Ons Dorp
P O M O N A - N I E U WS B R I E F

2010

Even voorstellen: Het nieuwe bestuur van Vtv Pomona
5 september, een bijzondere dag
Een dag om nooit meer te vergeten.
Het was een drukte van belang in
’Ons Dorp’ met de werkbeurten, de
rondleiding voor de huisjesverkoop
en de opendag Bijentuin.

Voorzitter:

Gré.

Secretaris:

Petra.

Penningmeester: Luna.
Bestuurslid Bouw/Taxatie: Harun.
Bestuurslid Technischedienst: Mo.
Bestuurslid Werkbeurten: Serana
Bestuurslid Kantine/Winkel: Ramona.

Tijdens het ‘Tuinseizoen’ hebben 2 van onze bestuursleden
spreekuur op de Zaterdagen van 12:00 tot 13:00 uur in de
Kantine.

Attentie!!
De dagen worden korter en ‘Ons
Dorp’ wordt stiller.
Het inbrekersgilde heeft dit ook opgemerkt en heeft ons complex ook
gevonden.
Laat geen waardevolle spullen in het
huis of tuin achter.
Sluit uw huis goed af.
Sluit de toegangshekken met invallen
van de schemering af.

Bomenkap
Oproep:
In ‘Ons Dorp’ zien alle tuinen er heel
fleurig en verzorgd uit, maar er zijn
van die plekken die wel wat kleur
kunnen gebruiken.
Het idee is:

Om een boom te kappen heeft u
een vergunning nodig.

Wie is er handig in het stekken of
vermeerderen van fleurige vaste
planten zoals Hortensia’s en andere
vaste planten?

In het verleden zijn er vergunningen
aangevraagd, deze zijn nog in steeds
in behandeling.

Inmiddels hebben we al prachtige
stekjes gehad van tuinders maar we
kunnen er meer gebruiken.

3 oktober de laatste werkbeurt
van dit seizoen.
Van deze dag willen wij een bijzondere
dag maken.
Het is voor iedereen een heel raar jaar
geweest ivm de coronacrisis en dat
willen wij toch op een leuke manier
afsluiten.
We hopen dat iedereen aanwezig kan
zijn zodat we dit seizoen met elkaar op
een positieve manier kunnen afsluiten.

Het bestuur is zich hiervan bewust
en is hier mee bezig.

Vooraankondiging
Algemene Leden
Vergadering
De tuinen kunnen weer door de
vereniging gefreesd worden door
Joop.
Aanmelden kan via een mailte naar
technischedienst@vtvpomona.nl
LETOP!
De tarieven om uw tuin te frezen
worden in het nieuwe seizoen aangepast.

Als u nog stekjes over hebt, meld
het op werkbeurten@vtvpomona.nl

Deze wordt gehouden op
24
oktober,
aanvang
10:00 uur in de kantine.
De officiele
volgt nog.

uitnodiging

