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Het Bestuur

WIST U DAT…..

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

………….8 april hebben we weer de
eerste werkdag gehad. Er waren 12
personen aanwezig en het was prachtig
weer. Om half 10 stond de koffie klaar.
Adamov kwam met een schaal zelf
gemaakte appelstrudel aan voor bij de
koffie.
Met elkaar hebben we de uien op de
verenigingstuin gelegd en de paden daar
onkruid vrij gemaakt.
En er zijn diverse klussen op het complex
gedaan.
Om 12 uur was het lunchtijd, met lekkere
broodjes, een pan heerlijke boeren
groetensoep ook gemaakt door Adamov.

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

LEDEN MUTATIES
Nieuwe Leden

tuin

K.A.H. Vergote
A.C. Houweling

65
80

Verandering Tuin

Opzeggingen tuin
Z. Adamov
D. Taylor
E. de Grijs

Bij deze wil ik iedereen bedanken die
hebben meegeholpen bij deze eerste
werkdag.
105-106-107
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Belangrijke data
BBQ is veranderd van 24 juni naar 8 juli
Open Dag
17 september

Thea

WIST U DAT…..

WIST U DAT…..

………er de laatste tijd veel rumoer heerst
over het complex.
Door het uiten van beschuldigingen over
en weer tussen de tuinders is niet erg
volwassen te noemen. Mensen blijf a.u.b.
fatsoenlijk en loyaal ten opzichte van
elkaar om de sfeer op complex goed te
houden.
We willen toch allemaal fijn van onze
tuinen genieten en hier tot rust komen.

………..…de jaarlijkse BBQ is verzet van
24 juni naar 8 juli a.s., wie hierbij aanwezig
wilt zijn kan zich melden bij Margriet, Thea
of Angelique.
De kosten zijn dit jaar voor volwassenen
€10,00 en kinderen vanaf 5 tot 12 jaar
€5,00.
(zie bijgevoegde uitnodiging)

Het is niet toegestaan om spullen van
tuinen af te halen als een tuinder deze nog
niet officieel heeft opgezegd bij het
bestuur. Tevens is het niet toegestaan om
op andermans tuin te komen zonder mede
weten van de eigenaar en het bestuur.
Bij de inschrijving als lid van onze
vereniging krijgt iedereen een pakketje
met daarin o.a. het Huishoudelijk
Reglement hierin staan alle regels vermeld
die gelden op ons complex.
Het bestuur is niet voor om alle
onenigheden tussen tuinders op te lossen.

WIST U DAT…..
…..….. de secretaris de verantwoordelijk
persoon is in het uitgeven van tuinen.
Het is niet de bedoeling dat er onderling
van alles geregeld gaat worden wat betreft
overname van tuinen.
Als u wilt stoppen met het tuinieren, geeft
u dit eerst door aan het bestuur. Daarna
gaan we samen kijken of er een overname
kan plaatsvinden. Meestal is dit geen
probleem.

………... er komt ook nog een werkdag
aan deze wordt gehouden op zaterdag 15
juli a.s. Zet de datum alvast in uw agenda.
We gaan die dag de verenigingstuin
bewerken door het leggen van de bonen
voor de Open Dag en nog andere klusjes.
Heb je zin meld je dan aan bij Thea van
der Laak, tuin 12.

