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Het Bestuur
Voorzitter :
Secretaris :
Penningmr :
Beh.com :
Alg. taken :

WIST U DAT…..

Margriet Steijvers
Adri Vlooswijk
Henk Dorr
Thea van der Laak
Angelique van Lieshout

LEDEN MUTATIES
Nieuwe Leden

tuin

Lydia Ouwersloot
A.C.E. de Ronde–Vos
M.J.W. Olbertz

66
45
110

Tuin erbij
Kurt van Limbeek
16-17
Wendy van Santen-Bennes 117
Opzeggingen tuin
A. van Es
R. Böning
M.A.M.Jelierse
RC. Pijtak (W. Bennes)
P. Brand

66
16-17
45
110
117

Belangrijke data
Open Dag
Laatste werkdag

17 september
23 september

……………de vakanties zitten er voor de
meeste van ons er weer op. We moeten
weer kei hard aan het werk. Ook op onze
tuinen want het onkruid heeft geen
boodschap aan vakantie deze groeit
gewoon lekker door. Ja, het was schrikken
toen we na drie weken niet geweest te zijn
terug kwamen. Wat een onkruid.
We hebben gelukkig nog even de tijd tot
de Open Dag want dan moet alles er toch
weer tip top uitzien. We hopen dat
iedereen weer zijn best gaat doen om al
deze ongewenste plantjes te verwijderen.
We willen toch allemaal dat het complex er
weer netjes bij komt te liggen. Dan is het
weer ONS GENOEGEN om daar naar toe
te gaan.

WIST U DAT…..
…….voor de Open Dag dit jaar hebben we
sponsers nodig die iets van hun oogst
kunnen missen en willen sponseren aan
de vereniging.
We hebben dit jaar op de verenigingstuin
geen geweldige oogst. De bonen doen het
niet al te best tot nog toe en we hebben
nog maar een paar weken. Ook de andere
groenten blijven allemaal een beetje
achter. Dus als je iets kunt missen, graag.
Laat ons dit dan weten.

WIST U DAT…..
........ De aardappelteelt aan strenge regels
gebonden is vanwege aardappelmoeheid
en phytophtora. Wie aardappelen teelt, is
verplicht deze tegen phytophtora te
spuiten. Loof dat aangetast is, door de
schimmel phytophtora dient direct
afgevoerd te worden naar de
gemeentelijke stortplaats.
Na 1 september mogen er geen
aardappelen meer in de grond zitten.
Eco aardappelen dienen voor 1 juli uit de
grond te zijn. Na 1 juli moeten deze ook
gespoten worden tegen phytophtora.
Wanneer men zich niet aan deze houdt,
zal het bestuur het betreffende lid
onmiddellijk schorsen en hem bij de eerst
volgende algemene ledenvergadering
voordragen voor royement.

WIST U DAT…..
…….er weer door verschillende tuinders
onderling afspraken zijn gemaakt om
tuinen over te nemen. Dit is niet de
bedoeling.
Het bestuur geeft de tuinen uit.

Voor de Zaterdag zoeken we nog
vrijwilligers die ons willen helpen met het
oogsten van de groenten en opzetten van
de kraampjes. Op de Open Dag zelf,
kunnen we ook nog wel wat hulp
gebruiken. Vind je het leuk om er een
keertje bij te zijn op deze dagen, geef dit
dan zo spoedig mogelijk door aan Thea,
Adri of Angelique, altijd gezellig en alle
hulp is welkom.

Hier volgen de 3 belangrijkste regels.
1. Vrijwillige beëindiging van het
lidmaatschap dient te geschieden in goed
overleg met het bestuur.
2. Eventuele opvolging kan alleen
geschieden met instemming van het
bestuur.
3. Indien er geen opvolging is, dient de
tuin schoon en vrij van opstallen
opgeleverd te worden. Het bestuur kan in
deze anders schikken.
Graag 3 maanden voor het einde van het
jaar de opzegging doorgeven aan het
bestuur.
(i.v.m. het maken van de nieuwe facturen).
Hopelijk gaat iedereen zich daar weer aan
houden. Het secretariaat wil de
administratie zo goed mogelijk blijven
doen. Maar dit vraagt wel medewerking
van iedereen.

WIST U DAT…..
.........op zaterdag 23 september de laatste
werkdag van dit jaar wordt georganiseerd.
Iedereen die zin heeft om te helpen, graag
aanmelden bij Thea.

