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Het Bestuur

OOGSTDAG en OPBOUWEN

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

Zaterdag 16 september 2017
16 september was het de oogst dag
voor de Open Dag.
Tevens het opbouwen van de kramen
en de tenten.
Helaas waren er maar 16 personen
aanwezig om te helpen. Wat wel erg
weinig was.
Maar degene die er waren hebben
allemaal hard gewerkt ondanks de
miezer regen.

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

LEDEN MUTATIES
Nieuwe Leden

tuin

A. ter Maten
L.N. Landwerd
J. Mc Gregor
K. van Enk
M. de Vos
Tuin erbij
M.J.W. Olbertz
L.N. Landwerd
R. van Trigt
A.deVos
Opzeggingen tuin
A. Karamatali
W. Giersbergen
L.N. Landwerd
P. Brand
S. Beullens
J. Braaksma
Opzeggingen tuin
P.Steijvers
R. van Driessen
R. Nkembe Ngoue
J. de Boer
L.N. Landwerd

219-220
82
230-231
232
115
56
70-71-72
76
113
219-220
113
82
76
232
230-231
per 31-12-17
243-244-245
51
112
211
82

Door de hevige regenval van de laatste
tijd stond de vereniging tuin blank.
De boontjes waren daardoor niet oogst
klaar. Maar er waren enkele tuinders die
wat bonen heeft geschonken.
‘s Middags hadden we een heerlijke
groentesoep die door Jeanne was

gemaakt en Margriet had voor de
broodjes gezorgd.
Na de lunch konden we de kramen
inrichten en kon iedereen weer
huiswaarts gaan. Bij deze wil ik ze
allemaal bedanken voor hun inzet.
Met name onze nieuwste tuinders Marc
en dochter Melissa (15 jaar)
die sinds kort een tuin bezitten.
Groetjes Thea

WIST U DAT……
…..…Ondanks het slechte weer van de
afgelopen dagen vooraf aan de Open dag,
is het toch weer een leuke droge drukke
dag geweest.
We waren dit jaar snel door onze groente
voorraad heen. Om 10.00 uur kwamen de
eerste vaste klanten al om de groenten,
aardappelen, uien te kopen. Ook bij de
pompoenen kraam zijn goede zaken
gedaan. Rond 14.30 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. Ook de tombola was erbij met
mooie prijzen. Het was weer een hele fijne
en mooie dag. De kinderen hebben zich
goed kunnen vermaken met de
speeltoestellen en op het springkussen.
Ook was er weer de mogelijkheid voor de
kinderen om zich te laten schminken. Mooie
koppies gezien.

WIST U DAT…
Ook was er dit jaar weer de wedstrijd wie
teelt de zwaarste courgette?
Hieronder de uitslag.
Zwaarste COURGETTE 2017
1e prijs Anne Margriet
5000 gram
2e prijs Remco
4500 gram
3e prijs Coen Saptu
3700 gram
De overige inzenders waren:
Thea van der Laak
3600 gram
Flip Weseman
3400 gram
Richard
3000 gram

WIST U DAT……
….. het bestuur heeft aangegeven dat ze na
17 jaar gaan stoppen met de organisatie
van de Open Dag.
Als er tuinders zijn die dit graag op zich
willen nemen dan kunnen ze op
ondersteuning van het bestuur rekenen.
Maar het betekend wel dat u zelf vanaf het
begin (het zaaien, onkruidvrij houden en het
oogsten) tot het eind en alles wat daar bij
hoort voor uw verantwoording is. Als er
niemand reageert dan zullen we volgend
jaar geen Open dag meer hebben.

Wist u dat…..
…….het is weer 1 oktober geweest dus
we mogen weer branden. Wij willen u
allen vragen om zoveel mogelijk
rekening met elkaar te houden als je
gaat branden. Let op de windrichting
zodat je geen overlast bezorgt bij je
buren en voor de bewoners in de
woonwijk Buitenhof. Als u gaat branden
doe dit dan in een vuur ton en denk
eraan om de ton uit te maken als u naar
huis gaat.
Dus niet zoals hieronder maar in een
ton.

En zoals u alle weet mag er op de
zondagen niet worden gebrand.

