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`t Schoffeltje

Wij wensen alle leden een vruchtbaar 2019!

Jaargang 2 nr. 8  Januari 2019

De vereniging is opgericht op 
1 mei 1979.

Het bestuur bestaat uit de 
volgende leden: 

Voorzi  er; Dick Wickel
dth.wickel@kpnmail.nl
06-57884114
Secretaris; Herman Hogeweg
herman.hogeweg@ziggo.nl
06-45651633
Penningmeester; Renée Muller
renee.muller@quicknet.nl
06-46267678
Lindy Hoogendijk
06-20795770
Monique Baas

Colofon;
`t Schoff eltje is het 
contactorgaan van onze 
Volkstuindersvereniging. 
De nieuwsbrief verschijnt plm. 
4 keer per jaar: in april, juli, 
oktober en januari.

De redac  e bestaat uit 
Lindy Hoogendijk en 
Monique Baas.

Het volgende Schoff eltje 
verschijnt in April 2019.
Kopij voor dit nummer kunt u 
tot eind maart  ‘19 aanleveren.

coenenmonique@quicknet.nl 
lindyhoogendijk@gmail.com

`Uit de bestuursvergadering`

Vrijdag 20 december hee   de vierde en laatste bestuursvergadering van 2018    
plaatsgevonden. 

De lopende zaken zijn besproken en de openstaande ac  es nagelopen.                      
De belangrijkste openstaande ac  e is het bouwen van een nieuwe website. Hierover 
hopen we op de Algemene Ledenvergadering meer te kunnen vertellen.

Omdat we afgelopen jaar met enige regelmaat van diverse leden meldingen hebben 
gehad over ra  en op het complex en over de schadelijke gevolgen ervan, hebben we 
besloten om nog eens te kijken of we er iets aan moeten doen. 

Er was een gesprek met de Gemeente op 7 januari 2019. Op de Algemene Ledenver-
gadering zal hiervan verslag worden gedaan.

Voor de viering van het 40-jarig jubileum denkt het bestuur aan een barbecue voor 
leden en (eventuele) partners. Als er nog andere ideeën zijn, kunnen deze op de ALV 
naar voren gebracht worden. Als er leden zijn die mee willen helpen met de organi-
sa  e, dan horen we dat ook graag.
Verder is een conceptagenda voor de Algemene Ledenvergadring besproken en is 
een defi ni  eve datum voor de ALV bekend: 

Woensdag 20 februari 2019 om 20 uur in de Kerkeraadskamer van de NH Kerk in 
Wognum.      Noteer deze datum alvast in uw agenda.

In tegenstelling tot vorige jaren zullen de uitnodiging en de bijbehorende stukken 
per mail worden toegestuurd. Dus houd begin februari uw mailbox in de gaten.              
De weinige leden die geen mailadres hebben, krijgen dit per post.
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Er is op het moment nog 1 tuin (75m2) vrij voor verhuur. 
Als u iemand kent die belangstelling hee  ; geef het door!

`Wisseling van de wacht`

`40-jarig bestaan`

Voor de viering van het 40-jarig jubileum denkt het bestuur aan een barbecue voor leden en (eventuele) partners. 
Als er nog andere ideeën zijn, kunnen deze op de ALV naar voren gebracht worden. 

Als er leden zijn die mee willen helpen met de organisa  e, dan horen we dat ook graag.

`Mededelingenbord`
15 coniferen van plm. 1 meter hoog. 
In overleg zelf uit te graven; tuin 28.                            Herman Hogeweg 06 45651633

Gevraagd: Plm. 70 tro  oirtegels ten behoeve van een nieuw aan te leggen voetpad tussen 2 tuinen. 
Svp contact opnemen met Herman Hogeweg

‘Troep’ bij mededelingenbord.
Regelma  g leggen medetuinders dingen bij het Infobord, die gra  s meegenomen mogen worden. Dat is Super! 
Want daar is het mededelingenbord/huisje ook voor bedoeld! De gever wordt wel vriendelijk verzocht  na enige 
 jd niet meegenomen spullen op te ruimen. 

Zo ligt er op dit moment al sinds begin van het tuinseizoen een (dubbelglas) raam,  waarvoor blijkbaar geen 
belangstelling is. Wil de eigenaar dit s.v.p. opruimen?

`Wist u dat...`

We hebben geen eigen adres, maar het fi etspad/toegangsweggetje hee   wel een naam en is dus te vinden in 
de systemen/routeplanners. Het verzoek is dan ook om bij calamiteiten het volgende aan 112 door te geven:
Volkstuincomplex Wognum/Nibbixwoud, gelegen aan fi etspad “Over de Leek’, 
te bereiken via Dorpsstraat t/o nr. 5 in Nibbixwoud.

U ook interessante of leuke  ps kunt aanleveren voor deze nieuwsbrief, bij Lindy en Monique. En dat we ook 
nog steeds leden zoeken die zich willen voorstellen :)
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