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Openingstijden in de winter
Onze tuinkamer of kantine is in de winter
geopend op woensdagochtend en
zaterdagochtend van 10 tot 12.30 uur. De winkel
is geopend op zaterdagochtend. Het kopen van
mest of compost doe je in de winkel.
Leden van het bestuur zijn aanwezig op
zaterdagochtend van 10 tot 12 uur. Dat is ook het
moment waarop ze telefonisch bereikbaar zijn via
tel.nr. 040 2512899
Het Bestuur is ook altijd bereikbaar via:
bestuur@groengennep.nl
Tuinzaken (Liesbeth en Raymond) gaan over alles
wat te maken heeft met aanmelden, uitbreiden
of opzeggen van tuinen en zij zijn bereikbaar via:
Tuinzaken@groengennep.nl

VTV prikbord
Op de website vind je in het menu onder
vereniging het VTV prikbord. Dit prikbord willen
we weer nieuw leven inblazen. Het zou leuk zijn
als de leden hier tips met elkaar gaan delen. Heb
je een goede tip, een bijzonder recept of een
andere interessante mededeling stuur die dan
naar margriethover@hotmail.com.
Een foto erbij maakt het nog leuker.
Zij is de webmaster en plaatst jullie tips en
ideeën op het prikbord.

De tuin winterklaar
Nogmaals een belangrijke oproep: alle tijdelijke
kassen, rekken of andere bouwwerken dienen voor
de winter afgebroken te worden. Bij harde wind
raken delen los en kunnen dan in andere tuinen
terecht komen en schade aanrichten.
De hakselaar is voor alle leden. Nu het grove
tuinafval niet meer door de gemeente wordt
opgehaald, moeten we daar een oplossing voor
verzinnen. Naar de stort rijden is natuurlijk een
optie, maar zelf laten composteren op je eigen tuin
is natuurlijk veel beter. De hakselaar kan daarbij
helpen. Takken tot 7 cm doorsnede kunnen erin.
Je kunt gebruik maken van de hakselaar op zaterdag
tussen 10 en 12. Hans Guttinger en Theo Eenbergen
kunnen het apparaat bedienen. Kosten voor het
hakselen:
Meer weten over permacultuur:
Www.backtoedenfilm.com
Of kijk op YouTube:
https://youtu.be/6rPPUmStKQ4

Pompoendag
De jaarlijkse pompoendag was weer een groot
succes. Het weer was fantastisch en er waren veel
bezoekers. Onder begeleiding van het koor genoot
iedereen van een hapje en een drankje en werden
de tuinen en de kraampjes goed bezocht.
Op de website vind je een album van de
pompoendag 2018.
Www.groengennep.nl

Website
We zouden het fijn vinden als de website
meer bezocht gaat worden. Er staat heel
veel praktische informatie in over onze
vereniging, maar ook veel informatie over
het bodemleven, bestrijden en voorkomen
van ziektes en ongedierte op een
natuurlijke manier en nog veel meer
(tuintips). En als meer mensen gebruik gaan
maken van het prikbord komen er ook veel
actuele tips in van en voor de leden.

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 5 januari is er weer een nieuwjaarsreceptie. Noteer het vast in je agenda. De tuinkamer is
open van

