Nieuwsbrief december 2019

Beste tuinder,
Hierbij de Nieuwsbrief van december. Veel leesplezier!

		

Agenda
14 december:
14 december:
15 december:
31 december:
5 januari 2020:

Laatste werkbeurtdag
Kerst-klaverjassen, aanvang 20 uur
Workshop Kerststukjes maken
Oud en Nieuw op de tuin
Nieuwjaarsborrel, vanaf 14.00 u

Potentilla
Snoeiafval van de Potentilla NIET
op de composthoop gooien: het
composteert erg moeilijk!
Snoeien tussen 1 november en 1 april

Veiligheid
Voor de beveiliging van ons park een paar
tips van de buurtregisseurs:

Groenafval uit de tuin
Tuingroenafval verwerkt u in uw
eigen tuin, composthoop of takkenwal. Laat u informeren door de
groengroep als het niet helemaal
duidelijk is waarom en hoe .
Het is NIET de bedoeling dit in
vuilniszakken in de containers te
werpen.

e-mail: tuinparklissabon@gmail.com

• Verlichting/ bewegingssensoraanbrengen
voor en achter de kantine.
• Camera bij de ingang van ons park en
bij het toegangshek takkenwal.
• Hondenbewaking borden op de toegangs
hekken.
• Sluit het toegangshek af na uw bezoek op
het park.
Voor de beveiliging van je eigen huisje:
• Camera mag op eigen terrein.
• Zorg dat men binnen kan kijken, dus dat er
niets te halen valt.
• Geen eten, drinken, dekens, kachels of kost
baarheden achterlaten.

website: www.tuinparklissabon.nl

De tuinwinkel
De tuinwinkel gaat in de ‘make over’
Zin om mee te helpen? Meld je aan via
ons emailadres. Schilderen, ontwerpen,
schoonmaken etc. er is genoeg te doen.
Elke hulp is meegenomen. Ook komt er
een 2e hands hoek bij. Daar vertellen
we volgende keer meer over.

Besluiten die genomen zijn op de ALV van 20 nov. 2019
•
•
•
•

Het nieuwe beleidsplan van de BVV is aangenomen.
Er is in april 2020 weer een Grofvuildag
De vergoedingenregel is aangenomen.
Werkbeurten kunnen worden ingehaald tot 1 mei het jaar erop.

De Snoeimiddag
De Snoeimiddag van zondag 1 december is heel energiek en gezellig verlopen. De resultaten
in 1,5 uur werk met een groep van 12 mensen waren ongelooflijk.
Het Kastanjelaantje ziet er weer goed uit.
Na afloop was er een welverdiende borrel met een lekker hapje en konden we onze snoeiervaringen uitwisselen. Natuurlijk waren de lekkere drankjes en hapjes een belangrijke bijdrage aan de gemoedelijke sfeer. Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de zeer
geslaagde middag!

Heksleutel niet laten namaken!
Alle tuinders krijgen 2 speciale
heksleutels. Dit zijn beschermde sleutels.

e-mail: tuinparklissabon@gmail.com

Werkbeurten
Je bent met z’n tweeen van harte
welkom bij een werkbeurt.
Echter, deze telt voor één werkbeurt.

website: www.tuinparklissabon.nl

Fijne Feestdagen

We wensen alle tuinders hele mooie
en gezellige feestdagen

e-mail: tuinparklissabon@gmail.com

website: www.tuinparklissabon.nl

