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Algemene informatie
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Beste tuinleden,

Bij het ontvangen van deze nieuwsbrief is het jaar al weer bijna ten einde. We zijn positief over het 
afgelopen jaar, alle tuinen zijn verhuurd, we moeten een wachtlijst maken als er weer vraag naar een 
tuin is. 

We zijn vooral blij met de hulp die we het afgelopen jaar van veel leden hebben gekregen. Meer 
mensen dan ooit bij het opzoomeren, veel leden die met een vaste taak het gehele jaar zorgen dat 
alles goed verloopt, de perken worden bijgehouden, er wordt schoon gemaakt, activiteiten worden 
geregeld enz. enz., te veel om op te noemen. Het bestuur wil u dan ook heel hartelijk dank zeggen 
voor het vele werk dat door u gedaan is. Zonder uw vele hulp kan de vereniging niet bestaan.

Zoals bekend is Joyce Fremouw in maart aftredend als bestuurslid. Wij hebben een aanmelding 
ontvangen voor haar opvolging en wel van Ria Nieuwenburg. Wij zullen haar in de jaarvergadering 
graag aan u voorstellen.

Onze trouwe Sjaan van Ooijen is na heel veel jaren gestopt met het zorgen voor de koffie op zaterdag 
in de kantine. Wij nemen in de jaarvergadering afscheid van haar. We hebben besproken om het 
voortaan door vier mensen te laten verzorgen, dan is er slechts 1 beurt om de 4 weken, van 10 tot 12 
uur. Drie medewerksters zijn er al en nu de vierde nog! WIE?? Meld u aan bij een van de bestuurs-
leden. We willen ook graag een aanmelding voor de activiteitencommissie, daar ontbreekt ook nog 1 
medewerkster. WIE biedt hulp??

 
Sponsorkliks
Wij hebben u een mail gestuurd i.v.m. online aankopen via sponsorkliks. Dat lijkt allemaal wat inge-
wikkeld. Het kan ook eenvoudiger door onze site aan te klikken. Daarna klikt u op “sponsorkliks” en 
daarna op het bedrijf waar u aankopen gaat doen. Verder gaat alles op dezelfde manier zoals u 
gewend bent. Op deze manier wordt onze vereniging daaraan gekoppeld. Niemand kan zien wat en 
waar u iets koopt. De vereniging krijgt een heel klein bedrag, maar u weet het, vele kleintjes…. enz.

Van de voorzitter
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Tuin 18
Dit is een natte tuin die we voorlopig niet willen verhuren. Tijdens het opzoomeren is de tuin helemaal 
schoongemaakt en door een lid van de tuin helemaal omgespit. In het voorjaar gaan we verder en 
proberen we de grond te verbeteren. We hebben het plan om daar een ‘wilde bloementuin’ te maken, 
mooi om te zien en aantrekkelijk voor de bijen en andere insecten. Daarvoor hebben we planten en 
zaden nodig. Als u struiken of planten weg doet of bloemzaden heeft, dan hoor ik dat heel graag. Heeft 
u goede ideeën of wilt u meehelpen, uiteraard is alles welkom!

Rest mij u heel fijne kerstdagen te wensen voor u en uw familie.  

Ik hoop u te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 12 januari in het verenigingsgebouw van 
11.00 tot 13.00 uur met oliebollen, koffie en wijn. Laten we samen het glas heffen op weer een goed 
tuinjaar en goede samenwerking.

Wil Lammeree

Van de voorzitter
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Activiteiten agenda  2019

12 - 01 - 2019 : Nieuwjaarsreceptie
26 - 03 - 2019 : Algemene ledenvergadering
13 - 04 - 2019 : Paas brunch
20 - 04 - 2019 : Zaden/plantenmarkt
04 - 05 - 2019 : Opzoomeren
12 - 10 - 2019 : Opzoomeren
02 - 11 - 2019 : High tea
10 - 12 - 2019 : Kerststukjes maken
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Kennismaken met...De inkoop commissie

De Inkoop/verkoopcommissie heeft de taak om de amateurtuinders zoveel mogelijk te informeren over 
de producten die we kunnen inkopen. Op bijna elke zaterdagmorgen is de inkoopcommissie voor de 
verkoop en advies, van 10.00 tot 11.30 uur aanwezig. Maar ook kunt u op werkdagen van 9.45 tot 
10.15 uur terecht voor informatie of aankopen. De prijzen bij de vereniging liggen bijna altijd lager dan 
bij een tuincentrum. 

Zo zijn er diverse soorten meststoffen, potgrond, tuinturf, lavameel, tuinaarde en diverse soorten 
bestrijdingsmiddelen.

Naast de inkoop van zaad, planten, bomen, struiken, tonkingstokken (voor onder andere tomaten, 
bonen) zijn er nog veel meer materialen te koop. Bij voldoende belangstelling wordt er ook ophoog-
zand, scherpzand en grind ingekocht. Tevens is voor onze leden de aanhanger voor 10 euro per dag te 
huur, te reserveren bij de inkoopcommissie. 

Ook is er weer voldoende glas voor de kassen ingekocht, dit kan eventueel tegen vergoeding door 
iemand geplaatst worden.

WIE KOMT ONS TEAM VERSTERKEN?
Voor een paar leden van de afdeling inkoop zit het termijn van assistentie er op. Daardoor hebben wij 
op korte termijn enthousiaste tuinders nodig die hun plaats komen innemen. Wie is er zo enthousiast 
om in een goed team mee te helpen? Loopt u eens binnen en vraag wat er zo al gedaan wordt. Met 
voldoende mensen kunnen de werkzaamheden zo verdeeld worden dat het voor niemand teveel tijd 
kost. U wordt met open armen ontvangen!       
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Zaden- en plantenmarkt
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De beste wensen

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2019


