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Nr.12, 14 september 2019. 
 

In deze Nieuwsbrief aandacht voor  
administratie en tuin zaken die in het 
najaar aan de orde komen.  
Over beide onderwerpen een aantal 
berichtjes. 
 

Administratie 
 
Opzegging 
Nogmaals een reminder…wil je stoppen per 
2020 zeg dan vòòr 1 oktober schriftelijk op !  
 
Opzegging daarna betekent weer een jaar 
kosten.  
 
Goed en tijdig zicht op het aantal 
opzeggingen maakt het voor ons mogelijk 
precies te bepalen hoeveel mensen van de 
wachtlijst per 2020 een tuin kunnen gaan 
huren. 
 
Op dit moment is de zaak in balans: 
opzegging en inschrijving gaan gelijk op. 
Begin oktober gaat het bestuur de nieuwe 
huurders selecteren aan de hand van de 
wachtlijst.  
 
Verandering, tuinwens 
Ook hiervoor geldt dat je je verander wens 
vòòr 1 oktober schriftelijk ingediend moet 
hebben.  
Voordat we de wachtlijst gaan aanpakken  
willen we bezien welke verander-wensen van 
bestaande tuinders gehonoreerd kunnen 
worden.  
Op dit moment is 1 wens bij ons bekend. 

 
 

Tuinzaken in najaar,…de tuinen en 

complexen op orde 
 
Doe dag 21 september 
Op zaterdag ochtend 21 september van 9 tot 
12 uur is de najaars “DOE DAG” met een 
hapje eten ter afsluiting. We gaan dan weer 
een aantal algemene aspecten van het 
complex onder handen nemen. Een vrolijke 

en nuttige aktiviteit waardoor wij de boel op 
orde houden. 
 
Meld je aan –uiterlijk 17 september- op de 
lijst of bij het secretariaat, dit i.v.m. inkoop 
van eten. 
 
 
Ongewenste planten 
De afgelopen maanden hebben wij een 8 tal 
tuinders mondeling en schriftelijk benaderd 
om achterstand weg te werken, zowel t.a.v. 
de tuin als het pad. Hier is voor 95% goed op 
gereageerd.  
 
 
De tuinbeheerders doen dit vanuit het Tuin-
regelement, dat opgesteld is om verzorgde 
complexen te hebben en om overlast te 
voorkomen. 
 
Dat zijn twee verschillende aandachtspunten. 
Zo is b.v. de groei van zevenblad lange tijd 
vooral op je eigen perceel lastig, de witte 
wortels kruipen overal doorheen.  
 
N.B. Het blad kan door de sla gegeten worden, dat 

vraagt dan om gecontroleerd telen .  

 
 

 
Zevenblad 
 
Maar anders is dit met b.v. knopkruid, 
windhalm en hanepoot.  
 
 



 
 
Dit zijn ongewenste planten die via uitzaai 
over het hele complex uitwaaieren.  
 
We plaatsen hier wat foto’s:   
 

 
Knopkruid 
 

 
Hanepoot 
 
 
Kijk eens goed in je tuin of deze planten 
aanwezig zijn en zo ja…..verwijder ze snel, 
voordat het zich uitzaait ! 
 
Kijk ook eens op internet voor meer info over 
deze gewassen. 
http://www.floravannederland.nl/planten/Grote+windhalm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Windhalm 

 
 
De drietand 
Een geroutineerde tuinder op ons complex 
suggereerde om de drietand weer eens in het 
zonnetje te zetten… 
 
Waarom?.....  
 
Als je elke week luchtig met dit lichte stukje 
gereedschap – ook wel cultivator genoemd -
door je percelen gaat blijf je met weinig 
inspanning ongewenste begroeiing de baas. 
. 
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