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Uitnodiging ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur van
VTV Nut en Genoegen u uit tot
het bijwonen van de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering,
die zal worden gehouden op,
zaterdag 21 maart 2015. De
vergadering begint om 10.00
uur in ons verenigingsgebouw aan de Bermweg
97 te Capelle aan den IJssel. Er volgt nog een
uitnodiging. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 14
maart 2015 vóór 12.00 uur schriftelijk bij het
secretariaat worden ingediend.
De zaal is open vanaf 09.30
uur. Dit jaar is er voor het eerst
een raadselwedstrijd over onze
vereniging en er zijn drie(!)
leuke prijzen te winnen.
Paaskaarten maken op 14 maart
Evenals vorig jaar gaan we weer
gezellig met elkaar Paaskaarten
maken en wel op zaterdag 14 maart
in de kantine. Hierbij iedereen uitgenodigd. We
starten om 10.00 uur en eindigen om ongeveer
14.00 uur. De koffie met iets lekkers
staat klaar. Wel zelf een schaartje
meenemen, een vrijwillige bijdrage
is welkom.
EHBO en zo, giftige stoffen
Hebt u giftige stoffen op de tuin of
misschien helemaal niet? Maar
wellicht staat er toch nog ergens
een flesje Roundup, of een fles
WC-eend. En ook lampenolie
wordt in de tuinhuisjes wel
gebruikt. Wees voorzichtig met
waar u de middelen laat. Zet het hoog weg en liefst in
een afgesloten kast of kist. Voor kinderen kan het heel
aantrekkelijk zijn om een slokje te nemen. Muizengif,
de blauwe, roze of groene korrels, kunnen gevaarlijk
zijn voor honden. En wat te doen als een kind of dier
een giftige stof binnen heeft gekregen?
Bel 112 en geef door om welke stof het
gaat. U krijgt dan instructies wat u verder
moet doen. Ook kunt u de gifwijzer
raadplegen. Die is te bestellen op
www.gifwijzer.nl
Petra de Jong
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Berichten van de winkel
Beste mensen,
De maand februari is bij uitstek geschikt om de
grond te kalken. Hiervoor hebben wij twee soorten
kalk in onze winkel, namelijk het merk Dologran in
korrelvorm dat makkelijker te strooien is dan
poeder en het merk Mearl, een
kalksoort
gewonnen
uit
koraalalgen, wat rijk is aan
diverse sporen elementen. Voor
wat betreft de hoeveelheid die u
moet strooien is het aan te
raden eerst de pH-waarde van
de grond te meten, wat mogelijk is met de
daarvoor bestemde meter. Deze is te leen bij de
B&W-cie(in de werkplaats). Richtlijn: hoe lager de
pH-waarde ( de grond is zuurder) des te meer
kalk kan er gestrooid worden, dus hoe hoger deze
waarde des te minder er gestrooid moet worden.
Waarschuwing:bij zuurminnende planten geen
kalk strooien!
-Aardbeienmest

Voor de liefhebbers van aardbeien
uit eigen tuin, hebben wij een
samengestelde minerale mest
(geen kunstmest) welke qua
samenstelling overeenkomt met de
bekende meststof in doosvorm,
aanmerkelijk goedkoper zal zijn.

maar

die

-Betalen ophoogzand

Wij van de winkel hebben de
laatste tijd sterk de indruk
gekregen dat de betaling van
€2, - per kruiwagen zand nogal
eens wordt vergeten. Wilt u er
alstublieft aan denken dit te
doen. Dat kan op zaterdagochtend tijdens de
winkelopening en ook tijdens het zomertuinseizoen op woensdagmiddag.
Bij voorbaat onze dank.
De drie winkeliers.
Ps. Het eerder aangeleverde
verhaal van Annelies Doornik over
‘knoflook medicinaal’ is weer helaas
verschoven en nu naar april.

