NIEUWSBRIEF 2019 - 2

Februari zacht en stil, dan komt de kou in April.

Schoonmaakdag
zaterdag 23 februari 2019
fSSS

Nu het tuinseizoen voor de deur staat is het weer tijd voor onze
traditionele schoonmaakdag. Gezamenlijk pakken we het complex
aan, zodat het er spic en span bij ligt, als wij weer op onze tuinen aan
de slag gaan. Dit is natuurlijk een activiteit van en voor ons allen. Dus
we verwachten dat iedereen komt en gezamenlijk de handen uit de
mouwen steken. Een prima mogelijkheid voor nieuwe leden om zich te
presenteren en kennis te maken. Aanvang 10.00 uur in het Praethuys.
Na afloop drinken we een glas Glühwein en als u wat lekkers
meeneemt wordt dat zeer gewaardeerd!

Spreekuur
Met ingang van 2019 vervalt het inloopspreekuur tijdens de
bestuursvergadering. Daarvoor in de plaats komt er een maandelijks
spreekuur waarvoor men een afspraak kan maken. As zaterdag 23
februari, vanaf 10.30 uur start het eerste spreekuur. Op bijgaande
planning vindt u de wijze waarop u zich kunt aanmelden.

Jaarplanning
U ontvangt bij deze nieuwsbrief een jaarplanning. Het betreft een
nieuw initiatief om tijdig zaken bekend te maken en om inzicht te
geven in wat er zoal speelt binnen de vereniging. Er staan ook zaken
op waarvan u wellicht vindt dat ze u niet raken. In dat geval maakt het
inzichtelijk wat anderen zoal doen om de vereniging draaiend te
houden. Het is zeker nog niet compleet en moet worden gezien als een
groeidocument.

Ram Mangrey overleden
Op 23 januari jl overleed Rampersad Mangrey van tuin 142. Hij was in
feite zelf geen lid, maar was altijd op de tuin van zijn zoon te vinden.
Ondanks zijn handicap was hij een fanatiek tuinier en wist hij zijn
tuin perfect te onderhouden. Ram was ook bekend omdat hij zich,
met een nogal flinke vaart, over het complex verplaatste in zijn
scootmobiel. Namens NG heeft Bertus een mooi grafstuk gemaakt
voor de crematie. Wij wensen zijn familie sterkte toe in deze
moeilijke tijd. Ram is 72 geworden.
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JAARPLANNING NOOITGEDACHT 2019
Dag Datum
ma 04-feb

tijdstip Onderwerp
10.30 start wilgen knotten

Bijzonderheden
zie nieuwsbrief 1

do

14-feb

10.30

bestuursverg.

zat

23-feb

10.30

schoonmaakdag

info in volgende nwsbrief

zat

23-feb

10.30

Spreekuur

zie *

KA

zat

02-mrt

do

07-mrt

10.30

bestuursverg.

zat

30-mrt

12.00

water aansluiten

zat

30-mrt

10.30

Spreekuur

zie *

LP

do

04-apr

10.30

bestuursverg.

zat

06-apr

10.00

ALV

1e werkbeurt

tot 12.00 uur

zat 27-apr
10.30 Spreekuur
zie *
KA
do 02-mei 10.30 bestuursverg.
zat 25-mei 10.30 Spreekuur
zie *
LP
do 06-jun
10.30 bestuursverg.
zat 15-jun
viering 50 jr bestaan
nadere info volgt
zat 29-jun
10.30 Spreekuur
zie *
KA
do 04-jul
10.30 bestuursverg.
zat 27-jul
10.30 Spreekuur
zie *
LP
do 01-aug 10.30 bestuursverg.
zat 01-aug
Vrijwilligers BBQ
zat 31-aug 10.30 Spreekuur
zie *
KA
do 05-sep 10.30 bestuursverg.
zat 28-sep 10.30 Spreekuur
zie *
LP
do 03-okt
10.30 bestuursverg.
zat 12-okt
15.00 Oogstfeest
zat 26-okt
10.30 Spreekuur
zie *
KA
vr 01-nov
Jaarplanning 2020
opstellen (vanaf 1 nov)
Best
vr 01-nov
Watermeter opnemen stand doorgeven aan bestuur
allen
zat 02-nov
laatste werkbrt 2019
do 07-nov 10.30 bestuursverg.
zat 09-nov 10.00 ALV
tot 12.00 uur
zat 16-nov
NL Doet
Proces opstarten
Best
zat 16-nov
Watermeter opnemen deadline opgave meterstand
allen
zat 30-nov 12.00 water afsluiten
zat 30-nov 10.30 Spreekuur
zie * / laatste van 2019
LP
do 05-dec 10.30 bestuursverg.
* Het spreekuur is geen inloopspreekuur. Men dient voor het spreekuur, tijdig een afspraak te maken
door het sturen van een mail naar het mailadres van Nooitgedacht of door te bellen naar 0624797806
onder vermelding van naam, tuinnummer en onderwerp.
De planning is onder voorbehoud en wordt 1x verstrekt in 2019. Een actueel exemplaar staat op de
website.
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