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               NIEUWBRIEF 2023 -2 

GA TOCH KNOTTEN ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

  Wilgen knotten en “takkendag”.  
 

Op ons complex is dagelijks een vast groep vrijwilligers actief ten 
behoeve van de vereniging. Volgende week beginnen zij met het 

jaarlijkse wilgen knotten.  
Een arbeidsintensieve en zware klus, omdat er o.a. met 

kettingzagen wordt gewerkt. Niettemin essentieel voor het 
onderhoud van de wilgen.  

Dit knotten wordt op zaterdag 4 februari as  afgesloten met de 
jaarlijkse “takkendag”. We hopen natuurlijk dat veel leden komen 
helpen om gezamenlijk de takken op te ruimen. Het is een leuke 

aanleiding om samen de handen uit de mouwen te steken bij 
lekker winterweer. U wordt allen van harte uitgenodigd  hieraan 
deel te nemen. We starten om 10.00 uur. Na afloop, omstreeks 

12.00 uur is er een gezamenlijke lunch met heerlijke erwtensoep 
en kippensoep. Doe  gezellig mee! Om 13.00 uur moet de kantine 

weer leeg zijn, want aansluitend is daar de workshop 
fruitboomsnoeien!!! (zie de vorige nieuwsbrief)  

.  

JAARPLANNING 2023  

Dag Datum tijdstip Onderwerp Bijzonderheden # 

zat 4-feb 10.00 takkendag  Opruimen takken van de wilgensnoei tot 13.00 uur  # 

zat  4-feb 14.00 Workshop  Workshop fruitbomen snoeien / zie nieuwsbrief 1 # 

zat  11-feb 14.00 Workshop  Workshop heesters ed.  snoeien  # 

zat 25-mrt 14.00 Workshop  Workshop composteren  # 

zat  25-mrt 10:00 Schoonmaakdag  Complex schoonmaken / gezamenlijke schoonmaakdag             # 

zat  25-mrt 12:00 Aansluiten water    # 

zat 1-apr 09:00 eerste werkbeurt Zie uw werkbeurtenrooster!   

zat 22-apr 14.00 ALV met aansluitende borrel                                                                       # 

zat 16-sep 15:00 Vrijwilligers BBQ voor genodigden (=alle vrijwilligers van Nooitgedacht) # 

zat  7-okt 15:00 Oogstfeest  alle leden (met partner + kinderen)zijn welkom  # 

zat 4-nov 09:00 laatste werkbeurt      

zat  4-nov   Stand watermeter miv deze datum kan de meterstand worden doorgegeven     # 

zat 11-nov 14:00 ALV met aansluitende borrel                                                                        # 

zat  25-nov 12:00 Water afsluiten                                                                                                                            # 

do 30-nov 24.00 Watermeterstand Deadline opgeven stand watermeter !!!                                           # 

zat  6-jan 24 16.00 Nieuwjaarsrec.    # 

# INFORMATIE VOLGT  
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