
De eerste Nieuwsbrief 
nieuwe stijl – Februari 2015

‘Hoezo, nieuwe stijl?’,  vraagt u zich misschien
af.   Het  houdt  in  dat  de  Nieuwsbrief  nieuw
leven  wordt  ingeblazen.  Vanaf  heden  zal  er
elke  maand  een  Nieuwsbrief  verschijnen
waarmee  alle  leden  op  de  hoogte  worden
gehouden  van  wat  er  op  ons  tuincomplex
gebeurt. 
Omdat  ‘nieuwsbrief’  niet  echt  aantrekkelijk
klinkt,  schrijven  we  een  WEDSTRIJD  uit:  WIE
VERZINT  ER  EEN  NIEUWE  NAAM  VOOR  DE
NIEUWSBRIEF?
Tot 1 maart kunt u uw suggestie mailen naar
bestuur@vtvdeboerderij.nl.  Ook  kunt  u  uw
ideeën  op  zaterdagochtend  inleveren  bij  het
Bestuur. Voor de winnaar is er natuurlijk  een
mooie maar vooral ook nuttige prijs te winnen:
één zak potgrond!

Activiteiten
Wanneer  het  seizoen  straks  van  start  gaat
zullen we elkaar weer regelmatig treffen. Om
het allemaal nóg gezelliger te maken willen we
dit  jaar  een  flink  aantal  activiteiten
organiseren. 
We zijn nog druk bezig met het samenstellen
van de agenda. Verschillende activiteiten zijn al
benoemd maar graag voegen we er nog een
aantal aan toe. Heb je ideeën en wil je helpen
met het  organiseren van een leuke activiteit,
laat het weten! Ook dit kan via de mail of via
het bestuur op zaterdag. 
We kunnen nu al  mededelen  dat er  in  ieder
geval  een  groot  ZOMERFEEST gaat
plaatsvinden op 18 juli. Dit feest duurt de hele
dag en bestaat uit 3 activiteiten.

Vanaf  10.00u – 14.00u is er  ROMMELMARKT.
De opzet is nu anders dan in het verleden:

 Iedereen zorgt voor zijn eigen aan- en
afvoer;

 Afhankelijk  van  het  weer  zullen  de
‘kraampjes’/  tafels  binnen  of  buiten
staan;

 De  eventuele  opbrengsten  mogen
worden  gehouden.  Onze  vereniging
handelt  niet  uit  winstbejag,  maar  wil
dat de leden een leuke dag hebben;

 Om 14.00u heeft  iedereen  zijn  eigen
spullen  weer  opgeruimd  en  wat  niet
verkocht  is  eventueel  afgevoerd  naar
de stort.

Vanaf 14.30u kan er geoefend worden voor de
JEU-DE-BOULEWEDSTRIJD die  om  15.00u van
start gaat
Zoals gebruikelijk is er tijdens de wedstrijd  een
BARBECUE waar  weer  heerlijke  broodjes
verkocht worden.

Stromend water
Het is bijna zover: vanaf 14 maart heeft u weer
stromend  water  in  uw tuin.  Dat  gaat  echter
niet vanzelf. U moet er voor zorgen, dat voor 7
maart  2015 alle  kranen,  aftapkranen  en  de
hoofdkraan  weer  dicht  zijn.  Op  die  datum
wordt het leidingnet vol gezet met chloor. Er
staat dan geen druk op en u kunt ook nog geen
water gebruiken.
Na  zaterdag 14 maart 2015 vanaf 10.30 uur is
het water weer voor consumptie geschikt.

Voor de goede orde wijzen wij u erop, dat het
bestuur alle aansprakelijkheid afwijst voor het
verlies aan water doordat een lid zijn kraan of
kranen niet tijdig heeft gesloten.
Heeft  u  nog  vragen  komt  u  dan  zo  vlug
mogelijk even langs op het spreekuur van het
bestuur op zaterdagochtend. 
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