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Druppels
Het omwisselen van de druppels 

laat nog even op zich wachten 

want er moet meer aangepast 

worden aan het systeem dan 

in eerste instantie verwacht 

werd. Uiteraard ontvangt u een 

e-mail als de werkzaamheden 

zijn afgerond en wanneer u de 

druppels kunt komen omwisselen 

in de bestuurskamer. 

Asbest
Momenteel wordt er gezocht naar 

de beste optie voor beschoeiing 

om het asbestprobleem aan de 

slootkanten op te lossen zodat 

de gemeente kan gaan baggeren. 

De bouwcommissie heeft een 

inventarisatie gemaakt van de 

tuinen die asbest beschoeiing 

hebben. Er wordt getracht dit 

jaar nog met de eerste tuinen te 

starten. Nieuws volgt spoedig.

Wegwerkzaamheden 
straat en parkeren
Het bestuur betreurd de vertraging 

van de wegwerkzaamheden 

van de toegangsweg naar de 

tuinvereniging. Het is vervelend 

dat vele van ons hier ernstige 

hinder van ondervinden. Er is dan 

ook regelmatig contact met de 

bouwopzichter en gemeente. 

Ook over de parkeervergunningen 

is het bestuur in onderhandeling. 

Als er nieuws is worden de leden 

zo snel mogelijk per e-mail op de 

hoogte gebracht.

Zaterdag 26 november 
LAATSTE INHAALDAG TUINBEURT, 
TAKKENDAG & TAKKENDAGBORREL 
Om de laatste tuinbeurt in te halen kunt u 

zich aanmelden tussen 09.00 en 09.20

De versnipperaar komt gedurende de dag 

langs uw tuin, u dient zelf aanwezig te zijn. 

Er kan geen tijdsindicatie worden gegeven. 

De takkendagborrel is van 15.00 tot 17.00 in 

de kantine en wordt u aangeboden door de 

vereniging om het seizoen af te sluiten. 

Maandag 28 november 
WATERAFSLUITING
Wat moet u doen? Zorg dat voor maandag 

28 november de hoofd waterkraan aan het 

begin van uw tuin dichtgedraaid is. Laat na 

het dichtdraaien van deze hoofdaansluiting 

uw gewone kraan of kranen even lopen. 

Op die manier zijn de leidingen leeg en 

kunnen ze niet kapotvriezen.

Zaterdag 3 december 

SINTERKLAAS
Sinterklaas en zijn pieten komen langs 

op onze vereniging van 10.00 – 13.00. 

Kinderen kunnen zich aanmelden via 

evenementen@atv-onsbuiten.nl

Zie onze facebook of website voor 

meer informatie. 

Agenda
Wist u dat?
• De paden ten alle tijden vrij moeten zijn?  

Ook van fietsen en scootmobielen. Dit in 

verband met de toegang van hulpdiensten. 

• Brommers/scooters geparkeerd dienen te 

worden bij de fietsenrekken op het plein.  

Door een e-mail naar het bestuur te sturen 

kunt u met een goede reden een uitzondering 

aanvragen. 

• De regelementen en bouwvoorschriften kunt u 

terug vinden op de website atv-onsbuiten.nl

• Wilt u een bouwaanvraag doen of heeft u 

vragen voor de bouwcommissie? Mail dan naar 

bouwcommissie@atv-onsbuiten.nl

Oproep vrijwilligers:
Samen houden we onze tuinvereniging mooi, 

actief en gezellig. Daarom zijn we op zoek 

naar vrijwilligers voor:

Anna’s Tuinwinkel 
Bij interesse of vragen, stuur een mailtje naar 

bestuur@atv-onsbuiten.nl

Kantine 
Bij interesse of vragen stuur een mailtje naar 

evenementen@atv-onsbuiten.nl

Evenementencommissie 
Bij interesse of vragen stuur een mailtje naar 

evenementen@atv-onsbuiten.nl

Workshops
Heeft u ruime kennis van het snoeien van bomen, 

het aanleggen of onderhouden van een moestuin 

of heeft u een ander talent of kennis rondom 

tuinieren dat u graag wilt delen met mede-tuinders 

van Ons Buiten op een zaterdag ochtend? Mail 

naar evenementen@atv-onsbuiten.nl dan nemen zij 

contact met u op. 

Facebook
Volgt u ons al? Volkstuinvereniging ‘Ons Buiten’
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