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Algemene ledenvergadering 12 maart

Erelid en jubilaris

Bestuursbesluiten
Op de Algemene Ledenvergadering van 12 maart jl. zijn
de bestuursbesluiten, zoals eerder gepubliceerd, met
een kleine aanpassing bekrachtigd. Het betreft het
verbod op het afdekken van delen van de tuin d.m.v. zeil
en het verbod op het plaatsen van nieuwe huisjes tijdens
het tuinseizoen. Deze periode is echter aangepast. Van
1 mei tot en met 31 augustus mag er GEEN nieuw huisje
geplaatst worden of aan groot onderhoud gedaan
worden.

Het bestuur
Afgesproken?
Op de laatste ALV werd door veel leden aangedrongen
op handhaving van de afspraken die we met elkaar
hebben gemaakt in het Huishoudelijk reglement. Terecht
werd toen ook aangegeven, dat we met elkaar daar
verantwoordelijk voor zijn. Gelet op de praktijk van de
afgelopen weken, is het goed om nog even een paar
zaken op een rij te zetten.
1. Tussen 10.00 en 18.00 uur mag er geen gebruik
gemaakt worden van elektrisch gereedschap.
Dus ook geen stenen slijpen.
2. Auto’s moeten na laden en lossen direct terug gezet
worden op de parkeerplaats.
3. Kruiwagens mogen niet op de tuin blijven staan.
Breng ze terug als je klaar bent. Dan grijpt een ander
niet mis.
4. Het is niet de bedoeling om met verlengkabels stroom
van de BWC te gebruiken.
5. Snoeiafval en ander afval, mag pas vanaf maandag
op de plaats worden gelegd (in de week dat er afval
opgehaald wordt).
Kunnen we afspreken dat wij ons ALLEN aan de
afspraken houden?
Het bestuur.

Tijdens de ALV van 12 maart jl. benoemde de
vergadering dhr. P. Kapteijn en dhr. L. Rehorst tot
erelid van de vereniging. Beiden hebben vele jaren
veel voor de vereniging betekend, o.a. in het bestuur.
Zij kregen uit handen van de voorzitter een oorkonde
en een speldje uitgereikt.
Dhr. H. Kuhlman, tuin 129, werd gehuldigd als
jubilaris. Hij is reeds 25 jaar lid van onze vereniging.
Uiteraard gingen dankwoorden en felicitaties
gepaard met een bos bloemen.
Ook kreeg dhr. M. Zwijnenburg als vertrekkend
bestuurslid een bos bloemen als dank.

Werkbeurten
“Sinds januari houd ik het rooster bij voor de
werkbeurten op ons mooie complex. Het contact met
betrekking tot deze beurten gaat via e-mail zoals
vermeld op de website. Hebt u geen e-mail dan kunt u
een bericht achter laten bij het bestuur. Echter sinds ik
dit doe word ik vaak aangesproken of u komt langs onze
tuin om iets te melden of te vragen over de werkbeurten.
Ik wil u dringend verzoeken dit niet meer te doen. Het
rooster staat op mijn laptop en ik ken dit niet uit mijn
hoofd. Ook is het voor mijn familie niet prettig wanneer
er steeds weer mensen aan het hek staan met vragen
over het rooster.
Ik hoop dat u begrip hiervoor heeft en wil u alvast
bedanken voor uw medewerking”.
Ria Boehlé

In mijn moestuin heers ik als een tiran.
Wie niet luistert wordt onthoofd of uitgetrokken.
Wie gehoorzaamt, wordt opgegeten.
De ondergrondse organismen houd ik te vriend, om mijn
macht te behouden.
Auteur onbekend

Plantjesdag
De plantjesdag op 14 mei was een groot succes. Heel
veel is verkocht. Vooral de verschillende tomatensoorten
waren dit jaar erg in trek.
Om het aanbod van plantjes voor de leden zo
aantrekkelijk mogelijk te maken is de zaaicommissie
nieuwsgierig naar welke plantjes uw voorkeur uitgaat.
Met name de groenteplantjes. Bij veel voorkeur voor een
bepaalde soort, gaan zij deze soort zaaien.
Laat het de zaaicommissie weten, mondeling kan dit
altijd natuurlijk maar u kunt ook een mailtje naar het
mailadres voor de nieuwsbrief sturen. Het komt dan ook
bij de zaaicommissie terecht.

