
Dinsdagavond 18:30 uur is onze ALV gepland in het Bruggerbosch incl koffie en thee natuurlijk ! 

 

     

7,8 of 9 maart worden de houtsnippers van camping NON-Aamsveen gebracht door Vije. Geheel 

gratis! Heeft Claudia toch weer goed geregeld ;-) 

 

10 Maart is het weer een NL Doet! dag van 12.30 tot 16 uur. We beginnen om half 1  met een 

gezamelijke lunch! Bruggerbosch regelt soep koffie en thee. Wie helpt mee om de broodjes te 

smeren vooraf ? Claudia regelt lekkere ranja en twix. Statafels via Ans 

 

Claudia heeft 400 Euro aangevraagd voor het realiseren van een schooltuin voor Schateiland op tuin 

2. Douglashoutenplanken, een rode bak van van Herpt Boekelo en goed antiworteldoek van Vije 

worden daarvan betaald. 

Het is de bedoeling dat het juiste anti-worteldoek op de redelijk vlakke ondergrond komt en dan 

houtsnippers erop. De moestuin bakken moeten in elkaar geschroefd worden op 10 maart. (Ik bestel 

ze als planken van 1 meter Douglashout van 2,2 dik en 20 cm hoog).  Daarvoor zijn er ouders en 

leerlingen van de IBS Schateiland op maandag 5 maart opgeroepen via hun flessenpost-nieuwsbrief 

van deze school. Hopelijk komen ze in grote getale helpen die dag! Met schroefboormachine ;-) 

Deze moestuinbakken komen dan op het antiworteldoek te staan. De school regelt het speciale 

moestuinzand. 



 

Via de Bijenbeweging Overijssel hebben we 300 Euro subsidie gekregen voor bijenvriendelijke 

planten/zaden/struiken enz.  Rene Zeelte koopt de planten/zaden/struiken en plant ze op NL DOET. 

Hem helpen is ook een leuke klus met NL DOET ! 

Met NL Doet is er ook weer een Rode Bak. Alle puin dat her en der in de tuin ligt en zooi uit het 

composthok en rommel vd rommelbult kan in die bak. Van Herpt uit Boekelo sponsort m weer 

behalve de stortkosten dan. Daar is de subsidie voor. 

Verder kunnen er weer houtsnippers gekruid worden naar de cirkel en de paden. Er is ook nog 

genoeg onkruid te wieden en ivm het tweede kraantje is de vorm vd cirkel niet mooi meer en vraagt 

om herstel. 

Collecte  

7 tot en met 12 mei is de collecteweek van NL DOET. 50% van de opgehaalde gelden zijn voor onze 

vereniging. We hebben onze eigen wijk gekregen dit keer! Er zijn 10 bussen, 20 collecteerbewijzen: 

wie wil in eigen buurt collecteren? Openen en tellen e.d. gebeurt bij de Regiobank en regelt Claudia 

met bankmedewerker. 

Kindervergadering 

We hebben bij Mr. Pancake met 7 kinderen en 2 volwassenen vergaderd eind 2017. Er kwam o.a. 

naar voren dat de kinderen graag met water wilden spelen. Een gesloten circuit zou ideaal zijn zodat 

er weining water verspild zal worden. Ook willen ze graag stroom voor een blender voor smoothies 

of voor andere zaken zoals electrisch barbecuen en dingen opladen. We gaan subsidie aanvragen 

voor een zonnecollectoren-boom!  

 



Zonnescherm prieel 

Karin Koopman komt zsm samen met mij kijken wat het beste idee is voor een zonwering die niet 

duur is en wel handig en mooi. Natuurlijk mag je zelf ook met een idee komen! Graag zelfs! 

 

Kalender 2018 

Zaterdag: 

 6 maart 18.30 uur ALV Bruggerbosch 

 10 maart  NL DOET! start om 12.30 uur met lunch 

 14 april  Opening Appelhof tegenover vijverflat 13-15 uur Bijenstal+kraampjes !  

 14 mei   Werkzaterdagmiddag 13 uur 

 21 juni   Werkzaterdagmiddag 13 uur + Midzomernacht BBQ  om 18 uur 

 14 juli  Werkzaterdagmiddag 13 uur + nadien een Zomerboeket  

maken incl. vaas met Rene Logtenberg 16- 17 uur 

 22 september  Burendag 2018 ! 

 6 oktober  Herfstkrans maken met Claudia ter Beek 14 uur – 16 uur 

 27 oktober  Pompoenen uithollen 14 uur – 16 uur 

 15 december  Kerstborrel 17 uur-19 uur 

Zoals je ziet geen markt. Er is tot nu toe nog nooit iemand voor komen opdagen. 

Vrije Kavels: 

Kavel 1 glad trekken met NL Doet. Geen rommelbult meer. Rommel van je tuin dient iedereen vanaf 

nu in zijn of haar eigen groenbak te doen en zelf aan de straat te zetten. 

Kavel 2 worden schooltuintjes met vierkante meter bakken op anti-worteldoek en houtsnippers. 

