Extra Nieuwsbrief
Werkdag 11 november
Als het goed is staat het al in uw agenda: Zaterdag 11 november van 9.30 tot
12.30 uur, werkdag op de tuin. We zien u graag allemaal komen. Met zijn allen
hebben we de klusjes zo geklaard. Koffie, thee en koek zijn gratis!

Vervanging slot
Tijdens de werkdag op zaterdag 11 november zal het slot van de poort vervangen
worden. Dit betekent dat alle leden een nieuwe sleutel krijgen. Deze sleutel vindt
u in de envelop, waar ook de rekening voor volgend jaar in zit. Wie tijdens de
werkdag aanwezig is krijgt deze envelop meteen uitgereikt. Wie niet aanwezig is
op de werkdag krijgt deze zo spoedig mogelijk daarna in de brievenbus.
Een aantal leden hebben mede-tuiniers die ook graag een sleutel hebben. Extra
sleutels kunnen meteen meegeleverd worden à 4,50 euro per stuk. De kosten
daarvoor worden op uw rekening gezet. Als u meer dan één sleutel wilt kunt u dit
opgeven voor maandag 6 november bij de
penningmeester: ajmdiks@gmail.com Tel. 06-20891021

Website
De website van de vereniging is onlangs in gebruik genomen. Neem een kijkje en
laat weten als u opmerkingen of suggesties heeft: www.dedriessen.nl

Paardenmest
Er is nog steeds mogelijk om paardenmest te bestellen dit kan t/m 22 november
2017. Voor het brengen van de mest wordt per kuub 10,00 euro gerekend. Mocht
U mest willen stuur dan een mailtje met naam, tuinnummer en de hoeveelheid
naar: ceriel.bolwerk@hetnet.nl

Inbraak
Zondag op maandag nacht 30 oktober is er weer ingebroken op ons tuinen
complex. Enkele schuurtjes stonden open verder weinig schade!
LET OP !!!
Zorg dat er geen waarden volle spullen in je schuurtje of dergelijke hebt staan
zoals pompen, maaiers enz. Zet schuurtjes niet op slot of zorg dat ze erin kunnen
kijken dan voorkom je een heleboel ergernis en schade. Poort goed dicht maken
dan voorkom je dat er vreemde het terrein op wandelen!!
Met vriendelijke groet,
Ceriel Bolwerk.
Voorzitter.

