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Beste tuinders,
Dit is een (extra) korte nieuwsbrief om jullie te informeren over een aantal
praktische zaken op onze volkstuinen.
Zoals al in een eerdere mail aangegeven zijn we van plan het Algemeen werk
weer met enige regelmaat te hervatten. De eerste datum is zaterdag 14 maart
a.s. van 10 tot 13 uur. In verband met de heersende weersomstandigheden en
de vele regen is het lastig om dit van te voren te plannen.
Geef je in ieder geval even op per mail dan kan ik mailen als het door de
weersomstandigheden niet door kan gaan.
Als het weer het toelaat kunnen we in ieder geval snippers scheppen voor de
paden in de insectentuin en opruimen rond schuur en kantine.

Vandaag is er ook (gecertificeerde) compost geleverd zodat een ieder dit kan
scheppen voor de eigen tuin, evenals houtsnippers zolang de voorraad strekt.

Door de Gemeente is in het Kontakt vandaag per abuis een foute mededeling
geplaatst namelijk dat compost gratis kan worden opgehaald bij de Panoven.
Dit berust natuurlijk op een misverstand, ik ben met de Gemeente hierover in
overleg. Het hek moet dus altijd op slot!
Het parkeerterrein is geveegd zodat het ingezaaid kan worden met gras. Wij
zijn nog in afwachting van advies welke grassoort de meeste kans van slagen
heeft, in ieder geval zal er korte tijd niet geparkeerd en gereden kunnen
worden op het ingezaaide gedeelte van het parkeerterrein, we zullen dit
duidelijk aangeven als het zover is. Wij verzoeken jullie dringend daar rekening
mee te houden zodat niet alle moeite voor niets is geweest.
De lezing van Velt over bestrijdingsmiddelen op zaterdag 7 maart was een
succes. De opkomst was niet geweldig groot maar de toehoorders waren
enthousiast. Als bestuur willen we jullie zo goed mogelijk toerusten met kennis
over zaken die biologisch tuinieren mogelijk maken.
Met het voorjaar in zicht wijs ik nog eens op de mogelijkheid om zaden en
stekken uit te wisselen via het forum op de website.

Het bestuur

