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Van de voorzitter
Alweer de vijfde nieuwsbrief van dit tuindersjaar. Het seizoen loopt ten einde en menig
tuinder is zijn tuin winterklaar aan het maken.
Als vereniging kunnen we terug kijken op een
mooie maand september met onder meer de
streekmarkt in Grave waar wij ons als
vereniging hebben gepresenteerd. Daarna
hadden we de bbq en de open dag. De open dag
is door ongeveer 50 bezoekers bezocht.
Afgelopen maand heeft een viertal leden hun
tuin opgezegd. Gelukkig waren er ook nieuwe
leden aangemeld. Deze hebben inmiddels ook
een tuin toegewezen gekregen. De nieuwe
leden wensen we veel tuinplezier op De
Driessen.
Dan heb ik nog een tip voor iedereen, zorg dat
kleine kweekbakken, tunneltjes, bakken en
bouwsels van plastic enz. goed worden vast
gezet of opgeruimd. Zo voorkom je schade aan
je spullen. In de herfst en winter periode kan
het weer wel eens onstuimig zijn.
Neem kostbare spullen mee naar huis. De
ervaring leert helaas dat er elke winter opnieuw
ingebroken wordt op ons tuinencomplex.
Veel plezier met het lezen van deze
nieuwsbrief.
Ceriel Bolwerk,
Voorzitter.
Algemene ledenvergadering
Noteer vast in uw agenda: Algemene
ledenvergadering, dinsdag 23 januari 2018,

Financiële verplichtingen
Het is weer bijna tijd uw financiële
verplichtingen ten opzichte van de
tuindersvereniging te voldoen. In november
ontvangt u de rekening in uw brievenbus. Op
de rekening staan ook uw contactgegevens.
Controleert u even of deze kloppen, met name
de e-mailadressen.
Volgens de reglementen hoort u voor 1 januari
betaald te hebben. Bespaar de penningmeester
onnodig werk door op tijd te betalen.

Monumentendag en Barbecue
Op 10 september heeft de tuindersvereniging
een stand gehad in Grave tijdens het
monumentenweekend. Onze stand was gevuld
met producten uit verschillende tuinen van
onze vereniging. Deze dag was goed bezocht,
mede door het mooie weer. Misschien kunnen
wij bij voldoende interesse ook volgend jaar
weer meedoen. Iedereen die aan dit succes
heeft meegewerkt: bedankt!

Barbecue.
30 september begon niet bepaald als een ideale
barbecue dag. Het regende pijpenstelen.
Gelukkig konden wij gebruik maken van een
mooie tent die al was opgezet door enkele
actieve leden. Door het slechte weer waren
veel bloemen in en uit de tuin verregend. Wij
hebben ons daarom beperkt tot het inrichten en
gezellig maken van de tent.

In het bestuur hebben we dat besproken en
geopperd dat het tijd wordt voor een nieuw
slot. Wanneer we daartoe overgaan, gaan we
met gecertificeerde sleutels werken, die niet
bijgemaakt kunnen worden, waardoor bekend
is wie sleutels heeft. Het kost wel wat…
Wanneer je dan de sleutel verliest, kost dat
zo’n 40 euro! De borg zal daarom naar die
hoogte opgetrokken moeten worden.
Voordeel is, dat er minder mensen zonder
tuinderstaken een sleutel hebben en sleutels
ook ingeleverd worden als een tuinier stopt met
tuinieren. Dit zal hopelijk ook een positief
effect hebben op ongewenst bezoek op het
terrein
Deze keer willen we de stemming digitaal
houden over dit voorstel: Wie niet reageert
stemt toe. U kunt reageren tot 1 november
2017.
tuindersverenigingdedriessen@gmail.com

Ondanks alle regen was de opkomst
fantastisch. 44 personen hadden zich
opgegeven waarvan 22 leden. Het was een
gezellige drukte en een overheerlijke barbecue
die was geregeld door Joop Rademakers. Wij
hopen volgend jaar weer een fijne barbecue te
kunnen organiseren waarbij wij denken aan
een combinatie van een open dag en daarna
een gezellige bijeenkomst.
Met vriendelijke groet
De activiteitencommissie.

Tuinen
Op het complex zijn nog enkele tuinen
beschikbaar voor nieuwe leden. Mocht u
iemand weten… stuur hem of haar door naar
Toin ( gegevens zie boven)
Website
Onze website is zo goed als klaar. Gaat u eens
kijken?
www.dedriessen.nl

Van de technische commissie:
U hebt al gemerkt dat het slot van de poort aan
het eind van zijn latijn is. Steeds vaker moet de
technische commissie noodgrepen doen om te
zorgen dat we allemaal ongehinderd op het
complex kunnen komen en gaan.
Paardenmest
Dit jaar kan er weer paardenmest besteld
worden. Voor het brengen van de mest wordt
per kuub 10,00 euro gerekend. Mocht U mest
willen, stuur dan een mailtje met naam, tuin
nummer en de hoeveelheid naar
ceriel.bolwerk@hetnet.nl

De bestelling kan worden doorgeven t/m 22
november 2017.
Met vriendelijke groet,
Ceriel Bolwerk

Van de terreincommissie
11 november is het weer tijd voor de
tuinwerkdag. We zullen beginnen om 9:30,
tussendoor een kopje koffie drinken en daarna
om 12:30 deze dag afsluiten.
We hebben al wat klusjes op het programma
staan. Mocht U ook nog een klusje weten, laat
het gerust weten dan kunnen we kijken of we
dat in kunnen plannen voor deze dag.
Natuurlijk hopen we weer op een grote
opkomst.
Onderhoud tuinen
Met het aflopen van het tuindersseizoen heeft
het bestuur geconstateerd dat een aantal tuinen
er in mindere of meerdere mate onverzorgd bij
ligt. Omliggende tuinen hebben hier last van
door onder meer verwaaiend onkruidzaad en
grensoverschrijdende wortelgroei. Betreffende
tuinders worden binnenkort benaderd met de
vraag of ze hun tuin op orde willen brengen,
wellicht een stuk in willen leveren of
misschien beter kunnen stoppen met tuinieren.
Groeten, Toin Diks
Tel. 0031 6 208 91 021

