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Informatiemiddag
30 okt 12.30 uur
Belangrijk voor wie deze
nog niet eerder kon volgen!
September 2021 Fundering in de maak

Van het bestuur
Het actieve verenigingsleven krijgt gelukkig
weer steeds meer de ruimte. Werkgroepen
komen bij elkaar en smeden plannen. Ook het
werk aan de opslag is begonnen: daar wordt
een nieuwe schuur neergezet voor de trekker
en ander groot materieel, zodat er ruimte vrij
komt voor het entreeplan zoals we dat met
elkaar hebben bedacht. Ook de
schouwcommissie heeft een ronde gedaan; we
zullen de resultaten bespreken en
terugkoppelen aan tuinders waar verbetering
nodig is. Bovenal is van belang dat we weer bij
elkaar kunnen komen voor een Algemene
Ledenvergadering. We hebben deze gepland
voor 20 november. Zet hem vast in de
agenda! Met vriendelijke groet, het bestuur

Herfstmarkt 9 okt
13.00 tot 15.00 uur
Velen van jullie zijn bekend met de herfstmarkt
en we zijn blij dat we deze dit jaar weer
kunnen houden. Het wordt een combinatie van
activiteiten. Er is een kraam met informatie
over duurzaam tuinieren en een kraam met
lekkernijen (jam en conserven, zoet en zuur)
gemaakt door leden. Joke staat er met
gehaakte en gebreide dieren en er kunnen
planten en zaden geruild worden. Er is een
rommelmarkt en er wordt een prijs uitgereikt
voor de grootste pompoen.
Op het terras kunnen jullie genieten van
culinaire specialiteiten van de leden.
In de winkel is vanaf 9 okt. winterrogge,
wintertarwe en winterspelt te koop.

HELP ONZE TUINEN NOG DUURZAMER TE MAKEN!
We zoeken enthousiaste mensen
Tuinieren is een vak dat je kan leren en waarbij je nooit uitgeleerd raakt. De werkgroep Lentemarkt
wil een platform initiëren voor zowel beginnende als ervaren tuinders om kennis, ervaring en …
gouden tips uit te wisselen. We hebben enthousiaste tuinleden nodig, die dit plan verder vorm gaan
geven en begeleiden. Het uitgangspunt is het bevorderen van duurzaam tuinieren. Het plezier in
tuinieren staat voorop en dat is wat ons bindt.
Een van de voorstellen is door praktijklessen, gegeven voor en door leden, kennis te vergroten.
Hierbij denken we aan informatie delen over biodiversiteit, over eetbare en giftige planten, over
wisselteelt, over compost maken, en over onderhoud van de tuin. Een eerste plan over de opzet is
geschreven maar heel graag willen we over dit plan eerst met de leden spreken op de herfstmarkt.
Kom meepraten bij onze kraam. Laten we samen brainstormen hoe we onze tuin steeds mooier,
gevarieerder en duurzamer kunnen maken. De eerste praktijkles:
Nieuwe leden
WINTERKLAAR MAKEN VAN DE TUIN
• Tuin 11a Robert van der Pijl
wordt gegeven op 16 oktober van 1 tot 3 uur door Margrit.
Geef je op bij Margrit via cab.mps@planet.nl
• Tuin 11b Stephanie van Koten
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