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Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 27 januari 2014

Van de voorzitter

Met de gezellige nieuwjaarsreceptie op 5 januari jl. is 2014 voor ons gestart.
Uiteraard heb ik stilgestaan bij het afgelopen jaar en enkele plannen voor het
nieuwe jaar genoemd in mijn nieuwjaarstoespraak.
Ook heb ik uitgebreid stilgestaan bij onze vrijwilligers waar we steeds weer
opnieuw op kunnen rekenen. Het is heel bijzonder dat er op Ons Buiten zoveel
mensen zijn die zich geheel belangeloos inzetten voor een ander en om het
volkstuinieren tot een succes te maken.
Door het zachte weer heb je soms het idee dat het tuinseizoen nu alweer is
gestart. Het is uiteraard nu al een goede mogelijkheid om aan de slag te gaan
met het onderhoud van de tuin en de opstallen.
Jan Pot

Te gast en verdwaald

Van tijd tot tijd komen we met broers en zusters nog wel eens op Ons Buiten.
Hoewel ons tuinhuis er niet meer staat, trekt de plek van onze jeugd nog steeds.
Niet voor niets is de volkstuincomplex verandert in ‘tuinpark’. Daar mag iedereen
dus wandelen. Er is zelfs een plattegrond met een wandeling uitgezet, die ook
‘onze’ Marialaan aandoet, verdwalen kan niet meer met zo’n kaartje. De
wandelorganisatie Te Voet heeft Ons Buiten opgenomen in een boekje met
wandelingen over de meest prominente complexen. Dat lag vroeger niet zo voor
de hand. Wie er niets te zoeken had, kwam er niet.
Lees verder
Jim Mönch, 1936 jamonch0@gmail.com

Guido Gazelle

Agenda

Zie voor het overzicht van het gehele jaar de jaaragenda algemeen 2014.
Hier vind u ook de toelichting bij de agenda. Of kijk in de Googleagenda op
de website.
Maand Dag
3 februari Maandag
3 februari Maandag
3 maart

Maandag

3 maart

Maandag

Activiteit
Vergadering BTC en VFC incl. overleg
met leden
Bestuursvergadering
Vergadering BTC en VFC incl. overleg
met leden
Bestuursvergadering

Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak.
Neemt u contact op met de secretaris, bij voorkeur per
mail secretariaat@ons-buiten.nl.
Alle evenementen vinden plaats in de grote zaal van het
verenigingsgebouw.

Werkbeurten

Bekijk hier meer foto's van werkbeurten op het tuinpark.

Aanvang
19.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl
Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan Pot
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