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1 Juni bij de Grolsch Beursvloer zijn 2 matches gemaakt:  

Een met de Tukker (draaiorgel) voor 1 en 2 juli en een voor het graven van een sleuf. Ik schreef Gleuf 

en daarom de originaliteitsprijs gewonnen een schoonheidscheque twv 50 . De sleuf wordt helaas 

niet gegraven. Deze match vindt geen doorgang. 

Collecte Oranje Fonds: niemand wilde collecteren. IBS gevraagd last minute via flyer. Helaas 

niemand.  Ik was te druk met 11 puppies. Alles verzegeld retourgedaan. 

Prieel: Hij is eindelijk AF ! Elke bank heeft dezelfde code als het kruiwagenhok. Alle spullen die erin 

staan zijn voor algemeen gebruik. Zo ook de nieuwe harmonica partytent a 37,50 euro (bij een outlet 

op de kop getikt!) 

1en 2  juli was een groot succes ! Grote opkomst alhoewel het regende. De kleine Tukker en de 

Laplander (stadsdraaiorgel) draaiden2 dagen van 11 tot 14 uur ! Wat een gezelligheid. Zondag ook 
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nog de fuchsia vereniging. Ik heb een LIVE FB filmpje gemaakt wat vaak is bekeken. Je zag dat ik 

koffie en thee van het Bruggerbosch uitdeelde en lekkere croissantjes vd Lidl die ik zelf even gekocht 

heb voor de hongerige standhouders van de bijenvereniging, groei en bloei, fuchsia  vereniging.  

 

 

De kussens met Tafelzeil die Ans en ik zouden regelen is niet gelukt. Ans had geen tijd en heeft geen 

tijd ivm vakantie en nu ivm nieuwe opleiding. Ans succes met je studie!. 

Het zonnescherm is dus ook nog niet gemaakt. Via Koopmanjagerparasols.com kunnen we het zeil 

laten maken.  

Bijen : Dit jaar was een slecht jaar. Er was te weinig vocht in de grond en alle bloemen behielden hun 

nectar dus weinig te drinken voor de bijen. Dus weinig honing en helemaal niets om af te nemen. 

Volgend jaar beter. Nu inwinteren met vele kilos suiker water . Vrijdagmiddag gaan Belinda en ik 

(afgestudeerd, 23 sept diploma!) met Frans Huijnen de bijen inwinteren. 

 

Administratie: de ledenlijst is bijgewerkt afgelopen week met Belinda 3 uur acher de computer 

gezeten. Rekeningen gemaakt voor nieuwe leden en huishoudelijk reglement verzonden en de 

welkomstbrief, herinneringsfacturen uitgedaan naar 2 leden. Al met al is bijna alle huur binnen. 
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Compostcentrum: via vlaco de folder opgevraagd. Iemand graag een lijst maken voor op de bak. En 

het uitleggen , beoordelen, bijwerken, in stand houden.... Wie? Gert? 

Bloementaartworkshop 

Afgelopen zaterdag was er een Bloementaartworkshop georganiseerd door Cora en Anja en begeleid 

door Rene Logtenberg (van Logtenberg Bloemen Deurningerstraat tegenover de ALDI ). Rene is 

tientjeslid en komt soms helpen en nu dus een leuke workshop geven! Het was regenachtig daarm 

hebben Cora en Anja besloten het binnen te houden in Cora’s woning! Het zag er supergezellig uit 

(zie FB voor veeeellll foto’s) 

 

Tuinen wisseling: 

Tuin 5 is nu van Ton Verloop. 

 Tuin 1 is vol rommel. Met Burendag netjes maken met de graafmachine. Zie Burendag.  

Tuin 2 : houtsnippers ivm a.s. schooltuintjes. Afmaken met Burendag. Zie burendag 

Tuin 17a en b (Ingrid vd Schoor opgezegd) is nu in gebruik door Rene en Gert . Dit seizoen. Volgend 

seizoen wil Pascal van tuin 5 er graag tuinieren. Haar tuin 5 is haar te groot wat voor grote 

emotionele en fysieke problemen zorgde. Cora wil graag tuin 5. Haar tuin 11 en 12 begint vol te 

lopen met riet van het Bruggerbosch. VRAAG: wie wil graag tuin 11 en 12 of een deel ervan?? 

Graag voor vrijdag a.s. reageren.  

Petra Reef heeft nu tuin 16a en 16b Belinda heeft namelijk die tuintjes opgezegd. Ze blijft wel lid. 

Myrte heeft haar oma in het Bruggerbosch. Oma wil wel graag met haar tuinieren en werd erg blij 

toen ze zei dat ze een tuintje zou regelen. Ze hoopt op iets van 20 m2. Ik wacht af of Pascal 17a en / 

of 17b wil en of tuin 11 en 12 nog bezet wordt.  

