
 

 

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

Planten Ruilmarkt 
De herfst is de beste tijd om vaste planten in 
de grond te zetten of te verplaatsen.  
 

Op zaterdag 10 oktober 

organiseert het bestuur daarom een ruilmarkt. 
Heb je pollen die te groot zijn geworden of 
uitlopers die je kwijt wilt? Bied ze aan! Het 
idee is om een klein prijsje te vragen en de 
opbrengst te schenken aan een groen goed 
doel! We zorgen natuurlijk voor een duidelijke 
route en 1,5 meter afbakening. 

 

Op zoek naar een mooie aanvulling voor je tuin? 
Kom langs! Aanvang 13:00 uur. Het terrasteam 

serveert een lekkere soep erbij. 

Vrije 
tuinen  

• geen 

Nieuwe leden 

• Tuin 45A Karen Vernooij 

• Tuin 45C Marga van Ree 

• Tuin 100 Benjamin Smeding 

• Tuin 101 Marielle Spronck 

In maart werden we allemaal verrast door het 
Corona virus en hebben we onze jaarlijkse 
ledenvergadering moeten schrappen. Gezien 
de recente ontwikkelingen is het niet te 
verwachten dat we dit jaar nog een 
bijeenkomst kunnen houden. In de bijlagen 
vinden jullie daarom het Jaarverslag en de 
Jaarrekening van 2019. Hopelijk kunnen we 
volgend jaar op een of andere manier weer een 
bijeenkomst organiseren. Heb je vragen naar 
aanleiding van de stukken? Laat het ons weten!   
 

Sinds 6 juni worden de tuindiensten weer 
iedere zaterdag georganiseerd. Daarbij worden 
alle regels in acht genomen. We merken echter 
dat de opkomst laag is. Van alle tuinleden die 
zijn ingeroosterd en die langer dan sinds 2020 
lid zijn, wordt verwacht dat ze 4 tuindiensten 
doen. Wacht dus niet te lang met inhalen! In de 
tussentijd: blijf gezond en pas goed op elkaar.  
Met vriendelijke groet, het bestuur. 

Marjole in  Steeman,  voorzit ter /waarnemend penningmeester  

Ineke ten Hoedt,  secretaris  

Annemar ie  Groeneveld,  bestuurs l i d 
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Beste leden,  
 

De Najaarsschouw vindt plaats 
op 28 en 29 september. Dit jaar extra 
aandacht voor de slootkanten!  
 

Let op! Naam en tuinnummer van 
leden die (herhaald) onvoldoende 
scoren voor hun tuin zullen worden 
gepubliceerd op het mededelingenbord. 
 


