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BAT complex aardenhoek1
IN MEMORIAM KEES VAN HAPEREN
Zoals u eerder al per email en via de mededelingenborden
heeft kunnen lezen is ons lid, onze oude tuinmeester c.q
bestuurslid Kees van Haperen ons op dinsdag 30 mei jl.
ontvallen. Kees is 75 jaar geworden.
Kees was zonder meer een markant figuur, een type ruwe
bolster, blanke pit. Vanaf de aanvang van ons complex is
Kees lid geweest en mede door zijn zorg en betrokkenheid
is ons complex gegroeid tot wat het nu is. Kees heeft
jarenlang de wateraansluitingen verzorgd op meerdere
complexen van de BAT en door al zijn verdiensten is hij
benoemd tot erelid van de BAT. Kees, we gaan je missen!

ONDERHOUD COMPLEX
Een enthousiaste groep mensen
heeft de afgelopen periode de
handen uit de mouwen gestoken en
ons complex weer een behoorlijker
aanzien gegeven.
Er is geschilderd aan beide
tuinhuisjes,en onderhoud gepleegd
rondom beide ingangen. Met name
de bossage bij de grote poort is
danig gesnoeid. De oude pomp is
thans weer zichtbaar, iets wat voor
veel tuiniers nieuw zal zijn
Tussen de bestrating is het onkruid
verwijderd en wij zijn dankbaar dat
zich een paar leden hebben ontfermd
over de afvoer van het
snoeihout.(hierbij kunnen zij nog wel
wat hulp gebruiken}
Gelukkig hebben zich ook nog een
paar leden bereid verklaard om het
onkruid buiten de grote poort aan te
pakken.
Mensen, namens het volledige
bestuur…hartelijk dank voor jullie
inzet!.

[Kees……een kei van een vent!.]

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Zorgboerderij “De Kleine Hoeve” heeft dringend
behoefte aan hulp. Op de boerderij werken
voornamelijk mensen met een beperking. Het is een
gemengd bedrijf wat wil zeggen dat er zowel landbouw
als veeteelt plaats vind. Er is een grote moestuin en
sinds kort ook een zgn. eettuin. Bij al deze
werkzaamheden is hulp van harte welkom. Dus, heeft
u nog wat uurtjes over en wilt u deze op een leuke
manier invullen……kijk eens op
www.dekleinehoeve.nl
Burgtsedreef 2 – 4822 ZA Breda
meer info krijg je ook via info@dekleinehoeve.nl

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een
belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.]
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Kruiwagens
Er zijn inmiddels 6 nieuwe kruiwagens aangeschaft.
Vanwege het gewicht is deze keer gekozen voor een
kunststofbak.
Alle andere kruiwagens zijn grondig nagekeken en waar
nodig zijn de wielen verwisseld. In totaal beschikken we nu
over 9 ijzeren kruiwagens en 6 stuks kunststof. Deze zijn
verdeeld over beide tuinhuisjes.
Vriendelijk verzoek om voor de wat zwaardere materialen
uitsluitend gebruik te maken van de stalen bakken.
Uiteraard opnieuw het dringend verzoek om de
kruiwagens, na gebruik, weer terug te plaatsen op de plek
waar deze gepakt is.

Nuttige webadressen
Onze eigen facebookpagina;
Plaats eens een foto van jouw best
gelukte tuinproduct of van je
mooiste hoekje. Verder lees je hier
zaken die niet in onze nieuwsbrief
zijn opgenomen of kun je hier
extra info vinden.
www.facebook.com/aardenhoek1

[De BBQ is op vrijdag 18 augustus a.s..]

Let op!!!!
Na het groot onderhoud zijn er een paar stapels snoeihout en
zakken met onkruid bij de ingang geplaatst om afgevoerd te
worden. Een persoon vond dit blijkbaar zo aanlokkelijk dat hij/zij
er nog maar wat coniferen snoeisel en ander afval bij
gedeponeerd heeft. Dit is asociaal gedrag en voor ons
onacceptabel. Indien wij deze persoon op heterdaad betrappen
(de tuincoaches houden e.e.a. in de gaten) zullen wij deze
terstond voor royement voordragen.

De website van onze vereniging;
Kijk hier voor het laatste nieuws
van onze vereniging
www.bredaseamateurtuinder.nl
Leuk blog met recepten en tips;
www.etenuitdevolkstuin.nl
Een heel handige site;
www.moestuinplanner.nl
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Onderhoud paden
Nogmaals een dringend verzoek aan
iedereen om de paden vrij te houden van
onkruid, beplanting en overhangende
takken. De paden moeten goed bereikbaar
blijven. Een hint voor degenen die wel
gebruik maken van de paden maar het
“geluk” hebben dat hun tuin niet aanpalend
is aan een pad……pak ook eens een
schoffel en help de buren een handje mee.
Dit wordt zeker op prijs gesteld!

