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Van de voorzitter.
Alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Het tuinseizoen is goed gestart, op de tuinen
wordt hard gewerkt. Iedereen is in zijn/haar tuin begonnen.
Elk jaar zal voorzitter( terreincommissie) en voorzitter samen met Mark v Dijk Gemeente
Grave een rondje maken over het terrein. Tijdens dit rondje wordt er gekeken naar onder
andere de groenstortplaats in het bos, en al het groen om het complex heen. Mark zal daar
zijn oordeel over geven! Het rondje met Mark v Dijk zal binnenkort plaats vinden en ik zal het
verslag uitbrengen in de volgende nieuwsbrief.
Verder hebben we een (zee)container geheel gratis op de kop getikt en willen deze gaan
plaatsen op het terrein. Het is een container van 4x2x2 meter. Deze container wordt
helemaal ingericht als schuilhok maar ook om gezellig samen koffie te drinken. Meer info
volgt!
Iedereen veel leesplezier!
Ceriel Bolwerk, voorzitter.

Van het secretariaat en de penningmeester:
Over de nieuwe wet op de privacy: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat ledenadministratie betreft beschikt Tuindersvereniging De Driessen over naam,
adres,woonplaats, telefoonnummer, e mailadres. Plus indien bekend het jaar waarin men lid
geworden is. Deze gegevens staan op de ledenlijst. Die wordt eenmaal per jaar aan de
leden doorgegeven. Er is destijds gevraagd of men daar toestemming voor geeft. Nieuwe
leden geven dit aan op het aanmeldingsformulier. Tot dusver zijn er geen leden met
bezwaren.
Daarnaast beschikt de penningmeester via de bank over de banknummers van de leden. De
bankadministratie wordt opgenomen in het archief.
Geen van de gegevens wordt doorgegeven aan derden.
De activiteiten – commissie wil iedereen nog even attent maken op de komende geplande
activiteiten:

Zaterdag 3 juni van 10.00 tot 14.00 uur kan iedereen op deze ochtend zaadjes, plantjes en
stekjes ruilen met elkaar. Ook zullen er tuinders aanwezig zijn om advies te geven. Omdat
de tuinen nu op zijn mooist zijn, zetten wij de poort open en kunnen belangstellende de
tuinen komen bewonderen. Vind je het leuk, zet je tuin of poort open. Voor koffie en thee
wordt gezorgd.

Zondag 10 juni is er een fietstocht gepland met als thema “langs tuin en natuur in
Overasselt”. Het plan is om 10.30 uur te starten met een kopje koffie (voor eigen rekening)
bij Catharinahof in Grave. Geef je wel op zodat wij enkele routebeschrijvingen kunnen kopen,
via het mailadres tuindersverenigingdedriessen@gmail.com of bij
Wim Michels 0486 – 471 493 of
Joop Rademakers 06 – 54 71 41 06
Caroline Bolwerk 06 – 50 44 71 08
De route bestaat uit een zeer gevarieerd aanbod van natuurlijke tuinen waaronder een
vlindertuin, Engelse tuinen, groentetuinen en zelfs een “kunst”tuin.

Let op! Voor de agenda:

Verder willen wij de open dag en barbecue verplaatsen van 25
augustus naar zaterdag 18 augustus.
En ook:
Omdat er aardappelen op de openstaande tuin nummer 71 zijn gepoot en deze voor de
tuinders zijn, willen wij een “PIEPER – middag” organiseren. Ergens in september buiten op
het grasveld willen wij enkele aardappelgerechten klaar maken. Bijvoorbeeld Rösti, frietjes,
gebakken aardappel, gepofte aardappel, aardappelsalade, ronduit “Ode aan de Pieper”.
Wij komen hierop later terug.
Omdat wij regelmatig activiteiten op ons terrein organiseren en wij geen clubhuis hebben zijn
wij héél blij met de aluminium opslagcontainer geschonken door de Basisschool Hartenaas
uit Grave. Wij willen deze gezellig inrichten en mogelijk ook een pergola ervoor bouwen
zodat wij niet steeds een tent moeten opbouwen.
Ingekomen post:

Paaseieren zoeken

Hallo, wij willen jullie hartelijk bedanken voor de leuke paasactiviteit die onze kleinkinderen
hebben beleefd.
We hadden vandaag een paasbrunch thuis en ze waren er nog vol van, over de spelletjes
die ze hadden gedaan , wortels gooien , ei op een lepel, paaseitjes zoeken .
Ook de ranja en de cakejes waren erg lekker opa en oma! Fijn om de blije gezichtjes te zien .
Heel erg bedankt
Herman en Coby Peters
Tuin 7
Fijn, zo’n compliment!

Tot een volgende nieuwsbrief!
Mvg Dinie van Tuijn
Secr.

