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In aansluiting op het verslag, kunnen we vertellen dat
Gideon van de Sande (tuin 121/122) gekozen is als
nieuwe voorzitter, en dat Theo Bloks een groot applaus
kreeg voor zijn grote betrokkenheid en inspanningen
van de afgelopen jaren!
In de volgende nieuwsbrief zal Gideon zich voorstellen
voor wie hem nog niet kent. Ook ben ik, Suzanne van
der Steen (tuin 127), voorgesteld vanwege het verzorgen van deze nieuwsbrief.
Op de vergadering zijn verder een groot aantal zaken
besproken en er zijn diverse groepjes gevormd om
o.a het onderhoud van de sloten, de kascommissie, de
tuindienst etc. te organiseren.
Dank hiervoor!
Tuindienst
Afgelopen zaterdag 2 april is de eerste Tuindienst weer
van start gegaan.
Tijdens de Tuindienst pakken een groepje tuinders
samen gemeenschappelijke klussen op, zoals het
schoonmaken van de entree, de parkeerplaats, snoeiwerk etc.
Van iedereen wordt verwacht om mee te helpen. Er is
een rooster rondgemaild waarop je kan zien wanneer
het jouw beurt is! Als je onverhoopt niet aanwezig kunt
zijn, meldt je dan af met een mail aan de vereniging.
Je wordt dan opnieuw ingeroosterd voor een vervangende datum.
Bij niet afmelden volgt helaas een boete van € 15,00.
Het rooster hangt ook op het mededelingenbord.

Voorjaarskeuring
In de 2e helft van april gaat de Tuincommissie weer
de voorjaarskeuring doen. Gelet wordt op algemene
indruk (onkruid en opgeruimde tuin), stand van het
gewas, biodiversiteit en duurzaamheid. Ilona en Hilde
hebben op de Ledenvergadering een uitgebreide toelichting gegeven. Zie het verslag van de vergadering.
Voor vragen en meer info kan je ook contact opnemen
met Doorke (tuin 64)
Stekjesmiddag
Op 23 april is er weer een plantjes- en zaden ruilmiddag. Tuinders die stekken, plantjes, zaaigoed of zaad
over hebben, kunnen dit aanbieden op een plekje
voor hun tuin. Liefhebbers wandelen rond en kunnen
nemen wat ze nodig hebben.
Voor vragen hierover kun je terecht bij Doorke van
Tuin 64.
Alle tuinen bezet.
Alle tuinen zijn momenteel bezet. Wilma heeft afgelopen weken de laatste 2 tuintjes vergeven en ook de
wachtlijst nagebeld en opgeschoond. Er staan nu 28
mensen op de wachtlijst. Dit betekent dat het best
lang duurt voordat iemand in aanmerking komt.
Waterpompen weer aan.
Zodra de vorst uit de grond is, worden de pompen
weer aangesloten. Voor meer info kun je terecht bij
Jan Spooren.
Bestuursvergadering 19 april
Op 19 april is er tot slot weer een bestuursvergadering.
Je kunt per mail zaken voorleggen aan het bestuur,
zoals het plaatsen van een kas, huisje of ideeën voor
activiteiten etc.
Dat was het weer, veel tuinplezier en als je nieuwtjes
hebt voor de nieuwsbrief, kunnen jullie dit aan mij
doorgeven via contact@tuinverenigingoosterplas.nl

vormgeving: Marijn Smits

Algemene Ledenvergadering van 26 maart
Na lange tijd (vanwege corona) kwam een groot aantal
tuinders op zaterdagochtend 26 maart weer bij elkaar
om zaken in en om de tuintjes door te spreken.
Het verslag is reeds rondgemaild.

