Bericht van het bestuur - juli 2013

Beste tuinvrienden,
Midden in de warme zomer een bericht van het bestuur.
Nu we als bestuur een aantal maanden actief zijn, lijkt het ons een goed idee om voortaan na afloop van
elke bestuursvergadering jullie kort te berichten over mooie gebeurtenissen en aandachtspunten voor en
door de leden. We noemen het ‘Bericht van het bestuur’ en via de mail krijgen jullie de melding dat je
het bericht op de website kan lezen. Daarnaast hangen we het bericht tijdelijk op het prikbord op.
•
•

•

•

Allereerst staan de tuinen er in het algemeen prachtig bij, door de aandacht en zorg, door eerst
regen, nu zon en extra water.
De eerste twee tuinwerkdagen waren anders dan anders voorbereid en dat leidde tot meer
samenwerking, een mooie composthoop en ideeën van jullie over tuin en clubhuis. Geweldig,
want die ideeën kunnen wij weer oppakken om uit te werken en mee te nemen naar volgende
tuinwerkdagen.
De clubhuiswerkgroep is van start gegaan en gaat vooral tijdens de donkere dagen flink aan de
slag om het clubhuis leuker te maken met zoveel mogelijk gratis materialen. Het ziet er nu al
anders uit nu overbodige meubels weg zijn en een aantal nieuwe mooie spullen erin.
Het feest Jazz in Moestuin gaat op 31 augustus swingend van start, met eerst een
tuinwerkmiddag (daarover ontvangen jullie nog apart bericht), dan een borrel en barbecue en
vervolgens prachtige muziek. Introducees (max 3) welkom, bijdrage per persoon: 7,50 alles
inbegrepen. Zet deze datum in je agenda! Let op: De tuinwerkdag verschuift dus om praktische
redenen van zaterdagochtend 24 augustus naar zaterdagmiddag 31 augustus.

Dan nog wat aandachtspunten voor alle leden:
•

•

•

•

Let op de waterleiding die tussen tegelpaden en tuinen is aangelegd, de leiding ligt binnen 20 cm
vanaf de rand van het pad. Er zijn al diverse beschadigingen geweest, die dan weer gerepareerd
moeten worden, terwijl dit gemakkelijk voorkomen kan worden door even op te letten.
Beplanting die hoort bij de inrichting van het terrein, zoals hagen, struiken en bomen, zijn
eigendom van de vereniging. Het is niet toegestaan zelfstandig hierin wijzigingen aan te
brengen. Als je suggesties hebt voor wijzigingen om welke reden dan ook, overleg dit altijd met
een lid van de terreincommissie (contactpersonen: Jan en Tjarco).
Vanwege de verzorging van de slootkant (dankjewel Peter!) willen we erop wijzen dat er geen
takken en stenen direct aan het water neergelegd moeten worden. Dit is gevaarlijk voor degene
die de slootkant verzorgt en beschadigt het gereedschap.
In het algemeen willen we erop wijzen dat we geen kunstmest en andere chemische middelen
gebruiken op de tuinen. Dit was altijd al zo en willen we, omdat we een ecologische vereniging
zijn, nog meer benadrukken. Daarom komen we in het najaar met een voorstel voor
gezamenlijke (goedkope) bestelling van biologische mest (champignonmest of als we het kunnen
vinden dierlijke mest), daar horen jullie nog van. Tips welkom voor biologische dierlijke mest!
Voor champignonmest hebben we al een goedkoop adresje.

Tot zover ons bericht. We staan open voor jullie opmerkingen en ideeën en wensen jullie een heerlijke
zomer toe met veel tuingenot!
Hartelijke groet namens het bestuur,
Pauline

