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Beste mede tuinders, 
 
Zoals jullie in de mail van 7 december 2018 van 
kar niet meer gebruikt worden voor de afvoer van afval.
Het is vaak gezegd en geschreven, het staat al
Emiclaertje, dat er op de kar alleen maar koolstronken
mag worden. Maar altijd liggen er materialen op de kar
wat gecomposteerd kan worden op eigen tuin
De afgelopen 10 jaar heeft Kees van Aken de (overvolle) k
was hier veel tijd mee kwijt om alles van de kar af t
en zwaar werk.  
Ondanks de vele oproepen om enkel snoeiafval, aardappelloof en koolstronken gebundeld 
op de kar te leggen heeft Kees ervoor gezorgd dat alles netjes werd afgevoerd
Na 10 jaar heeft Kees bedankt voor deze klus. 
 
Dat betekend dat de kar niet meer te gebruiken is voor het afvoeren van tuinafval. Het 
bestuur vraagt dan ook met klem om niets meer op de kar te gooien want deze wordt niet 
meer geleegd.  
 
Kees..dank je wel voor je jarenlange inzet om het tuina
 
Tuinwerkzaamheden 16 maart en 15 juni 201
Enkele keren per jaar zijn de algemene werkzaamheden. Onderstaande leden worden 
verzocht om op 16 maart of 15 juni 2019 op de tuin aanwezig te zijn. De werkzaamheden 
zijn van 10.00 t/m 12.00 uur. Voor thee en/of koffie wordt gezorgd.
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7 december 2018 van het bestuur hebben kunnen lezen mag de 
kar niet meer gebruikt worden voor de afvoer van afval. 

vaak gezegd en geschreven, het staat al sinds jaar en dag op de voorpagina van het 
koolstronken,  snoeiafval en aardappelloof gedropt 

er materialen op de kar die daar niet horen. Zelfs tuinafval 
op eigen tuin. 

de (overvolle) kar naar de ROVA gebracht. Hij 
van de kar af te krijgen en te sorteren. Al met al veel 

Ondanks de vele oproepen om enkel snoeiafval, aardappelloof en koolstronken gebundeld 
op de kar te leggen heeft Kees ervoor gezorgd dat alles netjes werd afgevoerd. 

eze klus.  

Dat betekend dat de kar niet meer te gebruiken is voor het afvoeren van tuinafval. Het 
bestuur vraagt dan ook met klem om niets meer op de kar te gooien want deze wordt niet 

Kees..dank je wel voor je jarenlange inzet om het tuinafval af te voeren en de kar te legen!! 

juni 2019  
e keren per jaar zijn de algemene werkzaamheden. Onderstaande leden worden 

om op 16 maart of 15 juni 2019 op de tuin aanwezig te zijn. De werkzaamheden 
zijn van 10.00 t/m 12.00 uur. Voor thee en/of koffie wordt gezorgd. 

Secretaris: Jos Noordover, 
Telefoon: 4559083 
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Uitgenodigd zijn voor 16 maart 2019 
tuin 1b fam. Schuuring tuin 20 fam. Buissink 
tuin 4 fam. Wang  tuin 24 fam. Kraats 
tuin 16 fam. Vinke  tuin 27 fam. Abouna 
tuin 77 fam. Wenisch  tuin 69 fam. Timmerman 
 
Uitgenodigd zijn voor 15 juni 2019 
tuin 1a fam. Arendsman tuin 45 fam. Wendt 
tuin 15a fam. Schouten tuin 51 fam. Beijaard 
tuin 15b fam. Overtoom tuin 55 fam. Peerenboom 
tuin 21 fam. Gnirrep  tuin 62 fam. Oosterwechel 
tuin 29 fam. Spengen  tuin 63 fam. Pouls 
tuin 32 fam. Meijer  tuin 74 fam. Jongsma 
tuin 36 fam. Kiestra  
 
Aardappelen komend jaar: 
Bijgaand de plaatsbepaling waar de aardappelen gepoot dienen te worden. 
Let op. De tuincommissie controleert de plaats van de aardappelen. Staan deze in het 
verkeerde kwadraat, dan dienen ze verwijderd te worden en op de juiste plaats gepoot te 
worden. Deze wisselteelt voorkomt aardappelziekte. 
Bij twijfel vraag advies aan de tuincommissie. 
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Geen water! 
Per heden is het water afgesloten. Er kan geen gebruik worden gemaakt van het toilet. 

 
 
 
Tuinruilen: 
Wilt u een grotere tuin of een kleinere tuin of op een andere plek tuinieren?  
Neem dan contact op met Henk Egberink. 
henk.egberink@ziggo.nl. 
 

 
 
Namens   

Els, 
Ruud, 

Henk, 
Jos, 

Herman, 
Kees, 

Henk  
en Marianne. 

een hele fijne jaarwisseling en een fantastisch  en oogstbaar tuinjaar 2019. 


