
Nieuwsbrief augustus 2022

Beste leden van de Moestuinvereniging Aa-tuinen,

Het is volop zomer, wat een droge, hete periode is het geweest. En het houdt nog
niet op. Bij genoeg bewateren is dit toch een zeer groeizame periode. Er is al veel te
oogsten: aardappels, uien, courgettes, tomaten, noem maar op. Wie wordt nou niet
vrolijk van oogst uit eigen tuin?

INHOUD:

- Agenda
- Mededelingen
- Oogstfeest 11 september
- Vacatures bestuur

Contact met bestuur: info@aatuinen.nl

Aanvragen bouwvergunning: https://www.aatuinen.nl/bebouwing/

Meld je aan voor de vrijwilligers groeps-whatsapp: Zo ben je snel op de hoogte
van klusjes, wijzigingen en jaarlijkse bbq. Ook wordt er onderling informatie en
belangrijke meldingen uitgewisseld. We kunnen je toevoegen via een
uitnodigings-link als je ons een mailtje stuurt (info@aatuinen.nl), dan sturen wij jou
de link.

AGENDA

Verenigingsdag 3 september komt te vervallen

Oogstfeest 11 september 15:00

mailto:info@aatuinen.nl
https://www.aatuinen.nl/bebouwing/
mailto:info@aatuinen.nl


volgende
Verenigings/onderhoud
s-dag

1 oktober

Slootcontrole 8 oktober

Groencontainerdag 15 oktober

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

★ Verenigings/onderhouds dag op 3 september komt te vervallen i.v.m. vakantie.

★ De ROVA knipt machinaal onze hagen die grenzen aan de openbare gedeelten
(bijvoorbeeld langs het grasveld aan Narcis en rondom de parkeerplaats
Urksteeg), maar lopen tegen het probleem aan dat afval, gereedschap, stenen
en draad op de hagen worden gelegd. Met deze spullen op de hagen wordt een
gevaarlijke situatie gecreëerd, enerzijds doordat de machine beschadigd raakt,
maar omstanders lopen ook een risico om geraakt te worden door rondvliegend
puin.

Daarom het dringende verzoek als jouw heg wordt gesnoeid door de
gemeente, de heg te controleren op dingen die er niet in horen en dit te
verwijderen.

★ Als lid van de vereniging zijn wij samen verantwoordelijk voor onderhoud aan de
algemene delen van ons complex. Let daarom, wanneer je over het terrein loopt,
op je omgeving. Bijvoorbeeld op afval in de heggen van de parkeerplaats
(vanwege het hierboven genoemde risico als er gesnoeid wordt) of op
zwerfafval, en gooi dat even in de prullenbak of neem het mee naar huis.

★ Stort geen afval bij de container. Het kost de vereniging flink geld om afval bij de
Rova in te leveren (prijs per kilo!). Deze kosten worden uiteindelijk
doorberekend aan de leden, neem daarom je afval zelf mee naar huis.

OOGSTFEEST 2022
Het jaarlijkse oogstfeest organiseren we op 11 september, 15:00. Die middag
proeven we van elkaars gerechten, gemaakt van eigen oogst. Neem dus je favoriete
gerecht(en) mee, wat te drinken en eventueel een bbq om wat op te roosteren.



NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT
De termijn van drie bestuursleden zit erop in januari 2023. Meld je aan voor een
bestuursfunctie, want zonder bestuur geen vereniging en zonder vereniging geen
moestuincomplex en dus geen moestuinen meer.

Hoe meer leden zich aanmelden des te beter; de taken kunnen dan beter verdeeld
worden zodat het in ieders agenda wel gaat passen.

Dit bestuur heeft een flinke ontwikkeling ingezet in bestuurszaken, bijvoorbeeld door
het inrichten van een digitaal platform. Ideaal zou zijn om na de zomer ruim de tijd te
nemen om de nieuwe bestuursleden wegwijs te maken. Meld je dus zo spoedig
mogelijk aan, dan nodigen we je uit voor een vrijblijvend informatief gesprek en
krijg je een beeld van wat een functie inhoudt en wat er van je verwacht wordt.

De basis is een warm hart voor de vereniging. Iedereen heeft wel een
eigenschap of vaardigheid van waarde, dus van harte uitgenodigd om dit voor onze
vereniging in te zetten. Info@aatuinen.nl
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