WELKOM
Als lid van de tuinvereniging ontvangt u 4x per jaar een nieuwsbrief.
Dit zal eens per kwartaal zijn. Naast actuele onderwerpen en nieuwtjes, zal er ook
worden nagedacht over een eventuele te koop/te ruil rubriek. Maar hiervoor hebben we
uw mening/imput nodig. Hoe u dit kunt doen, zal verderop in deze nieuwsbrief worden
uitgelegd.

LOCATIE
Heumenseweg 314
6603 KT Alverna
Postadres: Schutkolk 4-G
6582DB Heumen

BESTUUR
Het bestuur van onze vereniging bestaat
uit:
* Voorzitter: Muis Luijten
* Secretaris: Wilko Damen
* Penningmeester: Roksanne Damen
* Leden bestuur: Wim van Aar & Jan Pauls

Nieuwtjes
Ondanks de corona, heeft het bestuur niet
stilgezeten en we hebben zelfs een datum
geprikt voor een bbq; daarnaast heeft de
secretaris een bericht met daarin een
waarschuwing gekregen van de boswachter. Ook
zijn er veel nieuwe leden bijgekomen.

BBQ
Op Zaterdag 28 Augustus willen we als vereniging
graag een bbq organiseren. Dit heeft de afgelopen 2
jaar niet plaats kunnen vinden door o.a. het
Coronavirus. Inmiddels zijn de meeste mensen
gevaccineerd en zijn de maatregelen wat milder
geworden. Dit betekent natuurlijk nog steeds dat we
ons moeten houden aan de anderhalve meter
maatregel ed. Om de bbq geslaagd te laten verlopen
willen we als bestuur vragen om je ook te houden
aan die opgelegde maatregelen van de overheid.
De bbq start om 12:30 tot ca. 16:00 uur, aanmelden via
info@damengroep.nl , graag erin vermelden met hoeveel
personen u komt, er is 1 introducee gratis toegestaan,
mocht u met meerdere willen komen, vragen we er een
kleine bijdrage voor van € 7,50

Afval dumpen in het bos
In Juli heeft de secretaris een waarschuwing
gekregen van Staatsbosbeheer. Dit n.a.v. het
constateren van het illegaal dumpen van
(groen)afval in het bos. Dit is absoluut niet de
bedoeling. Ook begrijpen we echt wel dat een
zitje in het bos een stuk koeler is dan op het
stuk land dat men gehuurd/gekocht heeft, maar
ook dit is niet toegestaan door de boswachter.
Wij gaan ervan uit dat iedereen zich aan dit
verzoek houdt.

Nieuwe leden
Het coronajaar heeft ons ook wat moois
gebracht, er zijn namelijk veel nieuwe leden
bijgekomen. Deze heten we allen zeer
welkom en hele fijne groene jaren op onze
tuinvereniging. Als er vragen zijn, schroom
dan niet om eens om advies te vragen aan 1
van je medetuinders.

Stel je eens voor…
Stefan, Cirean & Sifra

&

Suzanne & Timothy

Suggesties & verbeteringen
Zoals al eerder in deze
nieuwsbrief aangegeven hebben we
ook jouw stem nodig. Heb jij
misschien nog leuke ideeën voor
in de volgende nieuwsbrief? Wil
jij de volgende zijn die zich in
de nieuwsbrief voorstelt? Mocht
je wat leuks weten, laat het
bestuur het dan weten zodat het
in de volgende nieuwsbrief
geplaatst kan worden.

Vraag & Aanbod
Te koop: eenvoudige
benzine waterpomp. Vorig
jaar heb ik deze zgan
overgenomen van tuinders
die stopten. Ik heb hem
echter maar twee keer
gebruikt.
Het merk weet ik zo niet,
maar velen hebben deze
pomp gekocht een paar jaar
geleden. Vraagprijs: 75
euro.

Foto’s in nieuwsbrief

(verdere info: muis 06-40228842)

Heb je zelf mooie foto’s van je tuintje, of een mooie bloem, groente/fruit dat bij jou in
de tuin groeit en bloeit? Wil je die de volgende keer in de nieuwsbrief terugzien? Stuur
dan een mailtje met de foto(s) in de bijlage naar
roksanne@damengroep.nl

Social Media
Natuurlijk is onze vereniging ook terug te vinden op social
media; Facebook en kun je ook eens een kijkje nemen op de
vernieuwde website.
Tuinvereniging Wijchers Bos
.tuinvereniging-wijchers-bos.nl

