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Van de voorzitter:
Het seizoen loopt al weer een hele tijd, en
we oogsten volop van onze tuinen. Met
plezier zien we, dat menigeen veel tijd en
moeite stopt in het kweken, oogsten en
verwerken van zijn/haar groenten en fruit.
Ook bloemen zien we volop in onze tuin.

Van de activiteitencommissie:
Op 30 september gaan we met zijn allen
weer een gezellige bbq houden. U vergeet
toch niet om uw formulier op tijd in te
leveren? Voor 15 september wil Joop
graag weten, wat hij moet bestellen aan
etenswaren.

Binnenkort gaat onze vereniging meedoen
aan de open monumentendag, door een
kraampje te bezetten in het stadscentrum
op 10 september a.s..
We willen ons daar graag goed
presenteren en vragen u om bijdragen
voor onze kraam: Hebt u vooral zaden,
maar ook groenten of fruit, of
verwerkingen hiervan, wat deze dag in
de kraam kan liggen, dan vinden we het
fijn, om e.e.a op 9 september bij het
schuurtje in ontvangst te nemen ( we
zijn er tot 13.00 uur!)
Alvast dank voor uw medewerking!
Receptje:
Snijd een paas courgettes in stukjes, kook
ze met water, zout ( of biologisch
bouillonblok) en Franse, Italiaanse of
Griekse kruiden gaar en mix alles met de
staafmixer tot een gebonden soep. Kook in
de soep een handje boekweit, quinoa of
couscous gaar. Maak de soep af met wat
basilicumolie.

De start van de bbq zal een mini-algemen
vergadering zijn, waarin het voorstel voor
partnerlidmaatschap in stemming gebracht
wordt. Het voorstel vindt u hieronder:

Onze vereniging heeft leden die een tuin
pachten op het tuinderscomplex. Tijdens de
laatste ledenvergadering is vanuit de leden
aangegeven dat partners (of anderen die
mee tuinieren) hun verbondenheid met de
tuindersvereniging graag geregistreerd
zien. Een mogelijkheid is dat deze mensen

minimaal een halve tuin overnemen en lid
worden. Daarmee hebben ze ook toegang
tot de ledenvergadering en stemrecht. In
dat geval moet naast contributie
reglementair 50 euro tuinborg betaald
worden. Dit had niet de voorkeur tijdens de
ledenvergadering en het bestuur is verzocht
een andere weg te zoeken.
Het bestuur stelt voor deze mensen de
gelegenheid te geven ‘tuinvriend’ te
worden tegen betaling van een vrijwillige
bijdrage van minimaal 5 euro per jaar.
Tuinvrienden krijgen geen rechten. Wel
worden ze zoveel mogelijk betrokken bij
verenigingsactiviteiten. In feite zoals
partners voorheen ook al welkom waren op
activiteiten van de vereniging, bijvoorbeeld
barbecue en werkdagen.

Van het bestuur:
In de laatste bestuursvergadering heeft het
bestuur besloten, het pad tussen tuinen
71 en 114 op te heffen. Dit, omdat het
ondoenlijk blijkt dit pad goed te maaien.
Het pad wordt middendoor gedeeld en aan
de aangrenzende tuinen toegevoegd.

We hopen, dat u met velen bij de bbq bent,
zodat we gedragen een besluit kunnen
nemen hierover!

Nb als u lekkere receptjes hebt voor onze
volgende nieuwsbrief, wilt u ze dan naar
ons mailen?
tuindersverenigingdedriessen@gmail.com
Dan treffen we in de volgende editie ook
weer lekkere receptjes aan!

Als u nog ideeën hebt m.b.t. het vervangen
van het dak van het schuurtje, dan zijn die
ook in deze mini-ALV welkom!
Daags na de bbq , op 1 oktober, is onze
jaarlijkse open dag. Natuurlijk zien onze
tuinen er zoveel mogelijk tip-top uit, zodat
belangstellenden een goed beeld krijgen
van ons tuinencomplex. Voor de nodige
versieringen zijn Helmine en anderen op
zaterdag al druk bezig. Helpende handen
zijn welkom! Op zaterdagmiddag melden
bij Helmine.

Nog een receptje
Snijd courgettes in de lengte in plakken. (
eventueel halveren) besmeer elke plak met
verse roomkaas ( ik neem zelf altijd
geitenkaasrolletjes) en Italiaanse kruiden.
Leg de plakken in de oven, totdat ze bijna
gaar zijn. Strooi er dan nog wat geraspte
kaas over en laat die in de oven een bruin
korstje krijgen. Lekker! Als voorgerecht,
bijgerechtje of borrelhapje.

