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Laat geen spullen / rommel achter bij het Praathuis!!!

Zaterdag 24 augustus 2019 17.00 uur.
De feestcommissie introduceert een nieuwe thema-avond. “Eten met de
Buren”. Het is de bedoeling dat we gezamenlijk de maaltijd nuttigen en het glas
heffen. Een ieder neemt zijn eigen favoriete maaltijd mee. Dit wordt uitgestald
op een tafel en vervolgens gaan wij gezamenlijk snoepen van elkaars culinaire
hoogstandjes. Ook uw eigen drankjes moet u mee nemen. Gewoon een
gezellige avond onder elkaar zonder verplichtingen of verdere aanleiding.
Graag wel even aanmelden. Er komt een lijst in het Praathuis te hangen waarop
u kunt intekenen.

Parkeren op het complex.
De regels zijn duidelijk. Daar wordt ook nog soepel mee
omgegaan, maar de laatste tijd vervagen de grenzen en worden
steeds meer auto’s, die daar niet horen, op het complex
aangetroffen. Als bestuursleden personen daarop aanspreken is
de reactie soms, zacht gezegd, onaardig. Het bestuur heeft
besloten hier een eind aan te maken en overweegt een fysieke
afsluiting te plaatsen. We verzoeken een ieder er aan mee te
werken dat het zover niet hoeft te komen.

Verkoopcommissie.
Onder dankzegging is Nol gestopt met het uitvoeren van de taken van
de verkoopcommissie. Er is inmiddels een nieuwe commissie
geïnstalleerd, die na de overdracht, onmiddellijk met de uitvoering
van haar taken is begonnen. De commissie bestaat uit Paula de Bruin
en Bertus van Staalduinen.

Overlijden mevrouw J.A. van den Broek
Wij ontvingen het droeve bericht dat op 15 juni 2019 Jopie van den Broek is
overleden. Jopie was al meer dan 40 jaar lid van onze vereniging. Samen met
haar man genoot ze van haar tuin nr. 140 die met veel liefde en toewijding
werd onderhouden en die ze liefkozend “Johanna’s Hof” noemden. Jopie zal
ook op de tuin worden gemist. Bertus heeft met bloemen uit haar “Hof” een
mooi grafstuk gemaakt, dat door een afvaardiging van de vereniging naar
haar crematie is meegenomen. Wij wensen de familie sterkte toe in deze
moeilijke tijd
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