
Aan: de leden van ATV de Pioniers in Utrecht
Onderwerp: Het water stroomt weer!

4 februari 2006

Beste Pionier,

Dit is de eerste nieuwsbrief van Amateur Tuindersvereniging De Pioniers. We gaan proberen u
regelmatig op de hoogte te houden van onze activiteiten en nieuwe ontwikkelingen.

baggeren
De gemeente is in de derde week van januari begonnen met het baggeren van de sloten op ons
complex. Schijnbaar niet gehinderd door het ijs zijn de baggerschuiten door het water langs de
windsingel van het complex gevaren, een enorme berg slib en rommel voor zich uit duwend.
Het resultaat mag er nu al zijn: er stroomt weer water door de sloot!

snoeien op de Punt
Op zaterdag 28 januari is een klein team begonnen met snoeien rondom de Punt, het stukje
grond bij de hoofdingang waar op een natuurlijke manier getuinierd wordt. Ook is de houtwal bij
de speeltuin geordend. Na een paar uur hard werken in de kou hebben we de middag met soep
en een houtvuurtje afgesloten. In de zomer van 2006 willen we daar een vervolg aan geven. Een
datum met een inschrijf formulier volgt ter zijne tijd.

de gemeente en de Pioniers
De gemeente Utrecht zal dit jaar de volgende werkzaamheden gaan verrichten op ons complex:
1) Na het baggeren de slootkanten aan de binnenzijde van ons complex beschoeien.
2) Snoei en of kap van een flink aantal bomen op de windsingel.
3) Het asfalt op de paden vervangen.
Wanneer het een en ander van start gaat is nog niet bekend, evenmin als over welke bomen het
precies gaat. Zodra we meer informatie van de gemeente ontvangen zullen laten we dat weten
d.m.v. door een brief op het mededelingenbord op de buitenmuur van het vereniginggebouw, en
natuurlijk via een nieuwsbrief.



we hebben u nodig
Ook het komende seizoen kunnen wij uw hulp goed gebruiken:

*Op de schooltuin van de Pioniers wordt bij droogweer elke woensdag van half tien tot 
 half elf gewerkt door kinderen van groep 7 en 8 van OBS Voordorp. Peter Voortman 
 doet dit samen met leerkrachten en ook Pioniers Pieternel en Bernadette helpen 
 regelmatig mee. We hebben echter meer handen nodig!  Lijkt het u leuk om de 
 kinderen op de schooltuin te begeleiden bij het zaaien van groente en bloemen? Wilt u  
 de leerlingen meer vertellen over de diertjes in de grond? Vindt u het een uitdaging 
om kinderen te begeleiden bij het snoeien van bomen en bij het stoken van een 
houtvuurtje voor thee: mail dan naar: schooltuin@depioniers.nl.
*Werf een nieuwsbrieflezer. Nog niet alle leden hebben ons hun e-mail adres gegeven. 
Maak reclame voor onze nieuwsbrief! Vertel uw buur over deze nieuwsbrief en vraag 
of zij hun e-mailadres door geven aan de redactie via de website www.depioniers.nl 
*We zoeken mensen die willen helpen bij het maken van de nieuwsbrief. Dit kan  
bijvoorbeeld door het schrijven van een bijdrage over De Pioniers 
*we zoeken nog extra mensen voor die het bestuur kunnen versterken. Geef uzelf op 
voor de algemene ledenvergadering van 4 Maart 2006

In de volgende nieuwsbrief:
Een kort verslag van de algemene ledenvergadering.

* Meer info over de gemeente werkzaamheden.
* Activiteiten voor het eerste kwartaal van 2006.

Met vriendelijke groet,

Redactie Nieuwsbrief,

info@depioniers.nl 


