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agenda:
De algemene ledenvergadering is vastgesteld
op 24 maart in het gebouw
van WVOzorg;
ingang Vredehoflaan.
De uitnodiging en
bijbehorende stukken
ontvangt u binnenkort.

De afgelopen weken zijn zo’n 20 leden druk bezig geweest de
beginselen van het snoeien van fruitbomen onder de knie te
krijgen. Verderop leest u hierover meer.

Zoals u ziet is onze nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken.
De redactie heeft nog steeds dezelfde samenstelling en hoopt
met deze “nieuwe look” u weer een heel jaar van interessante nieuwsbrieven te voorzien.
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Uitnodiging voor de jaarlijkse
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Deze wordt gehouden op dinsdag 24 maart
2015.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Vredehoflaan 370 in het Speeluus van
Ter Reede ingang Vredehoflaan.
Agenda:
1. Opening
2. Lezing door dhr. Gjalt Jan Feenstra
Hoekstra. In het kader “het jaar van de
bodem”
3. Pauze.
4. Verslag van de algemene
ledenvergadering 25 maart 2014.
(Bijlage 1)
5. Jaarverslag 2014. (Bijlage 2)
6. Financiën
a) Verslag kascontrolecommissie.
b) Financieel verslag 2014 (Bijlage 3)
c) Begroting 2015
7. Waarborgsom:
In het Huishoudelijk Reglement staat onder artikel 3 lid 2 aangegeven dat leden
bij toewijzing van een tuin een waarborgsom betalen. De hoogte van de waarborgsom wordt door het bestuur onder goedkeuring van de algemene ledenvergadering vastgesteld. In de loop der jaren is
dit bedrag verschillende keren verhoogd
tot het huidige bedrag van € 50,00.
Het blijkt helaas dat de huidige waarborgsom voor sommige vertrekkende leden onvoldoende stimulans is om de tuin
in “nette” staat achter te laten.
Het bestuur wil over de hoogte van de
waarborgsom met de ledenvergadering in
gesprek.

8. Ingekomen stukken
9. Mededelingen bestuur
10. Verkiezingen
11. Verkiezing kascontrolecommissie
12. Rondvraag
11. Verloting
12. Sluiting

Voor leden die niet over e-mail beschikken zal
er een gedrukt exemplaar van alle stukken die
betrekking hebben op deze vergadering
kunnen in het tuinhuis afgehaald worden.
In de afgelopen maand is bij bijna alle leden de
contributie en tuinhuur via automatische incasso
afgeschreven. Bij een aantal leden is dit niet gelukt:
ander rekeningnummer, onvoldoende saldo,
machtiging ingetrokken, e.a. Dit betekent niet dat de
betalingen niet op tijd binnen mogen zijn. U blijft als
lid verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan uw
financiële verplichtingen.
Zorgt u ervoor dat contributie en tuinhuur tijdig
worden bijgeschreven !

Beste Moestuinder,
In het kader van het "Jaar van de bodem"
geven we dit jaar lezingen bij
volkstuinverenigingen in Nederland.
Steeds meer verenigingen in het land
interesseren zich in gifvrij tuinieren en nodigen
ons uit om daar meer over te leren.
Bij deze lezingen gaan we ondermeer in op de
bodemvruchtbaarheid en hoe deze met
eenvoudige stappen te verbeteren.
Wij bij EM Agriton Natuurlijk actief zijn als
bedrijf sinds 1991 bezig met duurzame
bodemvruchtbaarheid.
Hierbij kijken we naar de natuurlijke kringloop
en maken we bijvoorbeeld gebruik van EM
(Effectieve Micro-organismen),
oergesteenmeel, zeeschelpenkalk en
kleimineralen.
Ook zijn we erg actief met Bokashi. Bokashi is
het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd
organisch materiaal’.
Bokashi dient ter verbetering van het humusen organische stof gehalte in uw tuin en is rijk
aan Effectieve Micro-organismen voor een
actiever bodemleven.
Deze lezing wordt op de ALV gehouden.
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Bestuur en leden Levenslust,
Hartelijk dank voor de mooie fruitmand ontvangen tijdens mijn ziek zijn.
Ik bedank ook iedereen voor de belangstelling.
We zijn er nog niet maar het gaat de goede
kant op.
Guust Meeusen tuin 53
Regelmatig vinden we bij het hek een
kruiwagen met tuinafval, een bundel takken
e.d.
Het zal ongetwijfeld de bedoeling zijn dat de
vereniging / onderhoudscommissie dit verder
afhandelt.
Wij willen alle leden er nog eens op wijzen dat
dit niet de bedoeling is. Moet er iets worden
afgevoerd, dan neemt u vooraf contact op met
onderhoud en zal er een afspraak worden
gemaakt voor afvoeren op zaterdagochtend.

Snoeicursus.
Er zijn op twee zaterdagen lessen te volgen
geweest over het snoeien van fruitbomen.
Deze lessen zijn gegeven door dhr. Hans
Daalman. De reacties van de deelmemers
waren allemaal heel positief. Zij vonden het
een heel leerzame morgen.
De reactie van de docent: alle deelnemers
waren echt geintreseerd en heel leergierig.
Hierbij een foto impressie van deze dagen
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Beste leden,
Door de zachte winter is op veel plaatsen het
onkruid al flink aan het groeien. Met name
“klein kruiskruid” staat op veel plaatsen al in
knop en soms zelfs al in bloei.
Als onkruid is het een plaag voor menig
tuinbezitter, doordat de plant het hele jaar
door bloeit – zie bijgaande foto.
Klein kruiskruid brengt in een jaar
verschillende generaties voort.
De zaden kiemen in het voorjaar wanneer de
temperatuur boven de 10 °C komt. In andere
jaargetijden kiemen veel zaden wanneer het
na een warme periode weer gaat regenen.
Ook kiemen zaden vaak na een
grondbewerking. Omdat het in voedselrijke
omstandigheden snel groeit kan het zaden
hebben gevormd voordat de volgende
grondbewerking (zoals herhaaldelijk
schoffelen) komt.
De bloemen vormen snel rijpe vruchtjes, die
dankzij het vruchtpluis door de wind ver
verspreid kunnen worden.

De docent dhr. Daalmans

Om overlast in de komende periode te
voorkomen vraagt het bestuur hiervoor uw
aandacht.
Nu is dit nog eenvoudig te verwijderen:
uittrekken en in afvoeren in afvalcontainer.
Gooi dit niet op composthoop.
Neemt u dan tegelijkertijd ook even het aan
uw tuin grenzende pad mee. Heeft iedereen
plezier van.