Onderhoudsvrij. 

Kavels 3 en 4 van Patricia zijn opgezegd. 

Kavels 7 en 8 van Gooitzen zijn ook opgezegd. 

Er zijn nieuwe leden die ook een tuintje willen. Als je belang hebt om je tuin te ruilen dan graag een 

berichtje naar dekloostertuin@gmail.com . Degene die het langst lid is komt daarvoor het eerst in 

aanmerking. 

Wisselingen en nieuwe leden: 

Lorena is van kavel gewisseld en heeft nu 17a. 

Diba ons nieuwe lid heeft kavel 17b aan de cirkel bij de picknicktafel. 

Myrthe heeft de kavel van Lorena overgenomen. Myrthe’s oma verblijft in het Bruggerbosch. 

Compostcentrum 

Tot nu toe heeft niemand zich gemeld om het compostcentrum onder zijn of haar hoede te nemen. 

Rene doet het voorstel om de bakken te legen en van 1 van de bakken een opslag te maken voor een 

benzinemaaier. Houten deksel erop en klaar. 
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Heeft iemand andere ideeen? Geef maar door! 

===Stemmen==== met ALV 

Bestuursleden 

Patricia is gestopt met haar tuin en met haar functie als Algemeen Bestuurslid. Ze gaat achter haar 

eigen huis een moestuintje maken met vierkante meter bakken. 

Als iemand geinteresseerd is in een functie binnen ons bestuur dan graag een berichtje! Heel graag. 

Rene is nu ad interim voorzitter maar wil wel voorzitter worden. ==== stemmen ==== met ALV 

Belinda is onze secretaris en zoekt vervanging. Ze heeft haar tuintje opgezegd maar is nog wel lid.  

Claudia is onze penningmeester en zoekt vervanging. Dit jaar inwerken is geen probleem. 

Boekenhuisje 

De boeken gaan er zelden in of uit. Graag een andere oplossing. Wij zouden willen stemmen voor 

een groente-huisje  ==== stemmen ===== met ALV 

Bingo Bruggerbosch oproepje speelgoed en spullen 

De mensen van Bruggerbosch zijn dol op knuffeldiertjes e.d. voor de Bingo heb ik vernomen. Hierbij 

de oproep om leuke dingetjes voor de bingo naar het Bruggerbosch te brengen. Denk aan een 

wekker, een vaasje, fotolijstje, popje enz. 

Tuinslang 

We hebben een nieuwe tuinslang van 50 meter. Deze zou mooi op een haspel kunnen. Gert gaat 

ermee aan de slag. He Gert? ;-) 

Fruitbomen dokter 

Annemarie gaat met NL Doet de fruitboompjes behandelen. Mooi! 

Financiele zaken 

De kascommissie, bestaande dit jaar uit Gerda Boonk en Ans Lassche, heeft de boekhouding 

goedgekeurd in februari. Bedankt Gerda en Ans.    Een globaal overzicht:

 



 

Activiteiten 406... denk aan: 

Mr Pancake a 125 euro ivm kindervergadering met pannenkoeken, drinken, ijsjes 

Vele activiteiten en werkdagen met lekkers te drinken en te eten 

 

Inrichtingskosten 1764... denk aan :  

Borden frezen a 300  

Houtsnippers a 200 

Massief wiel kruiwagen a 100 

Graafmachine van de Bo Rent  

Tuinfrees a 45 euro vd Bo Rent 

Mollenverjagers a 60 euro 

2e kraantje aanleggen 

2 keer Lunch bij Bruggerbosch voor de jongens van Baanbrekend Landschap ivm frezen van veel 

tuintjes enz. 

Kavelhuur en lidmaatschap:  

Check svp of je al betaald hebt of niet. De rekening is verstuurd via dekloostertuin.org@gmail.com 

Verlanglijstje: 

Zonnecollectorenboom, benzinemaaier, deksel op compostbak, schooltuintjes, zonnescherm, haspel. 

 

Als jullie verder nog vragen hebben dan stel ze gerust. En mocht er een boekhouder onder onze 

leden zijn verscholen: meld je aan als Penningmeester en neem mijn functie over  Graag! 

 

FACEBOOKSITE  https://www.facebook.com/wijkontmoetingstuindekloostertuin/ 

Hierin staan alle wetenswaardigheden van het afgelopen jaar (de afgelopen jaren) te lezen en vaak 

leuke foto’s van jullie in de tuin en video’s ! 

We hebben ook een gezellige Groepsapp vraag maar om je toe te laten voegen! 

Alle nieuws van het afgelopen jaar is ook te vinden in de voorgaande nieuwsbrieven. Deze zijn in je 

mailbox via dekloostertuin.org@gmail.com te vinden, maar ook op onze website:  

www.dekloostertuin.org Deze is weer up-to-date. 

 

Hartelijke groet namens het Bestuur van de Wijkontmoetingstuin de Kloostertuin en tot di 6-3-18 om 

18.30 uur in het Bruggerbosch !   
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