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NIeuwe aspirantleden
De afgelopen periode zijn er veel wisselingen geweest op de tuin.
Per 1 januari a.s. ziet het er als volgt uit:
Intern verhuisd zijn:
Jan naar de tuin van Fred (Fred heeft geen tuin meer, maar blijft wel lid).
Sjef naar de punt (het voorste gedeelte).
Nieuwe aspirantleden:
Op de punt van de punt: Danijel
Op de oude tuin van Jantien: Hanneke
Op de helft van de oude tuin van Jannie: Etienne
Op de andere helft van de tuin van Jannie: Sylvia
Op de oude tuin van Sjef: Inpon
Op de helft van de oude tuin van Jan: Andreja
Op de andere helft van de oude tuin van Jan: volgt binnenkort.
Welkom bij onze vereniging! We wensen jullie veel plezier met jullie nieuwe tuinen.
Nog een goede tip: zorg dat je op de hoogte bent van onze tuinregels;
daarin staan belangrijke, praktische wetenswaardigheden.

Vacature: penningmeester
Per komend voorjaar is er een vacature voor een penningmeester.
Na drie jaar inzet gaat Hans het stokje doorgeven. Het gaat om het bijhouden
van de financiële administratie en alles wat daar bij komt kijken. Het tijdsbeslag
is gemiddeld enkele uren per maand. Stuur ons een mailtje als je jezelf beschikbaar
wilt stellen.

Mest
Het is na heel lang zoeken eindelijk gelukt goede mest te vinden die bij ons bezorgd
wordt. De koeienmest is afkomstig van een biologische melkveehouder uit Riel (bij
Goirle). Je krijgt nog bericht van Hans wanneer de mest zal worden bezorgd op de
parkeerplaats. Leden die mest hebben besteld, kunnen hier hun bestelde aantal
kruiwagens mest vanaf nemen.

Om te noteren: de agenda voor 2016
18 maart: Algemene Ledenvergadering (ALV)
26 maart: tuinwerkdag
25 juni: tuinwerkdag
27 augustus: tuinwerkdag
5 november: tuinwerkdag

Transferiumzaken
Op basis van wat we nu weten, zal de gemeente de werkzaamheden aan ons
tuinterrein uitvoeren vóór de bouwvakvakantie van 2016. Ná de zomer staat de start
van de bouw van het transferium gepland. Het bestuur en de gemeente onderhouden
constructieve contacten. Wordt vervolgd.

De Strook
Zoals tijdens een ledenvergadering afgesproken, wordt de strook tussen haag en pad
(voorheen proefstrook genoemd) door een aantal leden gebruikt voor het telen van
gewassen. Het is niet de bedoeling dat je daar zomaar groenten oogst of fruit plukt.

Afval
De composthoop is nooit bedoeld voor afval! Afval (plastic, stenen, houten ladders,
glas, gordijnrails, etc, etc.) neem je zélf mee naar huis of breng je zélf naar de
milieustraat; hier kun je gratis en 6 dagen per week terecht. Het spreekt voor zich dat
dit ook voor de andere delen van ons tuinterrein geldt: geen afval neerleggen a.u.b.

Wij wensen iedereen een gezond, zonnig en groen 2016!

