
 

 

contact met het bestuur: secretaris.atvstadion@gmail.com 

Elstar of Jonagold 
Binnenkort zal een flink aantal 
fruitboompjes worden besteld. Het gaat 
om Elstar en Jonagold. Zie hier voor 
meer informatie. De boompjes zullen op 
verschillende plekken op het park 
worden geplant. Zijn er leden die ook 
graag een boompje willen bestellen? 
3,00 euro per stuk. Meld het even en we 
nemen het mee! 
 

ATV 65 jaar 
 

21 september Lustrumfeestje!  
De voorbereidingen lopen voorspoedig. 
Leuk als je mee doet aan de fotowedstrijd! 
Alle inzendingen zijn welkom.  

Vrije tuinen  

• Tuin 64 met stenen huisje en kas. 6.400,- 

• Tuin 78 met stenen huisje. 5.800,- 

• Tuin 102 met huisje en kas. 2.500,- 

• Tuin 101 verhuur tot maximaal 2020. 

• Tuin 131 

Nieuwe leden 

• Abel de Vries, tuin 129 

• Bertine Klappe, tuin 89 

• Roos Brands, tuin 39b 

Voor de agenda: op 12 oktober organiseren we 
een ruilmarkt voor planten. Ideaal moment om 
een teveel aan groen te saneren en een ander 
blij mee te maken. Meer informatie volgt 
binnenkort op de website. 
Voor nu: geniet van de nazomer en tot gauw op 
de tuin en op het terras! Groet, het bestuur. 

Vorige week heeft Akke Bink aan het bestuur en een 
afvaardiging van de entreecommissie een uitwerking 
gepresenteerd van het entreeplan. Zij gaat de 
opmerkingen verwerken en presenteert het 
resultaat dan graag weer aan alle geïnteresseerde 
leden. Iedereen is welkom! We starten om 
20:00uur. Locatie wordt nog bekend gemaakt; we 
proberen een plekje te reserveren in het 
provinciehuis, zodat iedereen alles goed kan zien en 
horen. 
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Het hitteplan is in 
werking en bevalt 
uitstekend! 

10 september:  
Entreeplan Inloopavond 
 

Schouw 
Op 24 en 25 september zal de 
schouwcommissie weer de ronde 
maken over het complex. Zorg dat je 
tuin toegankelijk is voor de commissie.  
 

https://www.corazon.nu/corazon-fruitbomen-actie/

