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NIEUWSBRIEF
Algemene Leden Vergadering
Denken jullie nog aan de ALV op 17 maart a.s.???
De Schuur is open om 19:00 uur en we beginnen om 19:30 uur.
Rinus Maagdelijn treedt af als bestuurder van de BTV, maar blijft wel als vrijwilliger en
tuinder bij de vereniging. We zullen hem dus nog vaak tegen komen.
Ton Thijssen wordt de nieuwe penningmeester. Ton heeft bij Rinus een opleiding genoten en
is nu helemaal klaar deze zware en belangrijke taak op zich te nemen. Gelukkig blijft Rinus
nog op de achtergrond voor vragen en is oa Fred van der stap bereid op verzoek bij te
springen.
De BTV is meer dan alleen een volkstuinvereniging. Wij zijn de gelukkige bezitter van een
geweldig verenigingsgebouw en wij zijn, dat is uniek in Nederland, gelegen in een openbaar
park. De BTV is verantwoordelijk voor het onderhoud van dat park.
Dat verenigingsgebouw en het onderhoud van het park, zorgt ook voor een extra
verantwoordelijkheid. Niemand is gebaat bij een hoge contributie vanwege een
exploitatietekort van het verenigingsgebouw.
De ALV is bij uitstek een podium om vragen te stellen en uw mening kenbaar te maken. Wij
als bestuur proberen naar beste weten en kunnen jullie belangen te behartigen en wij streven
naar een enthousiaste, bruisende vereniging. Een vereniging die recht doet aan haar
beginselen en dat is biologisch tuinieren in de ruimste zin van het woord.

Natuurlijk Elderveld
“Natuurlijk Elderveld” moet in de loop van de tijd een begrip worden in de wijk Elderveld en
onze vereniging. Onder deze naam willen wij De Schuur en het park De Steenen Camer, op
de kaart zetten van de wijk Elderveld.
Met markten, braderieën en tentoonstellingen, willen wij De Schuur in het middelpunt
plaatsen van het park en de wijk. Deze markten e.d. moeten wel in het teken staan van:
Biologisch, natuur, Milieu of cultuur. De multiculturele markten die wij al georganiseerd
hebben waren een geweldig succes. Deze markten hoeven niet altijd grootschalig te zijn. Een
pasarmalam bijvoorbeeld, of een kerstmarkt in de schuur. De IJsheiligenmarkt op 9 en 16 mei,
is een voorzichtige start van het nieuwe seizoen.

WEBSITE www.BTV-Elderveld.nl
De website is vernieuwd en zeker de moeite waard om daar een kijkje te gaan nemen.
Joost Vlaming is de nieuwe webmaster en heeft een geweldige website gemaakt.
Wij streven er naar om regelmatig nieuwe artikelen toe te voegen op deze site, oa de
Biologica en foto’s en in het seizoen zal de winkel wekelijks aanbiedingen en nieuwtjes
vermelden. Ik zag de eerste spitskool, bloemkool en sla-plantjes al klaar staan in de tunnelkas.
Nog een beetje zon en u kunt al gaan poten!
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Vogelwerkgroep
In het verleden was er binnen de vereniging een vogelwerkgroep Wij willen proberen een
nieuwe vogelwerkgroep op te richten, voor het ophangen van nestkastjes en het onderhoud
daarvan.
Welke enthousiasteling (vogelaar) pikt dit op en gaat hier mee aan de slag? Mogelijk dat we
dan een leuke werkgroep kunnen samen stellen en samen kunnen gaan werken met andere
vogelaars. We zijn in het bezit van mooie nestkastjes voor verschillende soorten vogels en er
is nu ook de mogelijkheid om zelf nestkastjes te bouwen. Zouden we dan toch weer uilen in
ons park kunnen lokken?

Winkel / Inkoop
De pootaardappelen en de uien zijn nu ook binnen en U kunt uw bestelling elke zaterdag
tussen 10:00 uur en 12:00 komen ophalen. Op zaterdag 14 maart, leveren wij uitsluitend de
bestelde aardappelen en uien. Als u geen aardappelen of uien heeft besteld, kunt u op 21 of
28 maart in de winkel komen en dan is duidelijk of er nog poters of uien te koop zijn.
Potgrond en andere bemestingsartikelen zijn volop leverbaar.
De biologische Junior poter is door het NAK afgekeurd en daarvoor hebben we een andere
soort gekregen: BIO-GOLD. Dit is ook een vroege biologische poter, bloemig en goed van
smaak. De ziektegevoeligheid is minder dan die van de junior, dus een sterke aardappel.
Wel ruim poten. Minimaal 50 cm afstand en 60 cm tussen de rijen. Dan kan de wind er goed
doorheen waaien.

