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IN JE POSTVAK  

Vandaag is er een overzicht in je postvakje gelegd met de 
regels van de composthoop en aan de andere zijde de 
belangrijkste regels van ons tuincomplex.  Het is special 
gedrukt op glossy papier zodat je dit kan bewaren in 
tuinhuis.  
 
 

ALV DECEMBER 2021 

De ALV die gepland stond op 11 december gaan we toch 
weer digitiaal doen. We willen geen van onze leden het 
onthouden om naar de ALV te kunnen komen. En met de 
houdige regels kan dit niet. De spoedwet die dit mogelijk 
maakt is verlengd en daar maken we dan ook gebruik van. 
Het zal op dezelfde manier gaan werken als de vorige keer. 
De secretaris zal op begin december alles naar u toe 
mailen en sommige ontvangen het via de post. Op 11 
december zal u via de mail een link toegestuurd krijgen die 
u meeneemt in het volledige stemproces. Op deze manier 
kunt u uw stem laten horen.  
 
 
 

AFSLUITING WATER  

Op zaterdag 20 november zal het water weer eraf gehaald 
worden. Vergeet hiervoor niet dat u zelf alles netjes afsluit 
in uw huisje.  Op zaterdag 12 maart zal het water er weer 
opgezet worden. Zoals vorig jaar afgesproken zal er begin 
maart gevraagd worden naar uw waterstand. U hoeft dus 
de waterstand op dit moment niet door te geven.  
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U kunt altijd op zaterdag ochtend tussen 10:00-12:00 uur 

terecht bij de bestuurskamer voor vragen of 

opmerkingen. 



 

VERDWENEN GERANIUMS  

Bij de grondbijen werden 2 weken gelden geraniums geplant en nu is er nog maar de helft van over. De kale 

plekken verklappen dat iemand deze erg mooi vond en zelf heeft meegenomen. Mocht dit iemand zijn van 

onze verening wordt er met spoed gevraagd deze graniums terug te plaatsen.    

 

 GEZOCHT NIEUWE VOORZITTER VOOR DE ONTSPANNINGSCOMMISIE  

Doordat de coronamaatregelen ons weer iets van ruimte geeft om activiteiten te laten plaats vinden in onze 

kantine. Natuurlijk wel volgens de coronaregels zoeken we een nieuwe voorzitter van de 

ontspanningscommissie.  

Vind jij het leuk om de kar te gaan trekken voor de leden activiteiten.  Zit het regelen in jouw bloed meld je 

aan bij het bestuur. Ook als je eerst nog meer informatie wilt neem contact met ons.  

                    

 

 BIOLOGISCHE TUINAARDE  

In augustus heeft Julia van de tuinwinkel een vraag onder jullie uitgezet. Of er behoefde was voor 
biologische tuinaarde. Hierop hebben 3 tuinleden reactie gegeven dat ze dat graag zouden willen.  
 
Helaas is het voor 3 tuinleden te kostbaar het moet namelijk besteld per pallet. Er is hierdoor besloten om 
het niet op te nemen in het assortiment van de tuinwinkel.    
 

 

 


