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FIETS OPRUIMACTIE
Aan de fietsen die permanent in de stalling staan hangt rond half november
een kaartje met de tekst: “Deze fiets wordt opgeruimd OF anders verwijder dit
kaartje”. Op die manier kan er weer ruimte ontstaan.

TUINPARTNER
De Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft besloten dat Tuinpartner
toegestaan wordt. Registratie van de tuinpartner gaat, op dit moment, na
minimaal drie jaar in.
In de ALV is aangegeven dat tuinders die al jarenlang een tuinpartner hebben het als onrechtvaardig
ervaren dat deze partner na registratie minimaal drie jaren moet wachten.
Het bestuur heeft aangegeven hier naar te willen kijken en dit op te
willen pakken. Zij roept iedereen op die een tuinpartner heeft en deze
als partner wil later registreren dit vóór 1 januari 2022 aan het bestuur
door te geven. Stuur een mail aan bestuur@groengennep.nl met
gegevens van jouw tuinpartner met naam, geboortedatum,
adresgegevens, email en telefoon van de tuinpartner en sinds wanneer
deze tuinpartner in jouw tuin actief is.
Het bestuur verwacht in voorjaar 2022 dit ter beoordeling aan de
ALV voor te leggen.

LEVENSPARTNER
Registratie van de levenspartner in het pachtcontract kan natuurlijk ook. Neem dan contact op met het
bestuur zodat een gewijzigd pachtcontract opgesteld wordt.

CORONA
Het bestuur heeft mede gezien de sterk oplopende besmettingen enkele
maatregelen genomen om de risico’s van Corona te beperken. Er is voor gekozen
de kantine niet open te stellen. Het bestuur begrijpt dat
dit een vervelend besluit is. Om tegemoet te komen aan
bezwaren wordt tijdens de openingstijden van de kantine
de mogelijkheid overwogen om een terrasverwarming op
te stellen in de tuinkamer.
Vanuit de overheid is vanaf zaterdag 6 november 2021 een
Coronatoegangsbewijs (QR-code) op het overdekte buitenterras verplicht. Tevens
is een mondkapje in hal, toilet en winkel verplicht.

VELT - BIJEENKOMST GAAT NIET DOOR
Omdat vanwege Corona de kantine gesloten is kan de VELT-bijeenkomst van 16 november niet door
gaan. De bijeenkomst wordt tot nader orde uitgesteld en op een later tijdstip alsnog georganiseerd.

INMAKEN - WECKEN - FERMENTERN
Er zijn veel manieren om groente en fruit te
bewaren. Gevraagd is om de kennis van de
verschillende vormen van inmaken te delen met
elkaar. Laat weten waar jij goed in bent en/of tips
hebt voor andere tuinders als het gaat over de
verschillende manieren van inmaken. In het
voorjaar als er geen Corona-maatregelen zijn kan
dan een bijeenkomst georganiseerd worden waar
die kennis gedeeld wordt.

PLANTENRUILDAG
Er is geopperd om een Open Dag te organiseren maar aangezien dat te algemeen is, is het voorstel om de
plantenruildag in het voorjaar, meestal 2e deel van de maand Mei, te verbreden en open te stellen voor
buitenstaanders. Op deze manier wordt er meer bekendheid aan de Volkstuin gegeven. Dat betekent dat
degene die plantjes over heeft deze kan ruilen en/of weggeven aan anderen zoals dat nu ook het geval is.
We horen graag jullie mening.

TUINNIEUWS
Kijk eens op Instagram Tuin 118 waar veel Paul Hulshof tuinieren en natuur aantrekkelijk presenteert
voor kinderen https://www.instagram.com/tuin118/

