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Beste tuinders,
We hebben weer enkele mededelingen voor jullie.

De Zaadgidsen van Garant zijn er weer!
De gidsen liggen in een doos vóór de kantine, daar kun je er een uitpakken. In de
zaadgidsen zit een bestellijst voor zaden en een bestellijst voor aardappels. De
bestellijsten kun je inleveren tot 1 januari in de brievenbus bij de kantine. De
vereniging schiet het totaalbedrag van alle bestellingen aan de leverancier voor. Het
bedrag van jouw bestelling wordt daarna via automatische incasso door de
penningmeester afgeschreven.
Als je op deze manier je zaden en aardappels bestelt, steun je daar ook onze
vereniging mee. We ontvangen als vereniging namelijk een percentage van de
verkoop. De zaden worden naar verwachting begin februari geleverd, de aardappels
begin maart. Veel plezier met het maken van plannen voor je tuin voor volgend jaar
en het uitzoeken van de zaden en aardappels. We zien de bestellijsten graag
tegemoet.

Opbrengst Clubsponsoractie Plus Supermarkten
Vandaag, 26 november was de feestelijke afsluiting van de clubsponsoractie van
Plus supermarkten. Bij deze actie konden klanten sponsorpunten sparen en doneren
aan hun favoriete vereniging. Ons bestuurslid Leo van Vlerken heeft daar symbolisch
een cheque in ontvangst genomen met een mooie opbrengst van 405 euro voor onze
vereniging. Er zijn foto’s gemaakt met afgevaardigden van alle verenigingen, die ook
nog eens in de bloemetjes werden gezet. De foto’s staan a.s. woensdag in Groeiend
Best. Dank aan iedereen die onze vereniging heeft gesteund!
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Afsluiten waterleiding
De waterleiding wordt een dezer dagen afgesloten. Dat betekent dat er ook geen
water meer is in het toilet. Natuurlijk zorgen we voor een ton water, zodat je nog wel
van het toilet gebruik kunt blijven maken.

Kranen Waterleiding
Om vorstschade te voorkomen zetten we alle kranen half
open. Zo moeten ze de hele winter blijven staan. Niet
aankomen dus, we rekenen op ieders medewerking.
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