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Van de voorzitter.
Alweer de zesde nieuwsbrief van het jaar.
Het eerste jaar als voorzitter is voorbij gevlogen. Afgelopen jaar is er veel gedaan door ons als
bestuur, maar zeker ook jullie als leden hebben er voor gezorgd dat ons tuinen complex er steeds
beter bij komt te liggen. We zullen in 2018 natuurlijk weer op de zelfde voet verder gaan om deze
mooie vereniging nog beter te maken.
Nu het weer wat slechter is geworden is het ook rustig op de tuinen. Sommige tuinders laten zich
niet uit het veld slaan en gaan gewoon door met tuinieren er is natuurlijk altijd wel wat te doen.
Zorg dat je voor de komende winter periode kweekbakken, tunneltjes , bakken en bouwsels van
plastic enz goed worden vast gezet of opgeruimd . Ook in de winter periode kan het weer wel eens
onstuimig zijn. Neem kostbare spullen mee naar huis, ervaring leert dat er elke winter opnieuw
ingebroken wordt op het tuinen complex.

Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief.
Ceriel Bolwerk
Alvast voor uw agenda: Op 23 januari om 19.30 uur zullen we onze Algemene ledenvergadering
houden in de manege aan de Beersche Maasweg 1 te Escharen. We rekenen op jullie!

Tuinwerkdag november 2017
We hebben weer een goeie tuinwerkdag gehad. Er is veel gedaan. Enkele paden zijn opgehoogd met
grond van de composthoop, overhangende takken in een aantal paden zijn verwijderd tuin 78 is
schoon gemaakt zodat de nieuwe tuinder aan de slag kan en last but not least er zijn bomen
gezaagd. Nu krijgen de tuinen aan de rechterkant eindelijk ook eens wat zonlicht. Iedereen bedankt
weer voor de hulp.

Namens de activiteitencommissie kunnen we terug kijken op een actief jaar.
Met name de snoeiwerk workshop door Joost zeer vakkundig neergezet, het maken van
kruidenkransen en de zeer geslaagde barbecue. Ook op de historische markt in Grave hebben wij
onze vereniging met de activiteiten die wij ondernemen op de DRIESSEN, mooi neer gezet. Tot slot
wil ik Jan van der Ven bedanken voor zijn geweldige inzet voor de activiteitencommissie.
Hartelijke groet, Helmine
Contributie en pacht 2018
De meeste leden hebben hun contributie en pacht voor komend jaar al voldaan. Hartelijk dank voor
de vlotte betaling. Mocht u nog niet betaald hebben: graag voor 1 januari.
Toin Diks, penningmeester.
Hebt U al eens gekeken op onze website? www.dedriessen.nl dat ziet er goed uit!

