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U kunt altijd op zaterdag ochtend tussen 10:00-12:00 uur terecht bij de
bestuurskamer voor vragen of opmerkingen.

LANGS DEZE WEG EEN BERICHT VAN UW ACTIVITEITENCOMMISSIE.
Op Vrijdag 13 en 27 Augustus organiseren wij vrije kaartavonden in de kantine, onder de bezielende leiding
van Peter van de Akker. Het gaat hier om klaverjassen en jokeren.
•
•

De inschrijving bedraagt 2,50 per persoon.
De kantine is om 19:30 uur open.

Op Zondag 29 Augustus gaan we ook in de kantine vogelhuisjes verven. De vogelhuisjes zijn door Julia
Bakker ingekocht bij een dagbestedingscentrum voor mensen met een beperking. U slaat hiermee een
dubbele slag. U gaat naar huis met een naar eigen inzicht leuk vogelhuisje en U steunt de mensen met een
beperking.
•
•
•

De kosten zijn 10,00 euro per vogelhuisje. U kunt bij de bar inschrijven en gelijk betalen.
Vanaf 13:00 uur kunt U terecht in de kantine op de 29 e.
Julia zorgt voor de verf, kwasten en haar inspiratie…

Ter herinnering, op 9 Augustus is de fietstocht (inschrijven bij de bar) en 15 Augustus is het jeu de boules
toernooi.
Op 28 Augustus is vanaf 11:00 een groenmarkt op ons terrein.
Wij hopen U te zien op een, of alle, activiteiten.
Met vriendelijke groet, de Activiteitencommissie.

NIEUWE KASSA’S
Afgelopen maandag 26 juli zijn de 2 nieuwe kassa’s geïnstalleerd in de kantine en in de tuinwinkel.
Vanaf nu kunt u dus ook pinnen in plaats van contact te betalen.
Voor de vrijwilligers zal het in het begin even wennen zijn. Maar we hebben vertrouwen dat dit op de
duur in orde komt. Duurt het wat langer dan normaal dan weet u waardoor dit komt.

VERGEET UW TUINNUMMER NIET ZICHTBAAR IN DE AUTO TE LEGGEN!
Wanneer u uw auto op het hoofdpad staat is het verplicht dat u uw tuinnummer zichtbaar in uw auto
heeft liggen. Mocht de ambulance en/of brandweer er door moeten kunnen de andere leden u
bereiken om de auto weg te halen. De komende weken gaat hierop gecontroleerd worden en
ontvangt u een briefje onder de ruitenwisser als u dit niet in orde heb. Na 3 waarschuwingen krijgt u
een gesprek met het bestuur.

VRAAG VANUIT DE TUINWINKEL
Vanuit de tuinwinkel is de vraag gekomen of er animo is voor biologisch tuinaarde. Deze biologische
tuinaarde moet namelijk besteld worden in een bulk van 60 zakken. En de kosten zijn voor 1 zak van
40 liter rond de 5 euro. Heeft u hier interesse in laat het dan even weten bij de Julia Bakker van de
tuinwinkel.

EVEN VOORSTELLEN TUIN CONTROLE COMMISSIE
Geacht mede tuinleden,
Langs deze weg wil ik graag de bijna geheel vernieuwde Tuin Controle Commissie aan U voorstellen, maar
allereerst wil ik Ed Smulders bedanken voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de Commissie. Ik hoop dat
ik het net zo lang volhoudt als jij Ed Smulders. Ook Leo Bos? Wil ik bedanken voor zijn inzet.
Dan nu stel ik graag de nieuwe leden aan U voor. Dit zijn Freek Smit, Jennie Heemskerk, Christine van
Vogelpoel en oudgediende Ben Schouten.
Wat is onze taak als commissie.
Onze taak bestaat eruit om te controleren of wij onze tuin onderhouden naar de richtlijnen zoals ze
beschreven staan in het huishoudelijk regelement van onze vereniging.
Wanneer doen wij onze controles.
Vanaf volgend seizoen gaan wij de controles uitvoeren op vaste tijden. Dit zal zijn in de 1e week van mei, de
1e week van juli en de 1e week van september. Eventuele her controles doen wij in de 3e week van die
maanden. Dit zal volgend seizoen ook op het mededelingenbord komen te staan.
Na de eerste controle krijgt een schriftelijk bericht vanuit het bestuur als er iets niet in orde is. Na 2 weken
volgt de her controle. Mocht er dan het een en ander zijn wat nog niet verbeterd is volgt een gesprek met
het bestuur en kan er een boete volgen.
Ook dit seizoen zult U ons nog een aantal keren voorbij zien komen. Dit is om de nieuwe leden in te werken.
Natuurlijk kunt U ons ook altijd aanspreken met vragen of suggesties.

Met vriendelijke groet namens onze commissie,
Ad-interim voorzitter Jose Voorn

4 DE STIP UITREIKING TIJDENS DE GROENMARKT 28 AUGUSTUS
Op 22 juli ’21 kregen wij als bestuur via de mail het bericht binnen dat onze vereniging zijn 4de stip van
het nationale keurmerk Natuurlijk tuinieren heeft behaald.
In overleg met de AVVN gaan wij de 4de stip op 28 augustus in ontvangst nemen tijdens de groenmarkt.
Op de groenmarkt zullen verschillende kramen staan van o.a. het dierenasiel Lozerlaan, De pluktuin,
Egelvereniging, Vleermuisvereniging, Het vogelasiel de Wulp, Imker van ATV de Uithof, De
vlindervereniging, Dutch Garden Seeds en de Uilenvereniging.

Wij hopen u dat u als tuinlid aanwezig kan zijn bij dit bijzondere moment.

