
We starten om 9.00 uur hebben om 10.30 uur een korte koffiepauze en eindigen we met een 
broodje en soepje om 13.00 uur. We worden in een paar groepjes ingedeeld. Graag zelf 
gereedschap (schop, kruiwagen, scharen etc.) meenemen.  
 

Wat gaan wij doen? 
 tuinbanken plaatsen

 hoofdpaden opschonen, randen afsteken en materiaal afvoeren 

 heggen knippen, onkruid verwijderen en materiaal afvoeren 

 onkruid terrassen verwijderen 

 opschonen, opruimen terrein etc. 

Ook uw bijdrage aan het algemene onderhoudswerk van de vereniging is gewenst! 
Het lid aanvaardt de verplichting om deel te nemen aan het gemeenschappelijke werk ten behoeve van 
het algemeen onderhoud /jaarlijks groot onderhoud van het complex. (HH reglement art 3)

Op het tuincomplex van onze vereniging in de wijk De Noorderhoek, ingang parkeerterrein 
Christiaan Schotanusstraat, wordt zaterdag 22 augustus weer de traditionele Open Dag en kleine 
markt gehouden met diverse standhouders. Van 's ochtend 10.00 uur tot 's middags 16.00 uur. 
 
In onze eigen kraam worden weer groenten, fruit en bloemen verkocht en de opbrengst is goed 
voor de verenigingskas. Dus doen wij zoals altijd weer een beroep op de tuinders om op 
vrijdagmiddag 21 augustus en zaterdagochtend 22 augustus groenten, fruit en bloemen etc. aan 
te leveren. Bent u zelf verhinderd vraag dan uw buurvrouw of buurman om dat voor u te doen.  

FRITUURPAN 
Wij hebben voor de open dag nog een flinke frituurpan nodig. Wilt u die uitlenen laat het dan 
even weten in het servicepunt of kantine. Of gooi een briefje met uw naam en telefoonnummer in 
de ideeënbus. 

 AFVAL EN AARDAPPELLOOF 

Het is de bedoeling dat afval en aardappelloof door uzelf wordt afgevoerd. Aardappelloof mag niet 

zelf worden gecomposteerd! 

Ons oude terrein te gebruiken als stortplaats is verboden. Sanering van dit terrein heeft de gemeente 

veel geld gekost, als de vereniging in verband wordt gebracht met illegale stortingen zullen er grote 

problemen ontstaan. Hou daar rekening mee in het belang van de vereniging! 

De kosten zullen door de gemeente op u worden verhaald. 

 

ONDERHOUDSPLOEG 

Wij zoeken nog naar mensen om de onderhoudsploeg uit te breiden. Teveel werk komt nu neer op 

een paar leden, uitbreiding is dringend gewenst, aanmelden via het servicepunt, kantine of 

ideeënbus.

http://www.volkstuinensneek.nl/
http://www.volkstuinensneek.nl/

