
Nieuwsbrief 27, februari 2022 

Samenstelling:  Suzanne van der Steen

Reacties: contact@tuinverenigingoosterplas.nl
Website:www.tuinverenigingoosterplas.nl

Je kunt ook in de Mededelingenkast bij het winkel-
tje het aardappelschema bekijken en andere nieuws 
zoals bijvoorbeeld wanneer wie tuindienst heeft.

Tuindienst
Half april willen we weer beginnen met de tuin-
dienst. Iedereen ontvangt op de mail wanneer hij/zij 
tuindienst heeft.  Mocht je niet kunnen, kun je je ook 
beschikbaar stellen voor andere klussen. Stuur dan 
een mail naar de Vereniging om dit door te geven. 

Terreincommissie
De terreincommissie controleert eens per veertien 
dagen het onderhoud van je tuin: heg knippen, 
straatje voor de heg schoon, geen rommel op de 
tuin. 
Op 1 mei moeten de tuinen weer klaar zijn voor het 
nieuwe seizoen.

Gebruik Elektriciteit
Iedereen die meer dan gemiddeld stroom wil 
gebruiken dit jaar (voor een elektrische pomp) kan 
hiervoor 10,- overmaken naar 
NL04 INGB 0674 8409 76 onder vermelding van 
“electra-2022”

Kantine 
De kantine is in de wintermaanden open op woens-
dag van 14.00 tot 16.30 uur. Naast koffie en thee 
serveren we frisdrank, bier, wijn ijs, soep en tosti’s.
Als er genoeg animo voor is, willen we binnenkort 
ook op zaterdagmiddag de kantine openstellen. Het 
zou fijn zijn als we dan nog een aantal extra mensen 
bereid vinden die ook bardiensten willen draaien. 
Dan willen we ook nadenken met jullie over geza-
menlijke activiteiten nu langzaam alles weer een 
beetje mogelijk wordt (ivm corona). Zo wil Marijn 
iets met Salsa organiseren. Hij zal hier op de Leden-
vergadering wel meer over vertellen.
Tot slot, vanaf heden is de honing nog alleen te 
koop wanneer de kantine open is.

Bestuur
• Afgelopen maandag 21 februari was er een bestuurs-
vergadering. 
Nieuw aangeschoven waren Gideon van de Sande van 
(tuin 121/122) en Suzanne van der Steen (Tuin 127). 
Suzanne heeft de nieuwsbrief van Marjan Vonk over-
genomen en Gideon zal op de Algemene Ledenver-
gadering door het bestuur worden voorgedragen als 
nieuwe beoogd voorzitter van onze Vereniging. 
Theo Bloks gaat na ruim 40 jaar van super grote be-
trokkenheid en inzet met “Pensioen” als voorzitter.
• Op 21 maart komt het bestuur opnieuw bij elkaar, o.a 
om de Algemene Ledenvergadering voor te bereiden.
• Op Zaterdag 26 maart om 10.00 organiseren we 
de Algemene Ledenvergadering in de kantine. De 
afgelopen keer kon de vergadering niet door gaan van-
wege corona. Iedereen is op 26 maart weer van harte 
welkom. Als je onderwerpen hebt voor de agenda, kun 
je deze uiterlijk voor 14 maart mailen naar contact@
tuinverenigingoosterplas.nl. 
Op de aankomende vergadering zal o.a Gideon van 
de Sande (tuin 121/122) voorgedragen worden als de 
nieuwe voorzitter. De agenda met andere onderwer-
pen ontvangen jullie op de mail.

Website
Op de website vind je veel informatie. Hier vind je o.a 
de huisregels, hoe je bijvoorbeeld een aanvraag moet 
doen bij het bestuur als je een kas of een huisje wilt 
plaatsen.
Ook kun je op de website het zogeheten Aardappel-
schema checken. 
Als je van plan bent om aardappels te kweken, kijk dan 
op dit schema waar je in je tuin dit jaar de aardappels 
kunt zetten. Het is belangrijk om dit schema te raad-
plegen, en wel om ziektes onder de planten te voorko-
men.

Kijk op www.tuinverenigingoosterplas.nl Je kunt 
op het deel ’alleen voor leden’ komen met: gebruikers 
naam: tuinvereniging  wachtwoord: Supermoeilijk!1.
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