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Een serie korte berichtjes, passend bij 

de tijd van het jaar….meer rust in de 

tuin, meer rust in de Nieuwsbrief……. 
 

De voor-schouw  

Op 25 en 28 oktober is de voorschouw 

uitgevoerd. Leden die nog één en ander te doen 

hebben kregen een seintje, op beide complexen 

samen gaat het om 40 tuinders.  

 

De Tuincommissarissen hebben geprobeerd in de 

mail alles genuanceerd te benoemen: 

-we spraken van een signaaltje en geen 

waarschuwing…. 

-we meldden ook dat er grote verschillen zijn…. 

 

Helaas kwam het bij enkelen toch verkeerd over 

of was er verwarring. Dat is jammer en niet de 

bedoeling. Zij zullen bekijken wat beter kan.   

Tips zijn ook welkom. 

 

Tegelijk zien we velen aan de slag gaan en is er 

grote kans op een succesvolle najaarsschouw  op 

15 november. 

 

De winkel commissie 

Henk van de Berg is gestopt als coördinator en 

wordt opgevolgd door Irma Uiterwijk, zij start 1 

november, zijn we heel blij mee ! 

Met Henk heeft zij een overdracht gedaan en is 

e.e.a. in het Handboek Winkel goed vastgelegd.  

 

“Even bijpraten”….. 

De winkelcommissie is momenteel de digitale 

catalogi aan het verzamelen. (GARANT , v.d. Wal ). 

Het voornemen is deze in december voor het 

eerst digitaal te versturen. De leden zonder 

computer kunnen een papieren exemplaar in de 

winkel halen.  
Meer definitieve info volgt . 

 

De bestellijsten worden ook onderzocht om te 

zien of die ook digitaal kunnen. Gaat dan zowel 

om het versturen nààr de leden als terugsturen…. 

moet even goed onderzocht worden. 
Ook hier volgt meer info over einde november / begin 

december. 

 

 

 

 

 

 

 

Dick is de Kerstbomen aan het meten….zijn ze 

groot genoeg voor verkoop? De penningmeester 

is een verkoopprijs aan het berekenen.  
Meer info volgt.  

 

De tuinwinkel 

Tot volgend voorjaar is de tuinwinkel gesloten op 

zaterdag. Als de tuincommissaris op de tuin is 

kun je hem wel benaderen voor aankopen. 

 

Koffie op zaterdagochtend 

De verkoop van koffie op zaterdag ochtend op De 

Punt “is gesloten” tot voorjaar 2020.  

 

Matchbeurs 

Op 15 november gaan 2 bestuursleden naar de 

Matchbeurs om te verkennen of wij ondersteuning 

van een bedrijf kunnen krijgen bij de eventuele 

aanleg van een Groen Depot op complex De 

Punt.  

 
 

Boerenkool 

Sommige tuinders hebben last van rupsen in de 

boerenkool. Tip: loop de kool even na, want de 

rupsen vreten aardig door. Ook leuk om te lezen: 

https://www.makkelijkemoestuin.nl/wiki/problemen/

rupsen-koolwitje 

 

Gele ui 

Zoals eerder gemeld hadden een aantal tuinders 

last van rot in de gele ui. Een oorzaak kan zijn 

geweest het te vroeg planten van de ui, iets om 

volgend jaar in gedachte te houden. 

 

De Algemene Ledenvergadering 

Noteer alvast de datum: woensdag 12 februari. 
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