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“Zondag 23 februari”….. 
 

In deze Nieuwsbrief enkele korte 
berichten en een aantal 
activiteiten op een rij. 
 
Berichten 
ALV 
Op 27 februari is de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering gehouden: 

- Financiën zijn goedgekeurd 
- Huurprijs m2 gaat naar 55 cent in 2021 
- Graszitmaaier mag aangeschaft worden 
- Vier nieuwe bestuursleden, totaal nu 7 
- Reglementen worden aangepast: geen 

wiet verbouw, oeverbreedte naar 2,5 
meter en algemene tuinpad mede 
schoonhouden 

 

 
Dit kan hem wel eens worden……, merk STIGA. 

 

 
 
BEEK oever 
De werkzaamheden zijn afgerond 
De oever is ingezaaid 
Z.s.m. inmeten heeft nu prioriteit, het wachten is 
op een meer opgedroogde oever, is nu niet 
beloopbaar 
 

Plastic bakjes in blokhut VALERIAAN 
In de blokhut staan bakjes met deksels, voor b.v. 
opslag zaden of geplukte aardbeien…mag je 
pakken. Afkomstig van dhr. Lieferink. 
 

Data van ACTIE 
Mini doe-dag  
op De Punt op zaterdag  7 maart, omzagen en 

opruimen achter op het complex, alle handjes zijn 
welkom. 
 

Opruim actie Valeriaan 
Aan de rechterkant van het complex, dus naast 
de bamboe kwekerij, is rechts van het hek een 
strook grond die door diverse leden in gebruik is 
genomen voor opslag. 
 
Dit willen we aanpassen omdat die grond niet van 
ons is en omdat er teveel spullen komen staan. 
Om het op orde te krijgen is besloten de breedte 
terug te brengen tot 1 meter.  
 
Ieder aan de rechterkant wordt verzocht spullen 
af te voeren die teveel zijn. Op de Doe Dag van 

18 april zal de aanhanger weer geplaatst worden, 
daar kun je je overtollige spullen dan ingooien. 
Per 1 mei willen we het afgerond hebben.  
 

Groen Depot De Punt 
In de eerste week van maart begint de 
werkvoorbereiding, de verwachting is dat medio 
maart de werkzaamheden van start gaan, 
 

Voorjaars “Doe Dag” op de 2 complexen 
Een herinnering: op zaterdag 18 april is de 
voorjaars Doe Dag. 
 

Bestellingen afhalen 
Door 10 leden moeten de bestelde zaden nog 
afgehaald worden. De nieuwe bestelprocedure 
was even wennen, maar is goed verlopen en 
bracht veel rust in de winkel omdat de centjes 
allemaal al geregeld waren. 
 

Feestje….lintje knippen… 
Het bestuur overdenkt een feestelijke opening 
van de gerenoveerde oever en de aanleg van het 
Groen Depot in het voorjaar. 


