Oktober 2013

Nieuwsbrief VTV Helpt Elkander
Het seizoen zit er bijna op! Hoewel het weer de laatste weken erg mooi is geweest lijkt het er
niet op maar de winter nadert. Op 26 oktober wordt de waterleiding al weer afgesloten. In
deze nieuwsbrief komen we daar nog op terug.
John Dorst, secretaris.
***************************************************************************
Water wordt 26 oktober afgesloten.
Op 26 oktober wordt het water afgesloten. Geef uiterlijk op 25 oktober uw meterstand door
aan het bestuur. Dat kan per mail of via een briefje in de brievenbus. Wanneer u de stand niet
doorgeeft wordt deze opgenomen tijdens de werkbeurt op 26 oktober. Hiervoor wordt €15,- in
rekening gebracht.
Wanneer het water is afgesloten maak dan uw leiding leeg om bevriezing te voorkomen zo
voorkomt u lekkage wanneer volgend seizoen het water weer wordt aangeslote.
Het bestuur VTV Helpt Elkander

Een bericht van onze sponsoren:

***************************************************************************
Klaverjassen
Niet vergeten: het klaverjassen is vanaf 20 oktober weer op de zondagmiddag

Waterpeil
Onlangs bent u via de mail of een brief op uw
huisadres geïnformeerd over de
werkzaamheden die er toe moeten leiden dat
het waterpeil op onze vereniging gaat zakken.
De sloten zullen worden uitgebaggerd. Dit zal
na half oktober plaats gaan vinden. Zorgt u dat
er niets in de sloot hangt zoals kuipen voor een
waterpomp etc. en dat er voldoende ruimte
naast de kant van de sloot is. Van andere
werkzaamheden houden we u op de hoogte.

Kerstbingo
De kerstbingo zal dit jaar gehouden worden op 14
december, 20.00 uur in ons verenigingsgebouw.
De prijzen zullen natuurlijk in het teken staan van
de gezelligste tijd van het jaar. U komt toch ook?

Lekkage op het 3e pad

Huisjes geplaatst

Afgelopen week is er lekkage geweest aan het
begin van het 3e pad. Dit is gerepareerd door de
gemeente. Dat scheelt natuurlijk weer voor de
vereniging. Het pad is hiervoor wel open gemaakt.
Dit zal binnenkort worden gerepareerd.

Op de lege tuinen zullen door de vereniging
huisjes worden geplaatst. De financiering zal
gebeuren via de bond. De voorwaarden waaronder
dat zal plaats vinden moeten door de bond worden
onderzocht.
We kunnen deze huisjes tegen een aantrekkelijk
tarief aanschaffen. We willen u aanbieden om
tegen hetzelfde aantrekkelijke tarief een huisje aan
te schaffen als u uw huisje eventueel wil
vervangen. De huisjes zullen vanaf februari 2014
geplaatst worden. We zullen u hierover binnenkort
verder informeren.

Een bericht van onze sponsoren:

Kapvergunning
Wanneer u een boom van uw tuin wilt verwijderen heeft u daar een vergunning voor nodig
wanneer de stamomvang meer dan 1 meter is op 1.30 meter hoogte. Het formulier om de
vergunning aan te vragen kan u downloaden op de site van de RBvV. Het ingevulde formulier
kunt u door ons laten ondertekenen en stempelen voordat u dat opstuurt.

