
 

Berichten uit het bestuur  
Editie 1 – Februari 2023 

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

 

 Werkbeurten, Koffie, thee en warme chocomel 

Vanaf het 11 maart beginnen de werkbeurten weer. We beginnen met de tuinen 1 t/m 53. Vanaf 11 maart is de koffie, 
thee en warme chocomel tot 13:00 gratis voor iedereen. U moet wel voor de werkbeurt tekenen dat u aanwezig bent 
en na de werkbeurt weer tekenen als u weggaat.  U krijgt geen bonnetje meer voor koffie of thee. Als u niet voor de 
2de maal tekent aan het einde van de werkbeurt wordt u als niet aanwezig gemeld.  

Vanuit het HHR bent u verplicht om 8 werkbeurten te doen.  Kunt u een keer niet dan belt u Gea Stoop om u af te 
melden en een nieuwe datum door te geven wanneer uw werkbeurt inhaalt.  

U kunt Gea bellen op 06-12366733  

 

 Telefoonnummers bestuur  

In het clubblad staan bij sommige bestuursleden hun telefoonnummers. De laatste tijd wordt het bestuur regelmatig 
gebeld of bericht via Whatsapp met zaken die geen nood zijn.  

We verzoeken de leden dan ook om alleen voor NOOD te bellen. Dit houdt alleen in bij inbraak of ongevallen.   
Storing in de Wifi is geen nood en kan je melden via de mail  

Sowieso kan je op zaterdagochtend tussen 10:00 en 12:00 in de bestuurskamer je vraag stellen of je belt op 
zaterdag ochtend naar de bestuurskamer op 070-329 1939. 

 

 Wedstrijd wie heeft de hoogste zonnebloem 

De tuinwinkel heeft een wedstrijd uitgeschreven. Lukt het u om de hoogste zonnebloem van de vereniging te 
hebben?  U kunt bij de tuinwinkel zonnebloemzaadjes ophalen. Laat u tuinnummer achter op de lijst. De 
prijsuitreiking is op de familiedag.   

 

 Bingo   

Zaterdag 8 april om 19:30 gaat de kantine weer open voor de eerste BINGOavond van het seizoen.   


