Tuinclub Beilen Jaarverslag 2016/2017
De Commissie van de Tuinclub bestaat uit de dames:
Fennie Oostra
Hennie Eefting.
Jantje Gemmer
Miena Oeben
Activiteiten 2016 -2017
28 september 2016 Jaaroverleg. Krans opgemaakt
met bloemen en hout.
1 november 2016 Herfststuk o.l.v. de commissie, met mooie strelitzia’s
(Paradijsvogelbloemen).
19 december 2016 Kerststuk (tafelstuk) maken o.l.v. de Commissie.
14 februari
2017 Lezing met powerpointvoorstelling door de heer de Vries
over paddenstoelen.
12 april
2017 Paasstuk maken o.l.v. de Commissie.
15 juni
2017 Jaarlijkse uitje naar de Bamboetuin Mei Chu van de heer
Frank Berends te Wilhelminaoord, de vlindertuin
Papiliorama te Havelte en een High Tea in Landhotel Diever.
2017
Kniepertjes bakken op de braderieën, 25 juli, 1 augustus
en 8 augustus.
31 augustus 2017 Middaguitje naar De Heksenhoeve te Appelscha.
De tuinclub bestaat 20 jaar.
Het herfststuk zal worden gemaakt op woensdag 1 november in de Raat.
De redactie van de Tuinkrant bestaat uit de dames:
Roelie Koobs, Ada v.d.Pant, Jantje Drenth, Femmie Briggeman.
Zij verzorgen het blad “Werksaam” dat één keer per kwartaal verschijnt en er
altijd weer heel verzorgd uitziet.
Verschillende activiteiten worden door de Commissie van de tuinclub verzorgd.
Dit kan een lezing of een bloemstuk zijn, een Paas- Herfst- of Kerststuk dat we
dan eerst zelf vooraf maken.
Elk jaar wordt er een uitje georganiseerd.
We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en dat lukt nog steeds,
omdat we veel zelf doen en van de opbrengsten van de braderieën steeds een
bedrag uit de kas kunnen doen bij elke activiteit.
We hebben een hele gezellige club met 32 leden en de deelname aan de
verschillende activiteiten is heel goed.
Lijkt het u ook leuk om af en toe een mooi bloemstuk te maken, of een heerlijk
dagje uit, sluit u dan bij ons aan, u bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet, Fennie Oostra

