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Inbraak en vernieling:
We worden als nieuw bestuur geconfronteerd met een spoor aan inbraken. Daarbij zijn deuren geforceerd,
zaken vernield en spullen gestolen. Dat is vreselijk vervelend en met name voor de tuinleden die het direct
treft. We willen aan jullie allen vragen om op te letten op verdachte situaties, rare dingen, onbekenden die
zomaar rondwandelen enzovoorts. Het is altijd fijn als U vriendelijk vraagt wat men op de tuin komt doen.
Als men er echt niets te zoeken heeft kunt u uitleggen dat de tuin alleen voor leden toegankelijk is en hen
vriendelijk verzoeken weg te gaan. Wilt U ons dat wel even melden: via bestuur@groengennep.nl of spreek
ons aan als u ons tegenkomt. Als u slachtoffer bent van een inbraak, doe dan altijd aangifte bij de politie!
Dat kunnen wij niet voor u doen. Door uw aangifte helpt u ook het bestuur met het inbraakdossier.
Blijft dat we na moeten denken over hoe de veiligheid te vergroten en tegen welke kosten. Helaas staat de
poort, bijvoorbeeld, nog te vaak open. Het bestuur denkt na over meer structurele oplossingen. Goede tips
op dit gebied zijn altijd welkom.

Tegels
In de tuin liggen al diverse jaren rubberen tegels. Deze tegels komen uit een oude Philips fabriek uit
Veldhoven. Ze zijn van afvalmateriaal gemaakt. Mogelijk zijn ze verontreinigd en daarom reden om ze uit
de tuin te verwijderen. Aan iedereen die deze zwarte rubber tegels op de eigen tuin of op het pad heeft
gelegd het dringende verzoek om de tegels af te voeren naar de milieustraat.

Plastic kasjes verwijderen
Zoals bekend moeten per 1 november alle tijdelijke, meestal groene plastic kassen ontmanteld zijn. Het
buizenframe mag blijven staan (mits stevig). Reden hiervoor is, dat door harde wind of storm losgeraakte
delen schade bij anderen kan veroorzaken. Bedankt voor jullie medewerking.

Werkplaats
Er wordt hard gewerkt op de tuinen, er wordt opgeruimd, afgevoerd, gemulched en gemest.
Daarvoor is vaak hulp of ondersteuning nodig van de werkplaats. Om met de tractor een kar mest
naar een tuin te rijden, de tuin te fresen, een stuk glas te snijden enzovoorts. Wij willen u eraan
herinneren dat u een aanvraag voor dit soort werkzaamheden kunt doen door het
aanvraagformulier in te vullen (naast de ingang van de kantine in een bakje). Er wordt dan
contact met u opgenomen of en wanneer de werkzaamheden kunnen plaatsvinden.

Door het wegvallen van een aantal vrijwilligers is het erg druk voor de enkele vrijwilligers van de
werkplaats. We verzoeken u daarom om de coördinator van de werkplaats, Hans, niet
rechtstreeks aan te spreken op klussen, die u graag gedaan ziet worden, maar uitsluitend via het
aanvraagformulier uw verzoek in te dienen en rustig af te wachten tot er contact wordt
opgenomen.
Tevens doen wij een oproep voor nieuwe vrijwilligers werkplaats. Altijd al leuk gevonden om op
een tractor te rijden of een bijl in een boom te zetten? Meld je dan aan voor de werkplaats en
versterk ons superteam.

Winkel, zoveel meer dan je denkt
Het is nu tijd om na te denken over wat we volgend jaar weer allemaal in onze tuin willen zetten, hoe we
de tuin willen indelen, of we eens op een andere manier willen gaan tuinieren. En dat kan: de nieuwe

bestellijsten voor zaden liggen klaar in de hal om meegenomen te worden en thuis in alle rust te
bestuderen. Maar ook rondsnuffelen in de winkel kan nieuwe ideeën geven. Vooral als je
geïnteresseerd bent in biologisch tuinieren.
Wist u bijvoorbeeld dat wij sinds kort in de winkel ook heermoes-min verkopen? Een biologische
bemestingsstof waarmee op wat langere termijn de heermoes uit uw tuin verdwijnt. En al veel
langer verkopen we lavameel, ook al zo’n goed biologisch verantwoord product. En als u meer van
biologisch tuinieren wilt weten of als er andere biologische producten zijn, waarin u
geïnteresseerd bent, kijk dan eens op https://biosolutions.bio en tip de winkel welke producten
nog meer in onze winkel een plek zouden kunnen krijgen.

Nieuwjaarsreceptie
Mits het toegestaan is, lijkt het ons een goed idee om de traditionele nieuwjaarsreceptie op zaterdag 9
januari 2021 te houden. We denken dat het in de buitenlucht moet kunnen, zodat zoveel mogelijk mensen
kunnen komen. We gaan kijken welke mogelijkheden er zijn.

