
 

Nieuws vanuit het bestuur december 2021 


Aan het einde van het jaar nog even wat nieuws en data om vast in je agenda te zetten 
voor het nieuwe jaar.


Snoeiwerkdag 22 januari 2022 10.30 uur


We hebben overleg gehad met Louis over het snoeien van de hagen in de moestuin. Deze 
winter (vóór maart) moeten de hagen voor de eerste keer gesnoeid worden tot 40 cm 
boven de grond, zodat ze breed uit kunnen groeien. We organiseren daarom een 
gezamenlijke snoeiwerkdag om deze klus te klaren. Neem je eigen gereedschap mee!

Ook zullen de percelen op die dag allemaal nieuwe piketpaaltjes krijgen, zodat de 
grenzen weer duidelijk zijn.


Workshops kenniscommissie: 14 mei ‘22 en 19 juni ‘22 

Net als afgelopen jaar organiseert de kenniscommissie weer een tweetal workshopdagen. 
Het precieze programma moet nog ingevuld worden maar de data zijn al wel bekend. 
Noteer ze vast in je agenda!


Mutatieformulier 

Binnenkort krijgen jullie allemaal een mutatieformulier via de mail. Lees het goed door en 
vul het zo volledig mogelijk in. Heb je vragen wend je dan tot Patricia of Inge. Terugsturen 
vóór 1 februari 2022.


Schoonhouden van de tuin in de winter  

In de vorige nieuwsbrief stond een kort item over tuinonderhoud in de winter in het kader 
van bestrijding van ziektes en plagen. Graag jullie aandacht voor de tuinen met het 
dringend verzoek om geen kunststof (plastic, metaal) op de tuin te laten liggen. 


Bonenstaken van de hazelaar 

Via Louis hebben we een mogelijkheid om centraal bonenstaken van de hazelaar aan te 
schaffen. We willen als bestuur vast een bundel kopen. Op een later moment 
inventariseren we of er meer mensen gebruik van willen maken en kunnen we bijbestellen.


Meer info over hazelaarstokken en wat je er allemaal mee kunt doen via deze link: https://
www.mwfy.nl/hl_nieuwsbrieven/hl_nieuwsbrief_0421/
Hazelaarhakhout_nieuwsbrief%20maart%202021_dig.pdf .


Vacature: secretaris 

Het bestuur zoekt per direct iemand die de taken van de secretaris  wil overnemen. De 
belangrijkste taken van de secretaris zijn: bijwonen en notuleren van 
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bestuursvergaderingen (eenmaal per maand); versturen notulen bestuursvergaderingen 
ALV, nieuwsbrieven, e.d.; bijhouden van het archief; ingekomen post doornemen.


Bouw schuur 

Pierre, Hans, Bart en Eddy hebben het op zich genomen de schuur te bouwen waarin o.a. 
de bosmaaiers opgeslagen kunnen worden. De bedoeling is dat dit nog deze winter gaat 
gebeuren. Heb je zin om mee te werken, meld je dan even bij één van de bouwers.


Gemeenschappelijke tuin 

Deze winter wordt er een notenboom geplant bij de picknickbank in de 
gemeenschappelijke tuin.


Tot slot 

Wensen we jullie hele fijne feestdagen en een heel goed nieuw jaar!


