
Beste leden,

Een paar punten van aandacht in deze derde nieuwsbrief.

Lunch op 1 oktober

Zoals jullie onlangs in een mail hebben kunnen lezen, sluiten we ook dit jaar het tuin-
seizoen af door samen te lunchen. Op 1 oktober, van 11.00 uur tot 13.00 uur.
Vorig jaar was er allerlei lekkers meegebracht door enkele leden. Het zou leuk zijn als 
er dit jaar ook weer geproefd kan worden van de groenten die in de tuin zijn geteeld. 
Als we weten wie er van plan is om te komen, kunnen we daar rekening mee houden.
Tafels hebben we voldoende, maar het is wel handig om zelf een stoeltje mee te ne-
men als dat kan.

Bezwaarcommissie

Tijdens de jaarvergadering op 28 januari jl. hebben drie leden zitting genomen in een 
bezwaarcommissie. Eén van de leden heeft haar lidmaatschap van de vereniging op-
gezegd. Daardoor zijn we op zoek naar een lid dat haar in de commissie wil vervan-
gen. Ben je bereid zitting te nemen in deze commissie, stuur dan even een mail naar 
secretarisbmvh@gmail.com. 

Opbrengst voor de voedselbank

Alhoewel niet alle gewassen op de voedseltuin het zo goed deden als we hadden 
gehoopt, is er toch behoorlijk wat geleverd aan de voedselbank.
Om een kleine indruk te geven: er zijn ruim 1000 kroppen sla geoogst, een kleine 400 
kroppen andijvie, 88 kilo sperziebonen en 152 kilo snijbonen. Daarnaast ook nog eens 
230 komkommers, 77 courgettes, ruim 100 kilo aardappelen en bieten en rabarber.
Bovendien waren er leden die groenten mee gaven uit hun eigen tuin. Waarvoor dank.

Onderhoud van de individuele tuinen

Hoog onkruid op de tuin is niet alleen een slordig gezicht, zodra het gaat bloeien, 
verspreidt het zaad zich al snel naar andere kavels. Halverwege augustus hebben 
daarom enkele leden een brief van het bestuur ontvangen, waarin hen gesommeerd 
wordt het onkruid op hun tuintje te verwijderen.
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Jaarvergadering 2017
Het is nog wat vroeg, maar de datum voor de jaarvergadering van 2017 is al 
vastgelegd. De vergadering wordt gehouden op 31 januari 2017.
Wij willen het bestuur graag uitbreiden. We zoeken met name iemand die de PR op 
zich wil nemen, zoals website, Facebook en pr-contacten met derden.
Lijkt dit iets voor jou, meld je dan aan bij secretarisbmvh@gmail.com.

Open dag 2017

Wij hebben de vraag gekregen of wij mee willen werken aan een gezamenlijke open 
dag van alle organisaties in en om de van Alphenstraat. Wij hebben daar in 
toegestemd.
Het betreft de Ponystal ’t Geerdink, de Kinderboerderij, de manege de Kapberg, de 
Heemtuin en de Tennisvereniging. Met de Combibaan/Ijsbaan en de scouting 
Christoffel wordt nog contact gezocht.
Er zijn enkele bijeenkomsten geweest met de verschillende organisaties, om te kijken 
hoe zo’n dag er uit zou kunnen zien.
We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

Tot ziens op 1 oktober

Het bestuur.
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