13 a en b heeft Annemarie Mast nu gehuurd. Deze was eerst van Robert de Jong’s kinderen Zonne en 

Sterre. Zij hebben opgezegd. Annemarie heeft ook tuin 25 erbij die gemaakt is naast de plek van 

Rene Zeelte 



Nieuwsbrief 3 2017 (herfst) voor leden van de Wijkontmoetingstuin de Kloostertuin. 
4 

 

              

22/23 september is het Burendag.  Vrijdag 22 september om 16 uur wordt de graafmachine 

gebracht. Doenerij om sleutel zaaghok vragen voor stalling .We kunnen 16 tot 18 uur aan de slag. 

Zaterdag van 13 uur (taartjes en koffie enz!!) tot 16 uur aan de slag. Helaas moet ik van 13.30 tot 

15.30 uur weg. (diploma-uitreiking Imker) 

De bedoeling: Er wordt een graafmachine van 90 cm breed gehuurd met verschillende graafbakken. 

Ook 1 van 33 cm voor de sleuf voor het tweede kraantje. Bo Rent brengt m vrijdag de 22e al om 16 

uur. Maandag de 25e wordt ie weer opgehaald. OranjeFonds betaald. Verder wordt er een kraantje 

buizen slangen koppelstukken aangekocht door Claudia.   

Tuin 1 kunnen we egaliseren met de graafmachine. Komend seizoen pompoenen op planten voor 

Halloween 2018! Groeit daar vast als een tierelier! 

Verder die dag: onkruid tussen paden weg onkruid tussen buxus weg, grote pad netjes maken, tuin 2 

meer anti-worteldoek op en houtsnippers.  Boomspiegels maken bij de fruitbomen. Gras maaien 

(Ronald??)  

Bestuursleden 

We zoeken nieuwe bestuursleden. Claudia is herkiesbaar als penningmeester Rene is nu a.i. 

voorzitter We mogen max. 7 bestuursleden hebben. Kom erbij! We vergaderen 4 keer pj een uurtje. 

Ook zoeken we 1 nieuw lid voor de kascommissie (uurtje 1 keer pj, 2 keer in totaal). Laat het ons 

weten. 

 

 

Graag een reminder voor de volgende punten:  

 Fietsen niet op centrale pad plaatsen svp in fietsenhok 

 Let op sleutel kraantje, leg dit terug.  

 Hok dicht poort dicht 

 Neem contact op met degene die verantwoordelijk is (zie ledenlijst) 

 Niet in andermans tuin lopen 

 Eigen materiaal of gezamelijke materiaal gebruiken. 

 Alles wat in de banken zit is gezamelijk materiaal  
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Agenda :  

27 sept 17 uur mr pancake KINDERVERGADERING !   

We willen graag alle kinderen tot 16 jaar uitnodigen voor een kindervergadering bij Mr 

Pancake incl. Pannenkoeken en drinken op woensdag 27 september om 17 uur ! Jullie mogen 

brainstormen wat jullie graag als extraatje voor de kinderen in de Kloostertuin zouden willen hebben. 

Het kan van alles zijn. We maken daar geld voor beschikbaar indien 

30 september 14 uur verzamelen bij het Prieel en dan het bos en ecopark in op zoek naar geschikt 

materiaal. 15 uur: start van de uitleg hoe een herfstkrans te maken: We maken een hele mooie voor 

aan de deur of op tafel! Als er iemand hortensia’s heeft : neem maar wat mee graag. 

14 oktober 15 uur : Pompoenen uithollen met ....Carina? Neem je pompoen mee en mesje, lepel, 

kaarsje, enz. 

17 dec : Kerstborrel 17-19 uur ! Warme choco, gluhwein, kniepertjes, Twentse Krentenwegge, 

chocola, worstjes, kaasjes,  en wat al niet nog meer. Lekker weer bij de vuurkorf en de versierde 

picknicktafel genieten van de Kerstsfeer. 

 

BOEKENHUISJE 

Wat vinden jullie? Boekenhuisje: groente huisje van maken of vol boeken laten? Wat over is en oogst 

kan erin... Hoeft niemand meer wat te stelen uit de tuinen. Mensen die groente nodig hebben 

kunnen het daar pakken. Overvloed?  delen maar!  Je mening mag je kwijt op onze FB site. 

 

Wat is een schoof: 

Claudia heeft een filmpje  gemaakt van Gert’s uitleg aan Pascal over hoe een “ schoof “ te maken? 

Erg handig!!. Dat scheelt veel “ rommel!  

Je hoeft dan geen onkruid meer weg te brengen, maar je graaft het heel handig onder de grond met 

de wortels omhoog en diep erin. Kijk op FB voor het filmpje! 


