Nieuwsbrief
Tigeno
Einde van het seizoen
Ja tuinders, het einde van een mooi zomerseizoen. Alles opruimen en winterklaar maken; ieder op
zijn eigen manier. Er zijn nog wat activiteiten zoals het dansen, kaarten, het Sinterklaas voor
volwassenen (hetzij met of zonder zwarte piet) en het kerstdiner. We kunnen dan terug kijken op een
goed seizoen, met vele vooral leuke en wat minder leuke momenten.
Dan zit het er weer op voor 2013 v.w.b. het tuinseizoen.
Najaars/Begrotingsvergadering
Noteert u de datum alvast; deze is gepland op Zaterdag 21 december a.s. met een andere
aanvangstijd dan gebruikelijk, namelijk om 10.00 uur. De stukken hiervan krijgt u thuis gestuurd.
Bestuursfuncties
Het bestuur is verheugd dat er zich 3 tuinders hebben aangemeld voor de functies van
1e penningmeester (Edith Otte, tuinnummer 149 ) zij heeft zich reeds aan u voorgesteld, 1e secretaris
(Ton Nottelman, tuinnummer 73), 2e secretaris (Rob Bogaerts, tuinnummer 40) en sinds kort een 2e
penningmeester (Jan-Willem Reinders, tuinnummer 16). In de najaarsvergadering zullen zij zich aan u
voorstellen en wij spreken de wens/hoop uit dat tegen hun aanstelling geen bezwaar zal zijn.
THTG
Door omstandigheden zal er op korte termijn nog geen THTG editie uitkomen, vandaar als tussen
informatie deze Nieuwsbrief van Tigeno; bedoeld voor informatieverstrekking voor u als tuinder.
Nieuwe tuinders
In het lopende jaar zijn er inmiddels omstreeks 15 nieuwe tuinders bij Tigeno gekomen; namens de
tuinders en het bestuur hartelijk welkom en dat u zich hier snel thuis mag voelen. Voor u zal er op
Woensdag 20 november a.s. een “Nieuwe Tuinders” avond worden georganiseerd; u krijgt hiervoor
een persoonlijke uitnodiging van ons.
Gegevens
Hierbij verzoeken wij alle tuinders nogmaals dat als er van u gegevens zijn gewijzigd deze zo spoedig
mogelijk aan het secretariaat kenbaar te willen maken. Wij lopen nog steeds veelvuldig tegen het feit
dat deze namelijk niet kloppen. Ook als u tussentijds van internet provider bent gewisseld en daarbij
een nieuw e-mail adres heeft gekregen. Deze verandering kan schriftelijk en anders per mail naar
bestuur@tigeno.nl
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