Hallo iedereen,
Vakantie voorbij, en daar gaan we weer.
Duizend bommen en granaten #&*%!
Vandalen op de tuin. D.w.z., op onze tuin. Onverlaten hebben
met een steen, opgeraapt van het looppad, een ruitje bij ons
huisje ingegooid. Ze hebben ook geprobeerd de kas te raken
maar dat is, gelukkig niet gelukt. Verder zijn er planten en
zonnebloemen om ver getrokken.
Wij hebben het idee dat eerder kinderen dan grote mensen dit
hebben gedaan maar weten doen we het natuurlijk niet.
Wat ik iedereen wel heel erg op het hart wil drukken is:
doe de toegangsdeur naar het complex dicht als de
kantine niet open is.
Dat is dus eigenlijk altijd behalve ma,wo en za ochtend.
Verder wil ik mensen die (klein)kinderen meenemen naar de tuin, wat natuurlijk
heel gezellig is, vragen de kinderen niet al te vrij over het complex te laten lopen.
En dan nu leukere zaken!
Goede doelen.

Ja zeker daar doen we met z’n allen ook aan. De tuin heeft weer een lunch
aangeboden aan oudere bewoners van Gagelbosch. 12 mensen, ieder begeleidt
door een vrijwilliger van Gagelbosch zijn van daar naar de tuin komen lopen om bij
ons in de kantine getracteerd te worden met een lunch en een bloemetje
uit eigen tuin. En kijk eens hoe leuk ze het vonden.
Ook leuk is dat we a.s. donderdag een groep ouderen op bezoek krijgen uit de
congregatie van Ahmed en Tutti (Nieuwkerkpad 10).

Pompoenen gooien.
Het is weer eens iets anders maar toch niet helemaal de bedoeling. Het schijnt dat
een aantal mensen, ongetwijfeld met goede bedoelingen, pompoenen en courgettes
aan de paarden geven. Nu hebben wij van de eigenaren te horen gekregen dat zij
dit liever niet hebben . Is niet goed voor de paarden.
Voedselbank
bij de kantine staan twee dozen waar men zijn overschot aan groenten (courgettes,
pompoenen en andere groenten) in kan deponeren. Frans Heiligers gaat 1 keer
per week als vrijwilliger naar de voedselbank en neemt de dozen dan mee. Naar
verluidt is men daar erg blij met de donaties.
Nieuws van de winkel en de kantine
De kantine is in de zomer een maandje alleen op zaterdag open geweest. Dat
vonden velen niet leuk. Het was een proef maar die is dus niet helemaal geslaagd
en zal, naar het zich laat aanzien, niet herhaald worden. De notoire
koffieleuten,waaronder ik mij zelf ook schaar, willen ‘s morgens koffie! Punt uit!
De winkel was in die zelfde tijd ook alleen op zaterdag open. Dat blijft wel zo
vanaf nu tot, zeg, maart. Gelukkig voor velen kan er wel iedere maandag-,
woensdag- en zaterdagochtend mest en compost worden gereden. Je rekent dan
gewoon in de kantine af.
Feest. We krijgen weer een feest.
Nou ja feest... De pompoendag komt er weer aan
en wel op zondag 1 oktober. Altijd kei gezellig en
bezocht door veel mensen.(bij mooi weer wel 1500)
In de kantine liggen flyers voor iedereen die ze in
hun eigen omgeving op willen hangen. Denk aan
scholen, winkels, buurthuizen etc.
Hoe meer bekendheid hoe leuker.
De kantine zoekt nog mensen die die dag willen helpen met bak en braadwerk en
andere zaken. Heb je zin, meldt je dan even in de kantine.
Nieuwe bestrating
We krijgen nieuwe bestrating bij het fietsenhok en aanpalend gebied. (dat wat nu
helemaal schots en scheef ligt) Zaterdag beginnen ze al en halen dan alle stenen er
uit (die natuurlijk later ook weer terug worden gelegd. d.w.z. de hele) De
fietsenstalling wordt tijdelijk verplaatst naar het grasveldje. Dat zie je vanzelf wel.
De stratenmakers hebben beloofd dat het grootste gedeelte van de bestrating voor
1 oktober klaar zal zijn.
Leuk, leuk,leuk

Maarten Pas, ons mede tuinlid en professioneel bloemist, gaat workshops geven.
Lees hieronder zijn verhaal.
Beste leden van Groen Gennep,
De komende periode staan er een paar nieuwe activiteiten op stapel waar ik U graag over wil
informeren.
In overleg met het bestuur ga ik een paar workshops geven in de kantine.

Zoals U misschien weet ben ik samen met mijn partner zeer actief met tuinieren op de tuinen 6 - 8
en 10.
Ook beroepsmatig ben ik met bloemen en planten bezig.
Daarom ga ik weer een paar creatieve avonden geven.
Voorlopig twee thema-avonden n.l.;
Maandagavond 27 november met als thema adventskrans en
Maandagavond 11 december met als thema de alternatieve kerstboom voor op tafel.
Tijden; Starten om 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur
De kosten zijn 12,50 p.p en daar krijgt U basismateriaal en begeleiding voor.
Om het spannend en creatief te houden moet U zelf voor de ( nog op te geven )materialen zorgen.
U kunt daarmee de onkosten zelf in de hand houden.
Ik hoop U binnenkort in de kantine te verwelkomen onder het genot van een kop koffie en een
gezellige creatieve avond.
Voor meer informatie en/of aanmelden mailen naar; groenbezig@outlook.com
Met de groene groeten,
Maarten van de Pas.

En dan als laatste: de opruimdagen
Deze zijn van zaterdag 28 oktober tot zondag 5 november. Dit is alleen voor
tuinafval. In de volgende nieuwsbrief zal ik dit nog een keer aan halen.
Tot zover en de groeten
Tom

