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Dank je Rob namens ons allemaal voor de
getoonde inzet.

Rob Bergman
Na twaalf en een half jaar tuinwerkbeurten
coördinatie op zaterdagmorgen gaat Rob
Bergman het wat rustiger aan doen.
Op de doordeweekse dagen, maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen zal hij als vanouds
de bouw- en werkcommissie leiden waarbij ook
de inhaal tuinwerkbeurten mogelijkheid blijft
bestaan.
Natuurlijk konden we de enorme geleverde inzet
niet zomaar voorbij laten gaan en vonden we een
bloemetje en een cadeaubon niet in verhouding
met het verzette werk voor de vereniging.
We hebben dan ook gemeend naast een
cadeaubon en het bloemetje bij leven en welzijn
een plein op het complex naar hem te moeten
vernoemen.
Dus …vervolgens zoeken we voor de
zaterdagmorgen een tuinwerkbeurtencoördinator
man/vrouw. Ook zouden dat er meerdere kunnen
zijn zodat er afgewisseld kan worden.
Meer weten of een keer proberen? Kom eens
praten bij het bestuur. En ja, na twaalf en een half
jaar loop je dan wel de kans vernoemd te worden.
Kerststukjes maken
Zaterdag 14 december is er kerststukjes maken
onder de inspirerende leiding van José Rutten.
Nieuwjaarsreceptie 2020
Zaterdag 11 januari is onze Nut en Genoegen
welbekende nieuwjaarsreceptie u bent hartelijk
welkom vanaf 12:00 uur de receptie duurt tot
ongeveer 14:00 uur.
Groenafval december 2019
Deze groenafvaldag is komen te vervallen, de
nieuwe data voor 2020 zullen we zo spoedig
mogelijk bekend maken.

Oud ijzer
De inzameling oud ijzer stopt wij verzoeken u dan
ook in het nieuwe jaar niet meer aan te leveren.
Bestuursleden gezocht
Binnen het bestuur zijn of komen diverse posten
vacant.
Interesse? Kom eens langs bij het bestuur of
bezoek eens een bestuursvergadering.
Denk en doe mee. Wij zijn een vereniging van en
door leden.
Zaaicommissieleden en coördinator gezocht
De zaaicommissie die ieder jaar de plantjesdag
organiseert, voorheen ook wel de zaaidames
genoemd, zoekt uitbreiding van haar leden en
een coördinator. Het bestuur brengt u graag in
contact met de leden.
Tot slot denkt u eraan om uw waterleiding af te
sluiten en leeg te maken het kan zomaar gaan
vriezen.
Namens het bestuur,
Aad van Weel
Secretaris

Bericht van de Tuinwinkel
De zaadcatalogi van Van der Wal en Garant zijn
binnen en kunnen worden afgehaald in onze
winkel. Op de catalogus van “De Zaden” moet u
wachten tot begin december.
Weet u dat als wij gezamenlijk zaden en
aanverwante artikelen kopen uit een van de drie
catalogi, wij vanaf een bepaald minimumbedrag
een leuke korting krijgen?
Dit jaar hebben wij weer Eifelgold lavameel
voordelig in kunnen kopen, dus vraag niet hoe het
kan, maar profiteer ervan.
De Bestellijsten voor de zaden kunnen worden
ingeleverd tot uiterlijk zaterdag 25 januari
2020.
Wij zien u graag in onze winkel,
Theo en Henk

Wenstuin; reactie
Op de nieuwjaarsreceptie in 2007 konden gasten
een persoonlijke wens in een kleitablet ter grootte
van een ijsselsteentje schrijven, de kunstenaars
waren Lousje Backs en Heleanne van Andel.
Nel Vink tuin 69

Aanleveren kopij voor de nieuwsbrief
U kunt uw nieuwtjes en inbreng, voor de columns,
doorgeven op:
nutengenoegennieuws@outlook.com
Voor de leden zonder e-mail: als u briefje in de
brievenbus van de vereniging doet, komt het
ook bij mij terecht.
Kopij voor de nieuwsbrief van januari kunt u
aanleveren tot 6 januari.

Zelfs in de winter is er de schoonheid van
vergane glorie. Foto: Elly Hoogerwerf

