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Het Bestuur

IN MEMORIAM

Voorzitter :
Margriet Steijvers
Secretaris :
Adri Vlooswijk
Penningmeester: Adri Vlooswijk
Beh.commissie : Thea van der Laak
Algemene taken: Jolande van Donninger

LEDEN MUTATIES
Nieuwe Leden

tuin

Aryan de Vos
Wendy Bennes
Marloes Kort
René Robbé
R. van der Vegte
E.A. Leffers

114
110
5+6
65
237
56

Op 1 september j.l. ontvingen wij het bericht
dat Ingrid Beullens op 60 jarige leeftijd is
overleden. Ingrid was jaren lang lid van onze
vereniging. Na het overlijden van haar man
Willem, acht jaar geleden is ze toch
doorgegaan met het tuinieren.
Wij wensen dochter Sabrina heel veel sterkte
in de komende moeilijke tijd toe.
Het bestuur.

WIST U DAT…
Ook was er dit jaar weer de wedstrijd wie teelt de
zwaarste courgette?
Hieronder de uitslag.

Zwaarste COURGETTE 2016

Tuin erbij
Anne-Margriet Verheij
P. Brand

29
76

Opzeggingen tuin
B. Cornelissen
M. van Schaik
A.van Es
R. van Draanen
T.M. Buddingh
M. Kok- Zondervan
M. Boedhoe

5+6
29
65
114
70
110
237

1e prijs Silvia en Johan Fijnekam
2e prijs Auke Braaksma
3e prijs Angélique van Lieshout
De overige inzenders waren:
Thea van der Laak
Hans van der Laak
Fred en Bep de Ronde

7900 gram
6200 gram
4600 gram
4200 gram
4000 gram
3200 gram

Volgend jaar weer proberen en dan met misschien
meer deelnemers.
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WIST U DAT……
……de Open dag wederom een groot succes is
geweest.
Aan de groenten, aardappelen, uien en
pompoenen kraam zijn goede zaken gedaan.
Rond 15.00 uur waren we bijna door alle groente
heen en ook de pompoenen zijn allemaal verkocht.
Bij de catering was ook een gezellige boel. Voor
iedereen was voldoende eten en drinken te krijgen.
Er was koffie, thee, en frisdank met cake of lekkere
zelf gebakken appeltaarten.
In de middag een broodje hamburger of stokjes
saté of nog een bordje soep. Genoeg keus.

WIST U DAT…
……..er een info brief is uitgegaan naar alle leden
hierbij nogmaals de brief ter herinnering.
Beste leden,
Naar aanleiding van de vele klachten van uw
medetuinders, in verband met het niet onkruidvrij
houden van de tuinen en paden, gaan we vanaf
tuinseizoen 2017 strenger controleren.
Dit houdt in dat u met regelmaat het onkruid van
uw tuin moet verwijderen.
Tevens de helft van het pad dat aan uw tuin grenst
onkruid vrij moet houden.

Het was weer een hele fijne en mooie dag. De
kinderen hebben zich goed kunnen vermaken met
de speeltoestellen en het luchtkussen.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden zult u een
brief ontvangen, waarin u dringend word verzocht
dit alsnog binnen 14 dagen onkruid vrij te hebben.

Ook was er weer de mogelijkheid voor de kinderen
om zich te laten schminken. Mooie koppies gezien.

Mocht dit niet zijn gebeurd of gebeurd dit met
regelmaat, gaat het bestuur een gesprek met u aan
om over de gevolgen te spreken maar laten we
hopen dat het niet zover zal komen.

Op naar volgend jaar en hopelijk ook dan weer een
mooie Open Dag !!!!!!!!!

WIST U DAT……
..... honden niet los mogen lopen op het complex.
Als u uw hond mee neemt naar de tuin dan kan
het gebeuren dat hij poept op de paden. Het
vriendelijke verzoek aan u om dit dan zelf direct op
te ruimen. Er zijn medetuinders die hier veel last
van hebben.

Mochten er omstandigheden zijn, door ziekte of
ziekenhuis opname, laat dit dan aan het bestuur
weten.

Waarom heeft u een tuin????
U heeft een tuin om hier fijn in te kunnen tuinieren
en te ontspannen.
Als u regelmatig een brief of telefoontje krijgt van
het bestuur om het onkruid te verwijderen, dan
betekend dat, dat u niet voldoende op uw tuin komt
om te tuinieren.
Wat heeft het dan voor een zin om een tuin te
hebben????

……. Het jaar 2016 raakt alweer naar zijn einde. Dit
betekend dat u de factuur inzake de contributie
voor het jaar 2017, bij u door de brievenbus is
gevallen. Het is mogelijk om de factuur in gedeelte
te betalen MAAR het volledige bedrag dient vóór
31 december 2016 te zijn voldaan.
Bij voorbaat onze dank.
De Penningmeester

We hebben momenteel een wachtlijst omdat alle
tuinen zijn verhuurd. We willen deze lijst graag
kleiner maken door tuinen die niet gebruikt worden
om te tuinieren toch weer een goede bestemming
te geven. Als u geen tijd of zin meer heeft om uw
tuin goed bij te houden, is het dan niet verstandiger
om met het tuinieren (onkruid kweken) te stoppen.
Gun een ander een stukje grond om wel te kunnen
tuinieren.
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