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Tuinwerkdag 7 juni (9.00 – 12.30 uur)
We willen speciaal ook graag iedereen 
uitnodigen die weinig of nooit naar de 
tuinwerkdagen komen. Het is fijn om 
samen te werken op zo’n ochtend en het 
draagt bij aan de schoonheid van en de 
zorg voor het terrein. Er staat weer een 
aantal klussen op het programma.

Schoon stoepje
Denk er zo nu en dan aan om het 
gemeenschappelijke pad ter hoogte van 
je eigen tuin schoon te maken én te 
houden. Dat ziet er prettig uit voor jezelf 
en voor je buren.

Tuinronde 
Voorafgaand aan de tuinwerkdag op 7 
juni wordt er weer een tuinronde 
gemaakt door Tjarco en Pauline. Zij 
bekijken wat de staat van onderhoud van 
je tuin is. Mochten er in dat verband 
verbeteringen noodzakelijk zijn, dan hoor 
je daar op de tuinwerkdag of spoedig 
erna van.

De poetsbeurten
Wist je dat… álle tuinleden om beurten 
het clubhuis poetsen? En het rooster 
hiervoor op het prikbord hangt? Samen 
met een aantal andere leden sta je bij 
een bepaalde maand genoteerd. Zorg 
dat je je poetsbeurt vervult, niets is zo 
vervelend als een vuile wc, een vieze 
aanrecht of plakkerige vloer. We vragen 
je de WC, het keukenblok, tafels en 
vloeren te poetsen en op te ruimen 
waar nodig.

Tuinfeest 21 juni (vanaf 18.00 uur)
Op zaterdag 21 juni hebben we weer een 
feest. Je bent welkom om 18.00 uur en 
om 18.45 uur we steken we de bbq aan 
en openen we het buffet. Omdat we 
vorig jaar een klein beetje te kort 
kwamen qua financiën, verhogen we de 
bijdrage naar € 10,00. Dat is per persoon, 
dus zowel voor leden als gasten. Houd de 
e-mail in de gaten voor meer informatie.

Het koffiebesluit
Het bestuur ziet dat leden zo nu en dan 
graag een kopje koffie of thee zetten in 
het clubgebouw, maar het potje met 
geld blijkt altijd zo goed als leeg. Dat is 
opmerkelijk en het werkt zo dus niet. 
Daarom hebben we besloten het 
geldpotje af te schaffen. We gaan de 
voorraad voortaan uit de contributie-
inkomsten betalen. 

Verboden toegang
De tuinen van andere tuinders zijn 
altijd off limits. 

Alleen na persoonlijke toestemming kun 
je er komen. Let hier alsjeblieft op en wijs 
hier ook jouw gasten op. Het komt te 
vaak voor dat mensen op de tuinen van 
anderen lopen, bijvoorbeeld om een foto 
te maken of om een bepaald plantje te 
zoeken. En dat je planten van anderen 
waar je last van hebt niet kortwiekt, dat 
spreekt natuurlijk voor zich. Spreek je 
buren aan en kom er samen uit!

Nettiquette
Nog een laatste punt van orde: het is 
niet bedoeling om de e-mailadressen 
van de tuinleden te gebruiken voor 
aankondigingen van allerlei, hele leuke!, 
evenementen e.d., los van de vereniging. 
De leden hebben namelijk geen 
toestemming gegeven dat hun e-
mailadressen hiervoor gebruikt kunnen 
worden. Heb je een leuke mededeling 
voor de leden? Prik dan een flyer op het 
prikbord in het clubgebouw. Alvast dank.

OPROEP   We zoeken een aantal jampotjes of hakpotjes (leeg, schoon, zonder etiket) om een kaarsje in te 
branden tijdens het feest. Wie o wie heeft er een paar? Als we er een stuk of twintig hebben, dan is dat 
voldoende. Je kunt ze achterlaten in de kast in het clubgebouw. Bedankt!

Kijk op www.de100morgen.nl voor meer nieuws. Alles is er te vinden: agenda, tuintips, prijsvraag, tuinregels en meer.


