Oktober 2012

Nieuwsbrief VTV Helpt Elkander
De zomer zit er weer op! We hebben een leuk seizoen gehad met veel activiteiten: de bingo’s,
de Vlaamse kermis, de Karaoke-avond en de feestavond met Make my Day, om zomaar een
paar hoogtepunten te noemen. Alle vrijwilligers die op deze dagen hebben geholpen nogmaals
van harte bedankt. We kijken al weer uit naar het nieuwe jaar waar we weer allerlei leuke
avonden met elkaar kunnen beleven. Houdt u 06 januari vast vrij in de agenda?
De meeste tuinleden hebben de tuin en het huisje inmiddels “winterklaar” gemaakt. De
waterleiding wordt op 27 oktober afgesloten. Vergeet de leidingen niet leeg te maken om
bevriezing en daarmee lekkage te voorkomen. En mocht u het nog niet gedaan hebben, de
waterstand kan tot zaterdag de 27e worden doorgegeven.
Nu de herfst is ingevallen liggen de paden weer vol gevallen bladeren. Veegt u het stukje bij
uw tuin ook een keer aan zodat het complex er verzorgd uit blijft zien? Alvast bedankt!
De volgende nieuwsbrief verschijnt in december.

John Dorst, secretaris.

*************************************
De speeltuin
Enige tijd geleden is de kinderspeelplaats opgeknapt. De kinderen hebben de speeltuin inmiddels weer
ontdekt. De speeltuin voorziet hierbij in een behoefte. Het is jammer dat niet al het speelgoed in de
speeltuin achterblijft. Mocht u merken dat er per abuis speelgoed door uw kinderen wordt mee
genomen naar de tuin wilt u dan zorgen dat dit weer terug komt? We missen de badmintonrackets,
heeft u ze gezien?

De Sinterklaas/Kerstbingo

Kantine.

Op 01 december houden we echt de allerlaatste
bingo van het jaar!

Misschien heeft u het al gezien?
Gedurende de afgelopen weken is er hard gewerkt
om de kantine een nieuw en fris uiterlijk te geven.
Het plafond is vernieuwd, de wanden geverfd en de
gordijnen zijn vervangen.

Deze keer met leuke prijzen die jullie kunnen
gebruiken met Sinterklaas of met de feestdagen,
gewoon om het gezellig te maken of om als cadeau
te doen! Aanvang is 20.00 uur.

We zijn de vrijwilligers, Henk Tournier, Mans
Spijker, Aad van der Velden, Wim Wiekens en Theo
Corverlijn erg dankbaar voor hun inzet.

We verwelkomen u graag in de
vernieuwde kantine!

Donateurs gezocht
Heeft u vrienden of familie die onze vereniging zouden willen ondersteunen? In dat geval kunnen zij
donateurlid worden. Dat kan al vanaf €10.- per jaar, meer mag natuurlijk ook ;-)
Sinds kort heeft de vereniging ook weer twee aspirant leden. Zij wachten op het vrijkomen van een
huisje wat bij hen past.

Overige donaties
Het bankje bij de ingang van ons complex is een donatie van een tuinlid. Een vrijwilliger heeft
overigens het bankje in het wachthokje ook maar gelijk een opknapbeurt gegeven.
We hebben overigens meer donaties gekregen de afgelopen periode. Een deel van de prijzen voor het
visconcours is gesponsord door vissportwinkel Eagle. Uiteraard bedanken we Eagle daarvoor hartelijk.
Een gedeelte van de verf die voor het opknappen van de kantine is gebruikt werd door Trudie
Siermans verkregen door middel van de Flexa actie, Kleur je Club. Leuke actie van Flexa, leuk
initiatief van Trudie. Bedankt!
Overigens zijn de meeste kosten die gemaakt zijn voor het opknappen van de kantine afkomstig van
een donatie van €500.- van een oud lid van de vereniging. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee.
**********************************************************************************

