februari/maart 2013

Nieuwsbrief VTV Helpt Elkander
Hierbij de nieuwsbrief van februari/maart 2013. Nog een paar weken dan begint het
tuinseizoen weer! Op 23 maart is de eerste tuinbeurt en komen veel tuinleden elkaar
(waarschijnlijk) de eerste keer tegen dit jaar.
Er is helaas ook treurig nieuws. Op 06 januari is Rini van Loon overleden. Op 14 januari
heeft de uitvaart plaats gevonden. Rini is slechts 66 jaar geworden. Wij willen de familie heel
veel sterkte wensen en de kracht om dit verlies te dragen.
John Dorst, Secretaris.

Cursussen.

Aansluiten water.

Dit jaar is er weer de mogelijkheid deel te
nemen aan een aantal cursussen of lezingen.
We kunnen kiezen uit bijvoorbeeld:
-Natuurlijk tuinieren met planten en dieren
- Kruidig met kruiden
-Snoeien
Graag zouden wij vernemen of er onder u
mensen zijn die hier interesse in hebben. De
cursussen zijn per dagdeel en zullen zeker niet
meer bedragen dan € 10,- per persoon.(indien er
zo'n 10 personen zijn die mee doen.)
Komen er meer mensen kan het zelfs wat
goedkoper worden.
Denkt u: 'dat lijkt me wel wat' geef het dan even
door via de mail of aan Yvonne. Geef ook aan
welke cursus/lezing u dan zou willen doen. Kent
u mensen op de tuin die geen mail (nieuwsbrief)
krijgen, vraag het hen dan ook.
Uiteraard hoort u van ons als er meer informatie
beschikbaar is.

Op 23maart wordt, tijdens de eerste tuinbeurt, het
water weer aangesloten. Controleer goed of uw
watermeter stil staat als alle kranen in uw huisje
uitstaan. Wanneer dat niet het geval is heeft u
waarschijnlijk ergens een lekkage.

Per mail of via de post
U ontvangt deze nieuwsbrief via de mail of kan hem ophalen in de kantine. Wanneer wij niet
beschikken over uw mailadres of er vindt een wijziging plaats wilt u dat dan aan ons doorgeven. Dat
bespaart ons ook geld bij overige correspondentie. Alvast bedankt.

Voorlopige activiteitenkalender Helpt elkander
Zaterdag 4 mei: Bingo
Zaterdag 18 mei: Quizavond
Zaterdag 1 juni: Bingo
Zaterdag 15 juni: Karaoke
Zaterdag 6 juli: Bingo
Zaterdag 13 juli: BBQ
Zaterdag 20 juli: Vlaamse kermis/rommelmarkt/ poppentheater voor kinderen/ vers gebakken
kibbeling
Zaterdag 27 juli: Tuinverlichting/ lampionoptocht
Zaterdag 3 augustus: Bingo
Zaterdag 10 augustus: Kinderspelen
Zaterdag 24 augustus: Karaoke
Zaterdag 7 september: Bingo
Om de 2 weken Klaverjassen op vrijdagavond, vanaf 10 mei op de andere vrijdagavonden: darten,
sjoelen, rummikub etc.

Een bericht van een van onze sponsoren:

De tweede prijs!!

Prijsuitreiking
Complexkeuringen 2012
Uitslagen
Groep A
1ste prijs
2de prijs
3de prijs

Phoenix
Helpt Elkander
Zonnehof

Groep B
1ste prijs
2de prijs
3d prijs

Hordijkerveld
Ons Belang
Elftplaat 2

Groep C
1ste prijs
2de prijs
3de prijs

Zuiderhof
Eigen Hof
Blijdorp

Groep N
1ste prijs
2de prijs
3de prijs

Heyplaat
Noort Bonnen
Kralingseveer

Voor alle uitslagen verwijst de RBvV u naar haar website; www.rbvv.nl
(onder het kopje “nieuws”)

U heeft het wellicht al gehoord of gelezen; ons tuincomplex heeft de tweede prijs gewonnen
bij de complexkeuringen 2012. De beker die we daarmee gewonnen hebben is te
bewonderen in de kantine. Alle uitslagen te lezen op de site van RBvV. Volgend jaar gaan
we natuurlijk voor GOUD!

