__________________________________________________
Nieuwsbrief
Geachte leden,
12 februari hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering in het scouting gebouw weer gehad,
aangezien de griepgolf zeer hevig was is de opkomst zeer gering is geweest en lijkt het ons toch
zinvol om u via deze weg op een aantal dingen te wijzen/informeren.
Voor dat we begonnen hebben we Mevrouw Marianne Karsten het woord gegeven met het
volgende verzoek : De R.K school is een moestuinproject gestart op het voormalige terrein van
Munneke kwekerij ( t.o de school) achter de RK kerk. Het ontbreekt hun aan kennis van
zaaien/poten ect maar de kinderen en de vrijwilligers zijn zeer enthousiast over het kweken van
eigen groente en fruit. Wij steunen deze gedachte want jong geleerd is later een moestuin....
Zij zoeken een vrijwilliger die elke woensdag van 11.00 tot 12.00 tijd heeft om hun te begeleiden
en de kneepjes van zaaien en oosten te leren. Je hoeft niet te graven of ander zwaar werk te
verrichten; het is puur begeleiden van kinderen. Voel je daar wat voor en vind je het leuk kinderen
en ouders/verzorgers te helpen....Marianne Karsten T:0599-613722 of 06-20290713 of email
mariannekorsten@yahoo.com
De koffieavonden zijn inmiddels weer vastgelegd met de volgende datums:
30 april, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september
We hopen dat de opkomst weer net zo goed zal zijn als vorig jaar !! Aanvang is 19.30.
Het gereedschap van de vereniging blijft helaas toch nog vaak op tuinen liggen, besloten is dat het
gereedschap een felle gele kleur krijgt en van een afstand te zien is. Het blijft nog steeds de
huisregel: schoon terug zetten na gebruik !
De aardappelen poten we dit jaar achter op de tuin. Phytophthora (schimmelziekte) blijft wettelijk
verplicht te sproeien.
We schaffen van de vereniging een ruw-terrein-maaier aan. Dit is een behoorlijke uitgave maar
gezien de leegstand van vele tuinen en de klachten van overlast onkruid/hoog gras zijn wij van
mening dat we onze tuinen hiermee netjes en redelijk in bedwan kunnen houden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur ATV Het Pagedal
Gretha Folkers/penningmeester

