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……………de nieuwjaarsreceptie is door vele van
u bezocht. We hebben gezellig met elkaar
gepraat en geproost op een beter tuinjaar dan het
afgelopen jaar.

LEDEN MUTATIES
Nieuwe Leden

tuin

A. Kloek

31

Tuin erbij
F.L. Badoux

236

Opzeggingen tuin
E.A. Leffers
O.H. Bijlhout
N. Berkouwer
R. Robbé

56
71-72
54
65

Belangrijke data
Algemene ledenvergadering
1ste werkdag
BBQ
Open Dag

24 maart
8 april
24 juni
17 september

Er waren weer verschillende salades en
vleesrolletjes natuurlijk ook de haring met uitjes
en de gevulde eitjes waren er weer bij.
Heerlijk… goed verzorgt.

Wist u dat……

……...even ter herinnering voor
iedereen.
….….. Op vrijdag 24 maart a.s. wordt de
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
gehouden. U bent allen van harte welkom om
deze vergadering bij te wonen.
Buurthuis Het Palet, Voorhof 18
te Lelystad. De agenda heeft u al ontvangen.
De vergadering begint om 20.00 uur.
Het Bestuur
…………. wie nog niet zijn of haar tuinkaart heeft
ontvangen, krijg deze uitgereikt op de
vergadering. Daarna kan deze worden ophalen bij
Adri tuin 205.
De tuinkaart moet u ten alle tijden kunnen tonen
als u op het complex aanwezig bent.
……………..er mag na niet meer gebrand worden
op de tuinen. Wij vragen u allen om je hier aan te
houden zodat we geen problemen krijgen met de
mede tuinders en natuurlijk ook niet met de
gemeente.

Wist u dat……

…… 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.
Tevens is het niet de bedoeling is dat tuinders
hun materialen buiten de tuin opslaan maar dat
dit binnen het hek op de eigen tuin moet worden
opgeslagen en anders deze overtollige spullen
naar de stort te brengen.
We willen toch allemaal dat ons complex er goed
uitziet.

DEFINITIE VAN EEN BESTUURSLID
Bestuursleden zijn dikwijls veelgeplaagde mensen, die
druk als ze zijn hun vereniging, in ieder geval de
wetenschap hebben, dat er steeds een categorie is,
die hen niet waardeert.
Onderstaande bloemlezing geeft het idee hoe men
over het algemeen een bestuurslid benadert.



……. De beheercommissie wil graag met een
soort van werkgroep starten. Zodat ze samen
kunnen kijken wat er nog gedaan kan worden om
het complex mooi te houden. Wie zin hebt om
hierbij te horen kan zich aanmelden bij Thea.



………In februari / maart wordt het weer tijd om
aan de moestuin te denken. De grond moet weer
gespit worden en u kunt zo nodig een beetje kalk
strooien.
Als u aardbeien in de tuin heeft, is het nodig deze
schoon te maken en overbodige uitlopers te
verwijderen en oud blad weg halen. Er kan dan
ook al gemest worden. In februari/maart kunt u
ook al tuinbonen voortrekken en deze begin
maart buiten uitplanten. Veel tuinbezitters hebben
een koude bak en de mogelijkheid al vroeg te
zaaien en te planten. Men kan dan al eind
februari spinazie, radijs, raapstelen en dergelijke
zaaien. Bloemkool kan al vroeg in zo’n koude bak
geplant worden.
Op de koude grond planten kan pas vanaf half
maart. Wat slaplanten betreft, zijn er soorten voor
de koude bak en soorten voor de volle grond.
Naast tuinbonen kunt u enige weken later ook
doperwten en dergelijke voortrekken.

















Als ze vriendelijk en aardig zijn noemen we ze
slijmerds.
Als ze keihard en zakelijk zijn, heten ze
dictators.
Als ze ernstig zijn, worden ze met zuurpruimen
betiteld.
Als ze hard werken heten ze uitslovers.
Als ze weinig uitvoeren zijn het waardeloze
mensen.
Als ze jong zijn hebben ze geen ervaring en
weten totaal niets.
Als ze ouder zijn weten ze het altijd beter.
Als ze met iedereen trachten op te schieten
zijn het allemansvrienden.
Als ze zich met een bepaalde groep bemoeien
doen ze aan vriendjespolitiek.
Als ze iedereen zijn inbreng gunnen durven ze
zelf geen initiatieven te nemen.
Als ze van iedereen belangstelling eisen zijn
het doordrijvers.
Als ze dat niet doen dan zijn ze ongeschikt
voor hun taak.
Als ze hun ogen de kost geven zijn het
spionnen.
Als ze wat door de vingers zien zijn ze
stekeblind.
Als ze anderen in hun werk proberen te
betrekken zijn ze luiaards.
Als ze zelf veel doen zijn het baantjesjagers.

KORTOM
Een goed bestuurslid is:
 Zo wijs als Salamon
 Zo geduldig als Job
 Zo sluw als een vos
 Zo dikhuidig als een olifant
 Zo buigzaam als een riet
 Zo sterk als een eik
 Zo gevoelig als een kruidje roer me niet.

