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In de agenda:
ALV 28 mei

Nieuwe broeihoop opgezet, april 2022

Van het bestuur

Activiteiten

Het seizoen is in volle gang. De eerste cursus van de
werkgroep duurzaam tuinieren was een succes. Bij het
opnieuw opzetten van de slangen broeihoop werden maar
liefst 48 eikapsels gevonden. “Dat betekent dat er 2 of 3
slangen in hebben gezeten, en dat maakt de kans dat ze
terug gaan komen groot!” Aldus Anke die dit allemaal top
organiseerde. Zie ook de site van Ravon.
Wat zou het leuk zijn als we weer een (digitaal)
verenigingsblaadje hebben waarin we deze en andere leuke
wederwaardigheden kunnen uitwisselen. Met een
onafhankelijke redactie! Wie meldt zich?
Geniet van het mooie voorjaar!
Het bestuur.

16 april Pasen
10:00 uur kinderactiviteit
12:00 uur paasbrunch
12:30 uur paasbingo!

ALV gepland!
Gelukkig is er nu een datum bekend voor de jaarvergadering van
onze ATV: 28 mei. Deze zal weer plaatsvinden in de
Daltonschool in Rijnsweerd, vanaf 13:30 uur. De notulen van de
vorige ALV worden aan de leden al rondgestuurd. Ook het
jaarverslag over 2019/2020 wordt nog een keer verspreid,
omdat dat bij de vorige ALV niet volledig was opgenomen in de
stukken.
Op de ALV zullen naast de jaarstukken over 2021 ook de
verbouwingsplannen en het entreeplan aan de orde komen. En
commissies krijgen de ruimte om te vertellen over hun activiteit!

Nieuwe leden
• Tuin 12 Martin Horstink

Vrije tuinen
• Tuin 110A
• Tuin 123
• Tuin 110B
• Tuin 131

contact met het bestuur:

Schouw start in de week van 2 mei,
met mogelijke uitloop van 2 weken.
Zorg dat je tuinhek van het slot is.
14 mei Lentemarkt met een groot
assortiment eigen opkweek!

Let op
Hoewel het steeds langer licht is, blijft
het belangrijk om bij het invallen van
de schemering het hek af te sluiten.
Ook als je denkt dat er nog leden op
het park zijn. Breng altijd je heksleutel
mee naar de tuin

Lees over tuinklusjes in de
lente bij het AVVN.

Een hoek van het speelveld is
geplagd en ingezaaid. En nu
afwachten wat er opkomt!

secretaris.atvstadion@gmail.com

