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Nieuwtjes nieuwsbrief:nutengenoegennieuws@outlook.com
Milieuvriendelijk tuinieren, brochures (liggen in de kantine)
www.avvn.nl info over natuurlijk tuinieren en meer...

tuinhobby hebben of een gedicht willen delen
wat met tuinieren heeft te maken.
U kunt uw bericht sturen aan:
nutengenoegennieuws@outlook.com
Namens het bestuur
Paasstukjes maken
De Algemene Leden Vergadering
Wordt dit jaar gehouden op Zaterdag 21
maart 2020 in de kantine VTV Nut en
Genoegen aan de Bermweg 97, Capelle a/d
IJssel en begint om 10.00 uur.
Zet deze datum vrij in uw agenda, we
rekenen op uw komst!
Nieuw mailadres secretariaat
Het mailadres voor contact met het bestuur is
vanaf heden:
secretarisnutengenoegencapelle@gmail.com

Het paasstukjes maken is dit jaar in het
paasweekend, op zaterdag 11 april van
10.00 uur tot 12.00 uur. Graag zelf een
bakje en snoeischaar meenemen.
U bent van harte welkom!
José Rutten
Voorjaar?

Wachtlijst nieuwe leden
Er is voor onze VTV veel meer belangstelling
dan vorige jaren, daar zijn we natuurlijk trots
op! Echter gaan we hierdoor een wachtlijst
hanteren voor nieuwe inschrijvingen.
Aad van Weel
Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de
nieuwsbrief van augustus 2019 onder de kop
Groenzoem; De belevenissen van een biotuinier, gaat Aad ons verlaten en gaat het
secretariaat overdragen.
Echter Aad deed veel meer dan alléén het
secretariaat en schreef o.a. ook met
regelmaat mooie en boeiende artikelen in de
nieuwsbrieven en buiten het feit dat we dat
gaan missen zijn we op zoek naar leden die
een stukje willen schrijven in de nieuwsbrief.
Wij denken aan leden die een verhaal of
anekdote willen vertellen bv. over het
ontstaan van de VTV, een bijzondere
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Bericht van de AVVN
Beste tuinders,
Kortgeleden hebben wij, AVVN, onze website
helemaal vernieuwd. Het adres
is www.avvn.nl Kom vooral eens een kijkje
nemen, want je kunt er vast wat van je gading
vinden of wat interessants van opsteken. Zo
is er een rubriek Groene Vragen. Bij veel van
de antwoorden kun je ook direct de
infosheets (Groentjes) die daarbij horen
downloaden.
De Kennistuin is nieuw op onze website.
Hier vind je antwoorden op vragen over wat
er komt kijken bij het besturen en lid zijn van
een tuinvereniging, overheidsregels, het
AVVN, downloads en interessante websites
e.d.

Aanleveren kopij voor de nieuwsbrief
U kunt uw nieuwtjes en inbreng, voor de
nieuwsbrief doorgeven op:
nutengenoegennieuws@outlook.com
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 maart kunt u
aanleveren tot 16 maart.

Verder vanzelfsprekend veel tips, advies en
weetjes over natuurlijk tuinieren in de moesen siertuin. Ook allerlei interessante
informatie over de veranderingen en
vernieuwingen die nu plaatsvinden bij het
AVVN. Misschien vind je het wel leuk om
hierover mee te denken of te praten of
gewoon je mening te geven. Geef je dan op
de website op voor het Panel Samen
Tuinieren.
Dan is er ook nog de Social Wall. Hierop
staan onze facebookberichten met nieuws,
actualiteiten, wetenswaardigheden over alles
wat onze hobby aangaat. Ook kun je ons
direct op facebook bezoeken
(www.facebook.com/avvn.nl). We vinden het
natuurlijk geweldig als je ons dan ook nog
eens liket.
Groenafval

Tot ziens!
AVVN
Landelijke Organisatie voor Samen Tuinieren
Weerspreuk maart
Maart droog, mei nat,
veel hooi en zaad zat.

Wordt elke laatste maandag van de
maand opgehaald.

