
Ons Dorp
Pomona-Nieuwsbrief

Oktober 2021

Even voorstellen:
Roberto Jones

Tijdens de BLV is Roberto door de 
leden gekozen als bestuurslid.

In de bestuursvergadering van 09 
oktober is er een bestuur gevormd.
Evelyn en Harun hebben zich terug 
getrokken uit het bestuur maar 
blijven wel actief in de commissies.

Het bestuur bestaat nu uit:

Roberto voorzitter
Luna penningmeester
Petra secretaris
Ramona kantine
Mo technische dienst.

Ons Dorp hebben 
wij weer mooi op 
de kaart weten te 
zetten tijdens de 
opendag.

De weergoden waren 
deze dag duidelijk met 
ons en zorgde mede 
dat er vanuit de wijde 
omtrek mensen ons 
kwamen bezoeken.

Dankzij de vrijwilligers 
hebben wij een 
prachtige dag beleefd 
en kunnen wij met veel 
plezier terugkijken.

Dank daarvoor!!

Op 11 oktober zijn de 
watermeterstanden weer 
opgenomen.



Het bestuur heeft een audit gedaan op  
ALLE tuinen en huisjes bekeken en 
beoordeeld op bouwtechnische zaken, 
veiligheid, bestrating en vervuiling.
Naast prachtige huisjes en tuinen waar 
niets op aan te merken viel, zijn er 
helaas ook bijzonder zorgelijke en 
gevaarlijke situaties waargenomen.

Deze bevindingen worden gedeeld met 
de gemeente en brandweer.

Het zijhek gaat i.v.m. recente inbraken op slot.

Het grote hek houden wij nog open, maar wij vragen u wel deze achter u dicht 
en op slot te doen.

Let op!!!!!!

Buiten het tuinseizoen zijn de waardevolle 
spullen in uw huisje, schuur of tuin NIET 
verzekerd.



Buiten het tuinseizoen 
kan het behoorlijk 
spoken op het complex.
Denk aan 
najaarsstormen, regen 
en hagelbuien.

Ruim losstaande 
objecten zoals 
partytenten, parasols en 
tuinmeubilair op of zet 
deze goed vast.

Van onze externe partners (Politie, gemeente, 
SVIN, Binder) hebben wij complimenten 
ontvangen dat ons tuincomplex er zoveel beter 
is gaan uitzien.
Deze complimenten behoren dus ook aan u toe, 
de leden van VTV Pomona.

Laten wij deze stijgende lijn vasthouden!

Bij vorst wordt het waternet 
afgesloten om schade door 
bevriezing te voorkomen.

U bent ZELF verantwoordelijk voor 
uw watermeter, leidingwerk en 
apparatuur achter de hoofdkraan.
Zorg dat deze leeg is.


