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Beste Leden.
Het najaar nadert zijn einde en de winter zal zijn intrede doen. Even een korte terug
blik van het afgelopen jaar.
2019 was het jaar dat de vereniging 40 jaar bestond . Twee tuinders zijn al 40 jaar lid
van de vereniging. Stef Nigten en Jan Peters, tuinders van het eerste uur. Ook
werden er vele activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie zoals
fietstocht, plantjesmarkt , bbq en opendag.
Volgend kalenderjaar zullen er weer activiteiten worden georganiseerd. De
activiteiten worden aangegeven op het kleurrijke bord wat staat in tuin nummer 1
direct achter slagboom!
Ook de terreincommissie heeft veel werk verricht dit jaar zoals het onderhouden van
de compost hoop in het bos, tot het onderhouden van de singels. Tevens heeft de
terreincommissie afgelopen seizoen vele tuincontroles uitgevoerd. De tuinen zagen
er in afgelopen jaar goed uit. Echter een paar keer heeft de terreincommissie moeten
optreden en zelfs een tuinder moeten royeren.
Ook onze technische commissie is altijd druk met zaken zoals de poort die hapert of
de wc is niet in orde door verstopping, een grasmaaier die het niet doet noem maar
op. Dankzij deze technische commissie blijven al deze zaken goed draaien.
Natuurlijk ook de maaiploeg heeft afgelopen jaar vele meters gemaaid om er alles
goed eruit te laten zien!
Vanuit het bestuur wil ik alvast alle commissies bedanken voor hun inzet afgelopen
jaar.
Ter afsluiting van mijn verhaal wil ik de volgende nieuwe leden alvast welkom heten
bij tuindersvereniging de Driessen:
Harry Claassen, Tineke Staal, Joost Wolf en Cristien Blok
Alvast veel tuinplezier gewenst voor 2020.
Dan wens ik iedereen alvast een fijne feestdagen en een gelukkig en vruchtbaar
2020!!!
Ceriel Bolwerk
Voorzitter.
Frezen
Inmiddels is de vereniging in het bezit van een tuinfrees. Tegen een vergoeding van
€25,00 per tuin kun je de tuin laten frezen. Voor meer informatie over het frezen kunt
u contact opnemen met de voorzitter.

Groenafval
Een verzoek vanuit de terreincommissie is het volgende:
Mocht je groenafval naar het bos brengen dan mag dat alleen gestort worden op de
aangewezen plek.
Stort het niet in het pad , haal plastic en dergelijke eruit en verspreid het groenafval
een beetje.
TAKKEN MOETEN IN DE HOUTWAL!!
.
WC
Gooi AUB geen chloor in de wc om schoon te maken omdat dan de werking van
septic tank geen nut heeft. WC papier breng je zelf mee en laat de wc schoon
achter!!
TIP!!
Zorg dat op je tuin alles goed vast staat en evt kasjes die je kunt afbreken opbergt.
Ook losse bakken
tonnen enz opbergen . Dan voorkom je dat er iets kapot waait bij jezelf of
medetuinders.
Ladder
Voor de vereniging zijn we op zoek naar een ladder, Wie heeft er een, of weet
iemand die een ladder heeft en daar niets mee doet en bereid is deze te schenken
aan de vereniging . Deze ladder kunnen we dan gebruiken voor o.a. bomen snoeien,
vogelhuisjes ophangen en schoonmaken en werkzaamheden op hoogte.
Let op:
Houd in uw agenda 21 januari de avond vrij voor de ALV met een interessante
lezing vooraf!

LEZING
over een andere manier van ziekte bestrijding in groente en
bloementeelt.
PIRECO
ECOLOGISCH TUINIEREN
Goedgekeurd voor de biologische teelt
Veilig voor mens, dier en bijen
Wanneer: voorafgaand aan de
jaarvergadering. Datum: 21 januari 2020
Tijd:
inloop vanaf 18.30 uur
start
19.00 uur

De contributie is grotendeels betaald door iedereen. Mocht het nog aan uw
aandacht ontsnapt zijn. Graag voor 1 januari 2020 betalen!
Katten!

Op ons tuinen zijn 2 a 3 katten gespot. Laat de katten lekker zitten en met rust. Hoe
deze katten op ons terrein zijn gekomen is een raadsel. Maar omdat katten zeer
nuttig kunnen zijn op onze tuintjes is een feit,
ze vangen zo mooi wat muizen weg voor ons dus een win-win situatie!!
Begin januari ontvangt u de uitnodiging voor de agenda van de Algemene
ledenvergadering.
Rest ons nog u een fantastische kersttijd en jaarwisseling toe te wensen en uiteraard
een vruchtbaar en groeizaam 2020!

Voor iedereen een
kerst- en
nieuwjaarswens van
uw bestuur!

