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Bestuur 

 

Beste tuinders, in aanloop naar de ALV wil ik jullie graag herinneren aan de 

Algemene Ledenvergadering op maandag 15 april 2019. 

Agenda en bij behorende stukken worden volgende weer naar jullie verstuurd 

maar noteer vast de datum! 
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Workshop biologisch tuinieren op 13 april  
Door vragen die tuinders stellen, blijkt dat er zowel bij startende als meer ervaren 
tuinders, behoefte is aan informatie over het biologisch tuinieren op eigen tuin.  
Daarom organiseren bio.cie. en act.cie. op zaterdag 13 april van 14.00 – 16.00 uur 
een workshop over dit onderwerp.  
Hoe ziet de middag eruit?  
We beginnen in het clubhuis met een heel mooi en instructief filmpje over een 
gezonde bodem, een voorwaarde om goed biologisch te kunnen tuinieren.  
Na een korte gelegenheid tot het stellen van vragen, gaan we in kleine groepjes naar 
een aantal tuinen. Daar geven tuinders informatie en laten zij zien hoe biologisch 
tuinieren in de praktijk eruit ziet, werkt.  
Er komen verschillende onderwerpen aan de beurt op de  verschillende tuinen. 
Na afloop is er voor iedereen schriftelijke informatie over o.a. wisselteelt, 
combinatieteelt, relevante websites, enz.  
We hopen op 13 mei veel tuinders te ontmoeten.  
Heb je belangstelling, geef je even op op mailadres: 
volkstuinverenigingvianen@gmail.com 
We zorgen dan ook voor voldoende koffie en thee!  
Wat ons betreft dus tot ziens op 13 april.  
 
Vriendelijke groet, 
Act. en bio.cie.  

 

 

 

Algemeen werk 

 

Op zaterdag 30 maart vindt er algemeen werk plaats. We gaan de takkenhoop 

reduceren en gereed maken voor versnipperen zodat jullie allemaal de 

houtsnippers kunnen gebruiken. De Gemeente heeft aangeboden het hakselen 

te laten uitvoeren op kosten van de gemeente, wij leggen al het materiaal op 

de parkeerplaats. 

Als al het hout verwijderd is kunnen we goed zicht krijgen wat er nog rest aan 

compost en op de algemene ledenvergadering besluiten hoe we de 

overgebleven compost verder gaan verwerken c.q. afvoeren. 



 

 

Bovendien is dit een kans de betaalde 20 euro terug te “verdienen”  

We kunnen veel mensen gebruiken (!) en hebben 2 shifts, van 9 tot 12 en van 

13 tot 16 uur dus iedereen kan zich opgeven. Wel s.v.p. melden van te voren op 

mijn tel.nr. 06 11028482 (Ellen Hansen) of per 

mail.volkstuinverenigingvianen@gmail.com.  

 

Het bestuur 
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