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HET BESTUUR
Voorzitter :
Margriet Steijvers
Secretaris :
Adri Vlooswijk
Penningmr :
Flip Weseman
Beh.commissie: Thea van der Laak
Algemene taken: Jolande van Donninger
LEDEN MUTATIES
Nieuwe Leden
Michel en Jolanda van Schaik

tuin
29

Tuin erbij
Piet Brand
Wesley Mintjes
Jim Montgomerie

104
31

Opzeggingen tuin

tuin

K. Dol

46

Belangrijke data
BBQ
Open Dag

27 juni
6 september

46

Wist u dat ……
Zaterdag 11 april hebben we weer onze eerste
werkdag gehad.
Er waren er maar liefst 22 leden die zich hadden
aangemeld.
De dag begon om half 10 met koffie en
ananas/advocaat taart,
gebakken door de heer Adamov.
Ook had hij voor een pan heerlijke kippensoep
gezorgd voor de lunch.
Door dit grote aantal leden zijn er weer heel wat
klussen gedaan.
o.a. uien poten,gaas vastzetten, div. palen en hekjes
vervangen,
en 2 aanhangers vol met puin naar de stort
gereden.
Bij deze wil ik iedereen bedanken die dit mogelijk
hebben gemaakt,
en hoop dat er de volgende keer weer zo,n goede
opkomst is,
want er is altijd wel wat te doen.
en……vele handen maken licht werk.
De beheercommissie
Thea
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Piet Brand en Cor Lenior zijn buiten de
werkdag ook nog druk geweest voor de
vereniging. Ze hebben de achterste
parkeerplaats helemaal opgeruimd en schoon
gemaakt. Piet is ook nog bezig geweest met het
opruimen van een lege tuin.
Hartstikke bedankt Piet en Cor bedankt voor
jullie inzet.
We hopen dat jullie het voorbeeld zijn geweest
voor de andere tuinders.
Tuinders die zelf het initiatief nemen om
kleine en wat grotere klussen op het complex
aan te pakken is voor het bestuur een hele
verademing. Laat het wel weten wat je
eventueel wil gaan doen om misverstanden te
voorkomen.
Zo kan je altijd helpen in de verenigingstuin
door wat onkruid te wieden.

………het iedere tuinder ook zijn eigen pad
buiten zijn tuin onkruidvrij dient te houden.
op dit moment lijkt men dit nogal eens te
vergeten. Wij hebben op ons complex mooie
paden gemaakt laten we die dan ook zo
houden. Weg al dat gras en onkruid en los
liggende tegels.

Wist u dat ……
……….ook Aagje van de Molen zich goed inzet
voor de vereniging. Ze is met de gemeente gaan
bellen en praten over de sloot en de weg.
Ook heeft ze een brief naar de burgemeester en
wethouders geschreven. Dit heb wel opgeleverd
dat het waterschap Zuiderzeeland zich er nu
ook mee gaat bemoeien. De heer Chris Brand,
opzichter stedelijke water, heeft aangegeven
dat hij het in de gaten gaat houden en als er te
weinig gebeurd zal hij de gemeente er op
aanspreken.

35 jaar
…….. Dit jaar 2015 is het 35 jaar geleden
dat volkstuinvereniging “Ons Genoegen “
opgericht is.
Daarom staat de BBQ dit jaar in het teken
van dit heugelijke feit. Iedereen heeft een
uitnodiging ontvangen om zich aan te melden
voor de BBQ op 27 juni a.s.
We hopen dat veel leden zich zullen
aanmelden zodat we er een leuke en
gezellige BBQ met elkaar van kunnen maken.
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