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De poort
Het bestuur heeft besloten om het slot van de
poort te vervangen door een cijferslot. Instructies
over het openen van het cijferslot hangen naast
de poort. Vergeet niet de code mee te nemen
naar de tuin. Als je het gebouw binnen wil, dan
hoeft alleen bij het binnenkomen de code
ingetoetst te worden. Inname van (niet meer
bruikbare) sleutels en teruggave van de borg
volgt.
De bestuursleden zijn aanwezig op
zaterdagochtend van 10 tot 12 uur. Dat is ook het
moment waarop ze telefonisch bereikbaar zijn via
tel.nr. 040 2512899 (bestuur@groengennep.nl)

Waterverbruik
Het waterverbruik is heel erg gestegen ten
opzichte van voorgaande jaren (verdrievoudigd
ten opzichte van 2016). Het bestuur heeft
onderzoek laten doen naar een eventueel lek,
maar daar is niets uitgekomen. Waarschijnlijk ligt
de oorzaak bij de veranderde
weersomstandigheden (heter en droger) en de
lage waterstand. Uit milieu- en kostenoogpunt wil
het bestuur iedereen met klem verzoeken om
spaarzaam om te gaan met water. Sproei liever 1
of 2 keer per week zorgvuldig, zodat het water de
kans krijgt in de bodem te zakken, dan iedere dag
oppervlakkig. De planten worden sterker en
ontwikkelen ook betere wortels op deze manier.
Laat nooit de kraan aan staan zonder erbij te
zijn. Het bestuur bezint zich op verdere
maatregelen.

Pompoenendag
Onze jaarlijkse pompoenendag wordt dit jaar
gehouden op zondag 6 oktober. Zet de datum in
je agenda. Voor die dag worden strobalen
gebruikt, die de vereniging inkoopt. Je kunt voor
eigen gebruik tot half september in de winkel 1 of
meerdere strobalen bestellen á € 10,- per stuk.
Wel vooraf betalen graag.
Wil je een hele of een halve kraam huren geef
dat dan aan bij het bestuur. Een halve kraam is
gratis. Een hele kraam kost € 10,-. Geef daarbij
ook je naam en tuinnummer op.

Diefstal
Helaas is het weer gebeurd. Onlangs zijn alle
frambozen uit de tuin van een van onze leden
geplukt, zonder toestemming van de pachter. Het
bestuur wil iedereen vragen om goed op te letten
of er zich geen ongewenste bezoekers in
andermans tuin bevinden. Als je het niet weet,
vraag dan voor de zekerheid aan diegene wat hij
op de tuin komt doen en of hij of zij daar met
instemming van de pachter is.

Multi culti diner
Het multi culti diner was weer erg lekker en
gezellig. Het weer was goed en de sfeer ook. We
hebben genoten van allerlei heerlijke gerechten
van een aantal culinaire leden.

Stormschade
Eventuele schade ontstaan door de storm van een
poos geleden, moet verhaald worden via een WA
verzekering of inboedel verzekering. Het bestuur
is niet aansprakelijk voor de schade.
Gevaarlijke situaties (denk aan grote takken die
dreigen af te breken etc.) kunnen gemeld worden
via de app “mijn gemeente”.

Rabo-actie
De Rabobank steunt allerlei verenigingen met een
financiële bijdrage voor een maatschappelijk
vernieuwende activiteit. Leden die een rekening
bij de Rabobank hebben kunnen dan op onze tuin
stemmen. Hoe meer stemmen we krijgen, hoe
hoger het bedrag. In 2018 kregen we € 375,- en
daarvan hebben we de ontvangst van bewoners
van Vitalis betaald. De actie start waarschijnlijk
in augustus of september. Dus hou het in de
gaten.

Denktank duurzaamheid
Het bestuur zou graag een denktank op willen
richten om mee van gedachten te willen wisselen
over duurzaamheid. Zaken als energie, water etc.
m.b.t. onze tuin zal onder de loep genomen
worden en hopelijk tot mooie ideeën leiden. Heb
je interesse om hierover mee te denken meld je
dan aan bij het bestuur.
Bestuur@groengennep.nl

Website
Het bestuur gaat binnenkort kritisch kijken naar
de inhoud en toegankelijkheid van de website. Na
de uitgebreide analyse worden de aanpassingen
doorgevoerd door de webmaster. Wordt vervolgd.
Heb je nog tips of informatie voor de website,
dan kun je het mailen naar:
margriethover@hotmail.com

www.groengennep.nl

Mooie oogst!

