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Geheel de natuur volgend – daar is
“de rust” ingetreden - lees je in deze
Nieuwsbrief niets over de tuin…
echter wel interessante andere
berichtjes.
Kerstboom verkoop
Op 7 december : “Kerstbomen Verkoop”
Van 10 tot 12 uur op De Punt.
Alleen voor leden.
€.20,-- per stuk, betaling ter plekke met gepast
geld a.u.b.
Ze zijn maximaal 150 cm hoog.
Wij weten niet of we genoeg bomen hebben.
Daarom is besloten te verkopen met vòòrinschrijving èn met het principe:
“hoe eerder ingeschreven, hoe meer kans”.
De verkoop op 7 december gaat door zolang er
geschikte bomen zijn, nog niet elke boom is n.l.
groot genoeg.

Matchbeurs
Op 15 november zijn de voorzitter en secretaris
(Henk en Gerard) naar de Matchbeurs geweest en
hebben met het bedrijf “van Schoonhoven Infra”
(vestiging Ambachtsweg) een afspraak gemaakt
over ondersteuning bij de aanleg van het Groen
Depot op De Punt !! Het bestuur is er blij mee !
http://www.vanschoonhoveninfra.nl/
De bouwtekening wordt nu door de tuincommissarissen gedetailleerd uitgewerkt om het voor
januari te bespreken met het bedrijf. In het 1e
kwartaal kan dan gebouwd worden.
Wij verwachten de aanleg kosten ( geraamd op
2800 euro voor materiaal èn arbeid ) flink te
verlagen. We houden jullie op de hoogte !
Meer Match beurs info ( o.a. de krant )
https://sociaalplein-leusden.nl/wpcontent/uploads/2019/11/Matchbeurs-krant-2019online.pdf

Met dit bord hebben wij ons gepresenteerd op de
“Beursvloer”.

Wat moet je doen:
- wil je een boom dan nu per mail inschrijven bij
het secretariaat.
- dit kan tot 1 december, dus komende 2 weken.
Kruiwagen met 4 wielen op De Punt
Op De Punt moeten sommigen ver lopen met de
kruiwagen vol mest…best zwaar. Daarom hebben
de TC’s ‘n kruiwagen 2 extra wieltjes gegeven.
Maar eens uitproberen !

Mini “Doe Dag” De Punt 30 november.
Op zaterdag 30 november is op De Punt een mini
“Doe Dag”. Het is plezierig om dit jaar met nog
een groepje leden wat klusjes af te werken.
Meld je bij secretariaat, of bij Dick 06 22725748 of
Bren 06 1734 5140.

