
Nieuwsbrief  
 
Nr.2 ,  13 januari 2020 
 

”Een nieuw jaar, ‘n nieuwe agenda”:  
. data inplannen,  
. zaakjes + afspraakjes regelen, 
dat zijn vooral de items in deze N.brief. 
 
Bestelling zaaigoed, herinnering 

Tm zaterdag 18 januari kun je nog 
bestellingen indienen/betalen bij VVCL met 
interessante korting.  
 

Januari wintermaand?’ 
Oud+nieuw is net voorbij, we zitten alweer  
op de helft van januari, vandaag is het 12 
graden en kouder dan 5 wordt het deze 
maand niet en dan,… tja dan zitten we ook zo 
weer in februari: 
-de winkel is dan weer open op za-mo  
-de koffie staat van 10 tot 12 weer klaar 

 
het begint al te kriebelen….of nog sterker, al 
diverse leden zijn heerlijk aan het rommelen 
op de tuin, beetje spitten, herinrichten, 
compost rijden etc.etc. 
 

WC schoonmaak-rooster 
Het nieuwe rooster is aanwezig, neem een 
week voor je rekening die je goed uitkomt.  
In 2020 zijn er weer 52 weken  en met 130 
tuinders zijn dubbelbeurten dan niet nodig. 
Alle spullen staan om het hoekje, het is een 
werkje van 5 minuten, pak je beurt, plan zelf 
in. 
 

 
Nee, zo modern “is t’ie nie”, maar wel net zo 
schoon. 

 

 
 
Algemene ledenvergadering 
Datum: 27 februari 2020  
Zaal open: 19.00 uur 
Tijd:  19.30–21.30 uur 
Plaats:  Marcuskerk, Asschatterweg 23, 
 

De stukken worden volgende week 
verzonden. 

 
Bestuursvergadering 
Datum: 15 januari. Op de agenda staat m.n. de 
bespreking van de onderwerpen voor de  

ledenvergadering zoals: 
samenstelling bestuur, 

aanschaf gereedschappen 
“blik” vooruit 

de contributie/ m2 prijs 
privacy verklaring 

aanpassing Huish. Regelement 
aanpassing Tuin Regelement 

haalbaarheid instellen commissie’s 

 
 

 
Drainage buizen 
 

Lapeerse Beek 
Het Waterschap verwacht eind januari te 
beginnen.  
Onze oever krijgt een nieuwe beschoeiing 
van 50 cm hoog ( was 15) en de beek wordt 
50 cm uitgegraven. 
De drainage nemen we gelijk mee en er 
komen langs de oever een aantal “waterhaal” 
punten. 
De Wilgen worden gesnoeid en ten dele 
verwijderd. 
In februari zullen naar verwachting nog een 
aantal “werkzaterdagen” georganiseerd 
worden: afvoeren van materialen en leden 
assisteren bij herinrichting. 


