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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
Richard van Santen
Ton van Eeden
Fred en Bep de Ronde

tuin
55
236
46

Tuin erbij
Jim Montgomerie

22-23

Opzeggingen tuin

Jim Montgomerie
Bianca van Bruggen

Wist u dat…..
….… de BBQ dit jaar ook weer heel gezellig is
geweest. We waren met ongeveer 60 mensen
bij elkaar gekomen om het 35 jarig bestaan van
de vereniging te vieren. Van jong tot oud waren
er leden vertegenwoordigd. Hartstikke
gezellig. Het weer was ons ook goed gezind en
den kinderen hebben fijn samen kunnen
spelen. Er was voldoende eten en drinken voor
iedereen. We hopen de jaarlijkse BBQ erin te
kunnen houden.
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Ook de kleintjes konden het goed met elkaar
vinden.

Wist u dat…..
….Arjan van Es en Compagnon hebben een
sponsoring gedaan aan onze vereniging voor
het aanschaffen van een nieuwe grote
partytent die we kunnen gebruiken met de
Open Dag en voor de andere activiteiten die
georganiseerd gaan worden.
Arjan en Co, onze hartelijk dank hiervoor.

en nu weer op naar onze volgende belangrijke
dag.
……. de Open dag staat voor de deur
6 september 2015 is het alweer zover.
Wie wil helpen op zaterdag 5 september om de
tenten en kraampjes voor de groenten en
pompoenen klaar te zetten is van harte
welkom. Ook moeten dan de bonen geplukt en
de prei en kolen uit de grond gehaald worden.
De uien zijn al door Jaap, Aagje, Thea, Ginie
en Adri van het veld gehaald. Het is vaak een
grote klus dus we kunnen die dag wel een paar
handjes extra gebruiken. We willen toch weer
goed voor de dag komen met z’n allen. Je kan
je melden bij de mensen van het bestuur zodat
zei weten op wie ze kunnen rekenen.

….. mede tuinster Aagje van de Molen is
constant met de gemeente en het waterschap
Zuiderzeeland in contact geweest om er voor
te zorgen dat er wat aan de sloot en de weg
gedaan gaat worden. De gemeente heeft
beloofd dat ze in de maand augustus de sloot
helemaal schoon zouden maken. Ook gaan ze
kijken wat ze met de weg kunnen doen.
Nu maar hopen dat er echt iets gedaan gaat
worden. Bedankt Aagje voor je inzet.
……….we met grote trots kunnen mededelen
dat er op dit moment nog maar 1 tuin vrij is op
ons complex.
Dit geeft ons als bestuur een goed gevoel.
We zijn in ieder geval goed bezig en hopen het
nog lang vol te houden.

Het zou ook geweldig zijn als alle tuinen op
ons complex er schoon en verzorgd bij liggen.
Zodat we met trots de bezoekers ons complex
kunnen tonen. We rekenen op jullie
medewerking.
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