Juni 2012

Nieuwsbrief VTV Helpt Elkander
Graag wil ik bij u de nieuwe nieuwsbrief introduceren. De nieuwsbrief is tot stand gekomen
naar aanleiding van de in 2012 gehouden enquête. Een van de uitkomsten van dit onderzoek
is dat u vindt dat het bestuur beter kan/moet communiceren.
Met deze nieuwsbrief doen we daar een poging toe. De nieuwsbrief zal maandelijks
verschijnen. De verspreiding vindt alleen plaats via de mail en is af te halen in de kantine.
Wanneer wij nog niet beschikken over uw e-mail adres geef dat dan even aan ons door.
Heeft u tips voor publicatie in de nieuwsbrief of op/aanmerkingen op de brief, laat ons dat
dan weten.
Ik hoop dat u veel plezier gaat beleven aan de nieuwsbrief.
John Dorst, Secretaris.

Wist u dat we afgelopen maand weer Openingstijden kantine.
een paar nieuwe leden hebben mogen
Gedurende de maanden juli en augustus zal de
verwelkomen?
We heten Dhr van der Kreeke (huisje nr 57),
familie Avci (huisje nr 98) en familie van der
Kooij (huisje nr 16) van harte welkom. We hopen
dat ze hier lang, heel veel plezier zullen hebben.

kantine elke vrijdag en zaterdagavond geopend
zijn, ook als er geen activiteiten plaats vinden. U
kan dan terecht voor o.a. een patatje en/of ijsje
maar u kan natuurlijk ook gezellig bijpraten met
de andere leden van de tuin.
Mocht u iets willen organiseren op de avonden
waarop nog geen activiteiten gepland zijn geef
dat dan aan bij het bestuur.

Airconditioning in de kantine.

BINGO.

Misschien heeft u hem al gezien? Sinds kort hangt
een airco in de kantine. De airco is geschonken
door Johnson Controls uit (o.a) Dordrecht.
We bedanken Johnson Controls natuurlijk
hartelijk en hopen dat de temperatuur iets
dragelijker is op de zomerse dagen! Nu de zomer
nog!

Bingo spelen in de kantine kan dit jaar nog op:

- 30 juni
- 28 juli
- 25 augustus
Leuke prijzen!

Aanvang 20.00 uur.

Het onderhoud.
De afgelopen maanden is er onderhoud gepleegd op ons complex. De paden zijn daar gerepareerd
waar de kwaliteit het meest ten wensen over liet. Hoewel wij ervan uit gegaan waren dat alle paden in
zijn geheel vernieuwd zouden worden was dat helaas niet het geval.
Met een ingewikkelde formule werd besloten wat vernieuwd werd en wat niet. We hebben hiertegen
geprotesteerd maar dat heeft tot op heden niets opgeleverd. Wel is ook de houten brug op het complex
tussen het 2e en 3e pad bewerkt zodat we daar niet meer uit glijden. Met de overige verenigingen
proberen we de gemeente te bewegen het groot onderhoud uit te voeren zoals wij dat voor ogen
hebben. We houden u op de hoogte.
De beschoeiing van de sloot aan de Overschiese Kleiweg is vernieuwd. Dat ziet er netjes uit. Op dit
moment zijn we druk bezig de (gesnoeide) slootkant weer netjes te maken met nieuwe beplanting.
Wanneer u planten over heeft kan u die schenken aan de vereniging. Wij zorgen dat ze een mooie
plaats krijgen en dat zij wellicht de blikvanger worden voor passanten.
De doorgang aan het begin en einde van de sloot tussen het de huisjes op het 3e en 4e pad is weer open
gemaakt. De sloot staat nu op een lager niveau zodat de bewoners daar minder snel wateroverlast
zullen hebben.

Visconcours.

Vlaamse kermis.

Elke maandagavond kan u mee met het vissen.
Vertrek vanaf de brug. Kosten inclusief aas
bedragen €15,-

Op 14 juli houden we weer een Vlaamse kermis.
Kramen zijn te huur voor €10,-

U komt toch ook?
Aanvang 12.00 uur.

Elke twee weken bloemschikken en elke twee weken klaverjassen.
Sinds 23 mei is er elke twee weken op woensdag bloemschikken. Wel zelf de bloemen en dergelijke
meenemen. Kom ook eens een kunstwerkje maken. Aanvang 19.30 uur.
Vrijdagavond (elke twee weken) 20.00 uur Klaverjassen. Inschrijving €5,*********************************************************************************

Via de mail of per post?
Dit jaar hebben we voor het eerst de stukken voor de Algemene Ledenvergadering per mail naar u
gestuurd. Dit hebben we gedaan om kosten te besparen. Het verzenden van de stukken kost ongeveer
een euro! Naar degene waarvan we niet in het bezit zijn van een email adres zijn de stukken wel per
post verstuurd.
We streven ernaar om zoveel mogelijk correspondentie via de mail te gaan sturen. Wanneer wij niet in
het bezit zijn van uw email adres (of het adres wijzigt) geef dat dan aan ons door. Zo geven we als
vereniging zo min mogelijk onnodige euro’s uit.

