
Enkele mededelingen verzonden 5 november 2022 

 

 

Compost/mest: 

Tijdens de ledenvergadering werd gevraagd of we nog weer compost gaan bestellen. Enkele 

jaren geleden hebben we besloten dit niet meer te doen en een ieder kan voor zichzelf 

compost of mest ophalen. 

Compost kan worden gehaald/besteld bij: 

Groenrecycling Fuhler, Handelsweg 1B, 7826 TC EMMEN telefoon 0591 670 444 

Area, Columbusstraat 25, 7825 VP Emmen 

Via internet kun je nog meer adressen zoeken bij compost Emmen 

 

Bord tuinen Halte: 

Volgend voorjaar zullen de klemmen van dit bord worden verwijderd. Het bord wordt opnieuw 

geverfd en er komt een doosje met krijtjes. 

Een ieder die wat wil verkopen (uiteraard alleen van de tuin) kan dat daar noteren met tuin nr. 

of tel.nr. 

Om te voorkomen dat het een rommeltje wordt is het neerzetten van afgedankte artikelen niet 

meer toegestaan. 

Onder het bord plaatsen we een plank waarop groenten, plantjes enz kunnen worden gelegd 

die je over hebt en misschien andere tuinders nog kunnen gebruiken. 

 

Social Media: 

We beschikken over een website en hebben een facebook pagina. We zijn op zoek naar 

iemand die het leuk vindt om regelmatig een verhaaltje te plaatsen over tuinieren of 

belevenissen op de tuin. 20 jaar geleden bestond hiervoor een clubblad. Reacties graag 

naar info@vtvbargeres.nl of telefonisch 0642997772 

 

Voor de nieuwe tuinders en een reminder voor de overige tuinders: 

 

Waterleiding: 

Wanneer u een lekkage aan de waterleiding constateert dit graag melden bij het 

bestuur: info@vtvbargeres.nl of telefonisch 0642997772 

 

Gebruik Aanhanger: 

Op de aanhanger zit een disselslot. De aanhanger kan 2 dagen vooraf worden gereserveerd 

via Amy Zwiers telefoon of Whatsapp 0639139700 email: amyzwiers@hotmail.nl 

Zij zal dan bekijken of de aanhanger beschikbaar is. Bij terugkomst een formulier invullen en 

ondertekenen en in de brievenbus aan het verenigingsgebouw doen. 

Daarna zal door de penningmeester een factuur voor het gebruik worden toegestuurd. De 

huur bedraagt € 7,50 per dagdeel. 

 

Bestuur: 

Vanaf 17 oktober 2022 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 

Voorzitter - Amy Zwiers 

Secretaris-penningmeester - Marchien van der Werf 

bestuurslid - Richard en Anita Tubben 

                  - David Rooks 

                  - Anka Bults 

 

Tuincommissie: 

Ruud Karsten, Stefan Scholten, Thijs Jagersma en Marjolein Koese vormen vanaf oktober de 

tuincommissie. Vanaf maart/april 2023 zullen zij maandelijks de tuinen controleren. 

 

Met vriendelijke groet 

VTV Bargeres 
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