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IN MEMORIAM
Op Woensdag 18 maart j.l. ontvingen wij het
bericht dat de heer Klaas Panjer, lid van onze
vereniging op 80 jarige leeftijd is overleden.
Klaas was een tuinder die altijd graag een praatje
maakten met iedereen en met veel plezier tuinierde.
Wij wensen zijn vrouw Anneke en familie heel veel
sterkte toe in deze moeilijke tijd.
het bestuur.

Wist u dat …..
….. de jaarlijkse BBQ dit jaar wordt gehouden
op zaterdag 27 juni a.s., zet deze data alvast in
uw agenda. Het wordt een extra feest omdat de
vereniging 35 jaar bestaat.
De officiële uitnodiging volgt nog.

Belangrijke data
1e Werkdag 11 april
BBQ
27 juni
Open Dag
6 september
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Wist u dat ……..
…….op Zaterdag 11 April de eerste werkdag
van dit jaar wordt georganiseerd. Wie wil
helpen met kan zich aanmelden bij Thea van
der Laak (tuin 12-13).
Alle hulp is welkom er zijn genoeg klussen te
doen. Het begint om half 10 met een bakkie
koffie en we werken tot ongeveer half 1.

…… het onderhouden van de tuinpaden een
taak is voor alle tuinders. Het is de bedoeling
dat iedere tuinder zijn pad bij zijn tuin schoon
houdt dus ook daar s.v.p. het onkruid
verwijderen. We willen toch allemaal dat ons
complex er goed uitziet. Als de tegels niet meer
strak liggen zorg dan dat je ze samen met je
buren weer goed erin krijgt zodat er geen
ongelukken kunnen gebeuren.

Wist u dat ……..
…….de vereniging was in het bezit van een oude
bolderkar waar we voor de opendag altijd de
groentes en de pompoenen van de tuin
afhaalden en die naar de kraampjes brachten.
Nu de oude bolderkar is er niet meer……..
NEE !! hij is niet gestolen !! MAAR.. hij is
door Piet Brand tuinder bij onze vereniging
helemaal opgeknapt. Er zitten nieuwe wielen
onder en het karretje en hij ziet er weer als
nieuw uit.
Piet heeft hem dan ook een naam gegeven,
JAWEL de bolderkar heet voortaan …

PIETER.

Piet namens het bestuur ontzettend bedankt
voor je inzet, fijn om zulke leden te hebben bij
de vereniging.

Wist u dat ……..

...... er is een kraantje gehuurd om de lege
tuinen weer te egaliseren en te ontdoen van
achtergebleven boomstronken en bramen
struiken. Deze tuinen zijn door leden die
opgezegd hebben zo achtergelaten.
Het bestuur wil u allen er nogmaals op
attenderen dat wanneer u wilt stoppen met
tuinieren dat u wel de tuin zwart moet
opleveren.
Het scheelt dan heel veel uren werk waar een
ander (meestal het bestuur) mee opgeschept
wordt.

Ik was hun wonder
Nu hebben papa en mama een tweede donder
Ik mag jullie laten weten dat mijn broertje
JASON SCOTT
zal gaan heten
4 februari 2015
13.20 uur
3705 gram
Ferdi, Susan en Jolene Vlooswijk
Susan en Ferdi en Jolene van harte
gefeliciteerd met jullie zoon en broertje.
Geniet van dit kleine mannetje.
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