Nieuwe leden
Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom:
Tuin 4 – dhr. K. van der Krieke
Tuin 68 – fam. P.J. Groenendijk
Wij wensen hen allen veel tuinplezier toe bij onze vereniging.

Slakkenplaag na een zachte winter, is dat
te voorkomen? Ja!
Vogels zijn dol op slakkeneieren. Vooral de grote
vogels als eenden, fazanten, kraaien, merels etc.
Als u de kleine vogels de hele winter door voedert,
door het voer aan te bieden in een voederkooi, zal
dat ook eenden en merels, waterhoen etc.
aantrekken die afkomen op het gemorste voer van
de kleine vogels.
Juist deze vogels zoeken hun voer op de grond. Als
u ze ’s winters toelaat, zullen ze zich veilig voelen op
uw tuin. Ze struinen door de planten en trappen alles
plat, poepen de stoep onder maar verorberen het
grootste deel van de slakkeneieren.
En daar is het om te doen. Ook enkele kleine vogels
zoeken hun voer op de grond zoals, roodborst,
heggemus.
Strooi nu en dan wat vogelvoer of havervlokken
onder een struik. Zij zullen uw tuin vaak opzoeken en
ook de nodige eitjes van slakken verslinden.
Zodra de lente aanbreekt en u wilt ze niet meer op
de tuin hebben merken ze dat vanzelf en zullen ze
uw tuin mijden.
Ik doe dit al jaren. Ik heb geen last van een
slakkenplaag. Mijn sla, andijvie, spitskool groeien
goed en hebben geen last van slakken. Nog steeds
bied ik voer aan, zomervoer, zoals gedroogde
meelwormen of speciale zomerbollen met insecten
en granen.
Nog steeds komt de fazant eten zoeken. Ze vreten
niet van mijn sla, ze scharrelen onder mijn struiken
op zoek naar slakken en slakken eitjes en gemorst
voer.
Maak het de vogels naar hun zin, zij zijn de enige die
een insectenplaag en slakkenplaag kunnen
voorkomen. Zorg voor beschutting, zoals
groenblijvende struiken, coniferen, nestkastjes. Op
de ALV heb ik een pleidooi gehouden om meer fors
uitgroeiende, groenblijvende struiken langs het
hoofdpad van ons complex te plaatsen.
Maar ook op uw tuin kunt een groenblijvend hoekje
maken. Maak een vogelparadijs van de volkstuinen.
Anneke Efting

De natuur in het nieuws
Verborgen Tuinen
In het weekend van 11 en 12 juni vindt in Rotterdam het
jaarlijkse evenement Verborgen Tuinen plaats.
Ruim 90 tuinen zijn dan opengesteld voor
groenliefhebbers. Geniet van de bijzondere groene
plekken verborgen achter gevels, heggen en
schuttingen. Ook een aantal leden van Groei & Bloei
Rotterdam zetten hun tuin open! Groenliefhebbers
krijgen een geweldige kans om de onbekende,
verrassende en vooral groene kant van Rotterdam te
ontdekken. Klik op onderstaande link voor programma
en informatie.
'Verborgen Tuinen’

Oud papier
Het oud-papier opgehaald in april 2016 (8,1 ton) heeft
het mooie bedrag van € 648,00 opgebracht.

Afvoeren snoeiafval
6 juli

Aanleveren nieuws voor de nieuwsbrief
Voor de nieuwsbrief heb ik volgend mailadres gemaakt:
nutengenoegennieuws@outlook.com
Hier kunt u uw nieuwtjes en inbreng, voor de columns,
doorgeven.
Voor de leden zonder e-mail: als u briefje in de
brievenbus van de vereniging doet, komt het ook bij mij
terecht.
Kopij voor de nieuwsbrief van juli, kunt u aanleveren tot
27 juni.

Activiteiten kantine
Jose Rutten heeft dit voorjaar weer een drietal
activiteiten in de kantine verzorgd. Bloemen van
eierdozen, maken van kaarten en paasstukjes.
De belangstelling was wisselend. In het najaar
worden er weer nieuwe activiteiten georganiseerd.
Mogelijk bent u dan ook geïnteresseerd om eens aan
deze gezellige activiteiten deel te nemen.

