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JAARPLANNING NOOITGEDACHT 2022  

Dag Datum tijdstip Onderwerp Bijzonderheden   

zat  26-mrt 10.00 Schoonmaakdag  Complex schoonmaken / iedereen wordt verwacht                  # 

zat  26-mrt 12.00 Aansluiten water    # 

zat 02-apr 09.00 eerste werkbeurt Zie uw werkbeurtenrooster!   

zat 14-mei 13.30 ALV met aansluitende borrel                                                                       # 

zat 17-sep 15.00 Vrijwilligers BBQ voor genodigden (=alle vrijwilligers van Nooitgedacht) # 

zat  08-okt 15.00 Oogstfeest  iedereen wordt verwacht  # 

zat 05-nov 09.00 laatste werkbrt      

zat  05-nov   Stand watermeter miv deze datum kan de meterstand worden doorgegeven     # 

zat 12-nov 13.30 ALV met aansluitende borrel                                                                        # 

zat  26-nov 12.00 Water afsluiten                                                                                                                            # 

do 01-dec 0.00 Watermeterstand Deadline opgeven stand watermeter                                             # 
# Nadere informatie volgt  

 

“Takkendag” groot succes! 
Een flink aantal leden is afgelopen zaterdag komen helpen bij het opruimen van de takken, die na het knotten 
van de wilgen  door de vaste ploeg vrijwilligers,  op het terrein lagen. Zie bovenstaande foto. Door het lekkere 
zonnetje en een frisse wind, was het er perfect weer voor. De takken moesten naar de mesthoop worden 
gesleept alwaar ze door de hakselaar werd gedaan. Een flinke klus maar veel handen maken licht werk.  
Inclusief een koffiepauze zijn we zo’n 2,5 uur bezig geweest. Daarna was het gezellig in de kantine onder het 
genot van soep van Willem en Ted en Gerie. Bedankt allemaal voor de inzet. Volgend jaar verwachten we het 
dubbele aantal leden. Degene die er niet waren kunnen dit goed maken door mee te doen op zaterdag  26 
maart tijdens de schoonmaakdag. Aanvang 10.00 uur. Meer informatie hierover volgt.  

• Tuin 234 is nu beschikbaar voor ruiling en komt daarna te koop.   
• De corona maatregelen op ons complex worden vanaf vrijdag 18 

februari as beëindigd. Wel moeten de basismaatregelen in acht 
worden genomen. (handen wassen, niezen in elleboog, 1,5 meter, 
geen handen schudden, bij klachten testen, ventileren – zie 
verder rijksoverheid.nl)  
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