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DE TUIN(der) in winterslaap, of niet?
Ook in de winter biedt de tuin veel goeds en zit ze soms vol verrassingen.
Veel groenten worden als de vorst erover is geweest nog lekkerder.
Spruitjes en boerenkool zijn goede voorbeelden. Liefhebbers van aardperen
en schorseneren verheugen zich al op de winteroogst. En voor wie graag
een groen blaadje lust: pluk deze winter eens winterpostelein. In menig tuin
is dat kranige plantje te vinden, zelfs als er sneeuw ligt.

NIEUWJAARSRECEPTIE

7 januari 2012 om 13.00 uur .
Dit jaar extra feestelijk omdat de Volkstuinvereniging 35 jaar bestaat. Leden
die een goed idee hebben hoe dit jubileum te vieren, kunnen dat laten
weten aan de voorzitter.

TUINKAMER, klinkt goed, maar trekt te weinig bezoekers.
De kantine ofwel onze tuinkamer heeft een klein aantal vaste bezoekers en
te weinig vrijwilligers. Veel nieuwe tuinders hebben de weg naar onze
tuinkamer nog niet gevonden. De vaste bezoekers bijten niet hoor! En ze
zouden het leuk vinden om ook de nieuwe gezichten te zien. Daarom voor
iedereen tot 1 juli elke week een gratis kopje koffie of thee. Gebruik
daarvoor de persoonlijke tuinkamerkaart. Daarna evalueert het bestuur
hoe het gaat.
Nieuwe vrijwilligers graag aanmelden bij Harry Wouters.

POMPOENDAG WAS GROOT SUCCES
De avond tevoren vanaf half 11 tot ’s morgens half 6 is er gewaakt. Dat was
zo gezellig dat de eerste ploeg gebleven is toen de aflossing kwam. Die sfeer
is de hele dag gebleven. Er waren mooie kramen, heerlijke hapjes, prachtige
pompoenen en andere producten en veel bezoekers. Bovendien was het
heerlijk zonnig weer. Toon van de Wiel heeft als vanouds de pompoendag
door zijn lens bekeken en zijn foto’s zeggen meer dan een lang verhaal: het
was een gezellige pompoendag!

31 maart BRUNCH, NEEM JE KINDEREN MEE!
Bij de start van het nieuwe tuinseizoen willen we graag weer
samen met alle tuinleden een voorjaarsbrunch houden.
Speciale aandacht krijgen de kinderen. Voor hen hebben we
een verrassend programma.
Iedereen wordt uitgenodigd op zaterdag 31 maart vanaf 1uur in onze
gezellige tuinkamer. We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen. Geef je dus op vóór 25 maart. Dat kan in de tuinkamer.
De brunch wordt een lekker samenzijn en de kinderen zullen zich vast niet
vervelen. We vragen een bijdrage van €5,00 per persoon , kinderen t/m 10
jaar betalen slechts €2,50 (dat is incl. de materiaalkosten voor het
kinderprogramma).
Openingstijden winkel
30 oktober tot 1maart
Zaterdag van 10 -12 u
1 maart t/m 28 okt:
Woensdag en zaterdag 10-12 u

KIJK OOK EENS OP
WWW.GROENGENNEP.NL

In 2012 wordt de pacht niet verhoogd! Dus dat biedt nog meer kans op een
goed rendement!
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NIEUWS VAN DE WINKEL + ZADEN BESTELLEN
Het winkelteam, bestaande uit Peer, Jan, Jaap, Gerard, Joke, Vic en Els
Bressers, heeft de catalogi van Garantzaden en van Bolster met
biologische zaden al voor u klaargelegd. De bestellijsten zitten bij deze
nieuwsbrief.
Bestellijsten kun je inleveren op zaterdagmorgen 14 en 21 januari.
Als je potgrond, compost of mest wilt kopen graag eerst even melden en
afrekenen bij iemand van het winkelteam.
Er ligt in de winkel ook een catalogus van Vos met allerlei producten voor
grondbewerking, die via de winkel besteld kunnen worden.
Vergeet niet jullie bestelling op te halen!
Heb je plantjes teveel? Gooi ze niet weg, maar breng ze naar de winkel. Ze
worden dan verkocht en de opbrengst gaat naar de vereniging.

SNOEICURSUS KLEIN FRUIT DOOR VELT
Bij voldoende aanmeldingen wordt er 10 maart en 11 augustus 2012 een

snoeicursus voor klein fruit georganiseerd door Velt. Er kunnen
12 personen meedoen per groep, tegen een kleine bijdrage van maximaal
€ 5,00 per persoon.
Afhankelijk van de belangstelling wordt de cursus bij Velt OF in de
volkstuin gegeven. Degenen die zich willen opgeven, kunnen zich
inschrijven in de winkel, welke in de winter op zaterdag is geopend van
10.00-12.00 uur. De inschrijving sluit op 22 januari 2012.

BESTUUR
Fred Greven (voorzitter)
Joke van Doornewaard (activiteiten)
Vacature (penningmeester)
Peer Scheepers (winkel)
Toon Methorst (tuinzaken)
Cemal Findikli (bouwzaken)
José van Bakel (tuinkamer)
Het bestuur wil graag versterking. Op de komende ledenvergadering zal
het bestuur daarvoor voorstellen doen. Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij de voorzitter.

ACTIVITEITENKALENDER 2012
7 januari nieuwjaarsreceptie 13.00 u
19 maart jaarvergadering 13.00 u
31 maart voorjaarsbrunch ’s middags vanaf 13.00 u
26 mei multicultureel diner 17.00 uur
21 oktober pompoendag 11 -17.00 uur
Advertentie

ER IS WEER EEN WERELDWINKEL IN EINDHOVEN
Zoek je een origineel cadeau? Bij de wereldwinkel ben je aan het juiste
adres. Mooie met de hand gemaakte cadeaus voor een eerlijke prijs.
Openingstijden tuinkamer:
30 oktober t/m 30 maart
Ma, wo, za van 9.00 u-12.30 u
31 maart t/m 28 okt:
Ma t/m za van 9.00 u-12.30 u

Hoogstraat 275 (net buiten de rondweg )
Open di t/vr 12-17 u en za 10-17 uur www.kempsenco.nl
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