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Wist u dat…

HET BESTUUR
Voorzitter :
Secretaris :
Penningmr :
Beh.commissie:
Algemene taken:

Margriet Steijvers
Adri Vlooswijk
Lesley Harris
Thea van der Laak
Jolande van Donninger

LEDEN MUTATIES
Nieuwe Leden
M. Boedhoe
N. Ruis-Harris
Tuin erbij

B. Davidson
Opzeggingen tuin

W. Mintjes
J.A. Schmits
B. Gootjes
B. Davidson

tuin
237
239
55
31
111-112
237+239
114

Belangrijke data
Algemene ledenvergadering
1ste werkdag 2016

21-03-2016
09-04-2016

……De algemene ledenvergadering van 21
maart j.l. is weer geweest.
De Penningmeester de heer Flip Weseman is
afgetreden.
Wij bedanken Flip voor zijn jaren lange inzet
en hopen dat hij nog lang kan genieten van zijn
tuin en als tuinder bij onze vereniging.
De heer Lesley Harris is gekozen als nieuw
bestuurslid en gaat de taak als penningmeester
overnemen.
We wensen hem een fijne tijd toe in het
bestuur.
…….De eerste werkdag in 2016 is verplaatst van
2 april naar 9 april. Iedereen met zin en tijd
kan zich aanmelden bij Thea of via de mail.
service@vtvonsgenoegen.nl
Er word die dag een kraantje gehuurd en Adri
zal de drainage bij de tuinen 56-57-58 en 110
een stuk vrijgraven zodat deze vervangen kan
worden.
Andere werkzaamheden worden die dag
verdeeld over de mensen die komen helpen.
Voor koffie, soep en broodjes wordt gezorgd.
Geef je wel graag voor die tijd op.
Het bestuur
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Wist u dat……
TUINKAART LIDMAATSCHAP 2016
TUIN : 260
De heer A. Amstelma
Amstelstraat 1
8262 JV Lelystad

…….. Leden die nog geen tuinkaart 2016
hebben ontvangen, kunnen deze afhalen bij
Adri tuin 205. Elk jaar ontvangt u een
tuinkaart. Deze kaart dient u altijd bij het
betreden van het tuincomplex bij u te dragen.
Zeker de nieuwe leden die nog niet helemaal
bekend zijn bij de andere tuinders, worden
verzocht deze kaart te kunnen tonen om
misverstanden te voorkomen.

•Zware gronden of kleigronden worden nu
aangesterkt en bewerkt zodat de
kruimelstructuur in de bodem op pijl blijft.
•Ook het inbrengen van compost en/of
organische meststoffen kan de bodem alleen
maar ten goede komen.
•Spit de percelen al even, om onkruidvorming
te voorkomen. Ook ter voorbereiding van de
eerste zaaibeurten.
•Ga op zoek naar slakkeneitjes, de slakken gaan
over tot paren en kunnen daarna tot 300 eieren
leggen. Begin de naaktslakken tijdig weg te
vangen want voorkomen is ook voor uw
moestuin belangrijker dan genezen?

……………Het gebruik van een Drones boven
ons complex niet is toegestaan.
Dit heb te maken met de privacywetgeving.
Het is op ons complex niet toegestaan om je op
andermans tuin te begeven dit geldt ook vanuit
de lucht.
•Verwarm de grond even voor door plastiek of
tunneltjes te plaatsen. Een koude grond zorgt
er immers voor dat de zaden trager kiemen.

Klussen maart en april in
de moestuin:

In april kunnen we dan echt gaan beginnen.
De tuinen worden gefreesd en de aardappelen
en andere plantjes in de koude grond worden
gepoot.
We wensen iedereen veel tuin plezier toe in
2016, met veel mooi weer !!!! niet te nat !!
maar ook niet te droog !!! zodat we kunnen
gaan genieten van onze hobby.

•Nog steeds is het opruimen van de moestuin
een belangrijk aandachtspunt in maart.
Plantenresten zoals koolstronken of een laatste
rijtje prei dienen nu te worden verwijderd.
•Ook onkruidvorming tussen het tuinpad of op
het perceel wordt nu beter onder handen
genomen. Hou de percelen vanaf het prille
begin van het seizoen onkruidvrij!
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