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Samen zorgen voor een mooi complex is een uitdaging.
De aangekondige leden vergadering op woensdag 25 september gaat NIET door. De oproep in de
vorige nieuwsbrief heeft een aantal reacties opgeleverd. We maken de komende periode afspraken
met de leden die zich gemeld hebben en zullen deze leden vragen om voorlopig mee te draaien met
het bestuur. Zodra we definitieve afspraken met deze leden hebben kunnen maken zullen we jullie
op de hoogte brengen wie er nieuw in het bestuur komen. Op de jaarvergadering in april 2020 zullen
we deze leden voordragen voor het bestuur.
De tuincommissie kan nog wel aanvulling gebruiken. De tuincommissie staat het bestuur terzijde met
het onderhoud van het complex. Zij organiseren en voeren de tuinkeuringen uit. Zij maken het
werkschema voor de tuinploegen. Zij organiseren, indien nodig, extra werkmomenten voor het
onderhoud van het complex. Neem contact op met het bestuur of met TC leden als je meer
informatie wilt.
Data tuindiensten.
De laatste tuindiensten voor dit jaar staan op het programma. De volgende datum is donderdag 5
september, dan volgt: woensdag 18 september, zaterdag 5 oktober en de laatste is op
zaterdag 19 oktober. Mocht je nog een tuindienst moeten inhalen dan kan dat nog tot 19 oktober.
Ieder lid krijgt twee diensten toegewezen. Gelukkig houden alle leden zich aan deze afspraak. Een
enkele keer moeten wij een vervangende datum toewijzen. Meestal kiezen leden zelf voor een
vervangende datum. Stel de vervangende datum niet uit tot het laatste moment, er kan altijd weer
iets tussen komen. Een tuindienst gaat altijd door. Mocht op de dag zelf het weer erg slecht zijn,
dan bepaalt de coördinator met de aanwezige tuinders of de dienst wel / niet doorgaat. Meestal
wacht men even en start men wat later als het droog geworden is.
Koemest bestellen.
Eind september krijgen jullie een nieuwsbrief voor het bestellen van koemest. De gewone koemest
zal uiteindelijk in november / december geleverd worden. De leverancier zal eind september de
prijs van de mest aan ons doorgeven. De biomest komt pas in 2020
Tuincommissie:
Op de laatste tuincommissievergadering heeft Brenda Klein haar taken overgedragen aan Monic
Breed. Brenda heeft de afgelopen jaren met veel passie de commissie geleid. Het bestuur heeft
haar voor het werk bedankt met een tuincadeaubon. Brenda ( en natuurlijk ook Rudie) gaan
binnenkort verhuizen buiten Apeldoorn. Brenda heeft ook ander werk en volgt hiervoor nu een
studie. Mede hierdoor heeft ze minder tijd voor de tuin. We wensen haar en Rudie veel plezier in
hun nieuwe woonomgeving met een moestuin achter het huis.

