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Inleiding

Mag ik mezelf even voorstellen, Ik ben Lenneke Peters, 41 jaar oud en vervang Paul van Grinsven bij
het maken van de nieuwsbrief. Naast secretaris in opleiding bij Paul, ben ik actief als vrijwilliger bij de
schooltuin. De kinderen van groep 6 komen gedurende het tuinseizoen op de woensdag en de vrijdag
van ongeveer 13:00 tot 14:00 uur tuinieren. Ze zijn hier erg enthousiast over. Verder verzameling ik
allerlei doppen voor de stichting Bultersmekke, waarvan zij weer een hulphond plaatsen en opleiden.

Belangrijke data in 2018

Werkzaterdag op zaterdag 22 september 2018, van 9:30 tot 11:00 uur.

Berichten vanuit de Algemene Leden vergadering 

Het bestuur bestaat nu uit Ria Kluts,  Henk Busser,  Cees van Dalen, Paul van Grinsven, Marianne
Wijnen,  Herman  Voet,  Henk  Busser  en  Lenneke  Peters.  Hierbij  wordt  Henk  Busser  op  termijn
vervangen  door  Herman  Voet.  Marty  Suykerbuyk  oriënteert  zich  op  het  overnemen  van  de
administratieve taken van Henk Busser. Het is ook de bedoeling dat ik, Lenneke Peters, op termijn
Paulvan Grinsven geheel ga vervangen. Het algehele verbod voor honden op de tuin wordt dit jaar
bekeken. Na signalering van hondenpoep op de tuinvereniging komt er een verbod. De bedragen
voor de huur en de contributie van 2019 blijven gelijk met die van 2018.

Nieuwe Leden

We verwelkomen Matty Nierop  op de tuin.  Zij  gaat  tuinieren  op  tuin  36a.  Hierdoor  nemen we
afscheid van Peter van Panhuis.

Tuinschouw

De tuinschouwcommissie heeft begin mei haar tuinschouw gehouden. Hierbij werd het onderhoud
van  een  tuin  als  slecht  beoordeeld.  Drie  tuinen  kregen  de  beoordeling  Matig.  Verder  had  de
commissie bij enkele tuinen opmerkingen zoals teveel opslag, kweekgras, onderhoud van de grens
met het tuinpad en overlast van overhangende takken. In de volgende nieuwsbrief zal een overzicht
geplaatst worden met de criteria die de tuinschouwcommissie hanteert bij haar rondgang.
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Bijen op de tuin

Het bijenvolk op de tuin doet het erg goed.  Er was al  vroeg honing beschikbaar om te oogsten.
Binnenkort is er de mogelijkheid om deze honing ‘uit eigen tuin’ te kopen. Dit zal op een zaterdag
zijn. Meer informatie volgt nog.

Werkzaterdag

De opkomst was reuze groot. Er is weer veel werk verzet. Vele handen maken licht werk. We hebben
aandacht besteed aan de paden en alle gaten zijn opgevuld met grond.

Ziekte

Wij zijn verheugd dat sommige leden na een ziekbed weer heerlijk op de tuin bezig zijn.


