aan het grindpad uw tuin heeft, op de tuin 

gebracht. Anderen zouden kunnen overleggen met de buren of het daar gestort mag worden.  

Wilt u de bedragen voor de kalk en de mest voor 15 december 2016 overmaken op 

bankrekening NL77INGB0003329614 t.n.v. V.T.V. Emiclaer Amersfoort. 

Anne en Henk verzorgen de bestelling. Waarvoor onze dank! 

 

MOOI, NIETWAAR? 

 

Heeft u 

dit al 

gezien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman van Valkengoed is enige dagen bezig geweest ons gebouwtje van binnen flink op te 

knappen . 

Waarvoor onze dank! Hij heeft ook veel voorbereidend werk gedaan, om alles zo goedkoop 

mogelijk te verkrijgen. 

U wordt verzocht spullen die u gebruikt hebt weer netjes op dezelfde plaats terug te zetten 

of te hangen. 

Ook de wanden heeft hij geschilderd. Het ziet er in een woord prachtig uit. En we houden 

het netjes, afgesproken? 


