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Fijne Kerstdagen en
een goede jaarwisseling
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Het Bestuur

Let op !!!

Let op !!!

Let op !!!

Belangrijk

Regelmatig wordt het bestuur
benaderd door tuinleden over
allerlei kleine probleempjes
die tuinleden met elkaar hebben. In dit bemiddelen gaat
veel kostbare tijd zitten.

De tuin is in de winter niet
meer te bereiken met uw auto.
Vanaf 1 dec. t/m 28 febr.
(indien het weer dat toelaat)
wordt de grote poort gesloten
voor auto’s om de paden zoveel mogelijk te beschermen.

•

Vanaf 1 januari 2010
wordt de prijs voor een
kruiwagen mest verlaagd van €1,75 naar
€1,50

•

De pacht wordt niet
verhoogd en blijft gelijk aan de prijs in 2009.

•

De prijs van een kopje
koffie wordt verhoogd
van €0,40 naar €0,50

Het bestuur vraagt u dan ook
vriendelijk om eerst zelf een
oplossing voor uw problemen
of irritaties met buurman of
andere tuinleden te zoeken en
als dit onmogelijk is dan pas
een beroep te doen op het
bestuur.

Let op !!!
De verbouwing is gestart en
het is voorlopig dus even behelpen in de kantine. Wij hopen dat u daarvoor begrip
heeft.

Activiteiten overzicht
Datum

Welkom
Nieuwjaarsborrel

9 januari

Nieuwjaarsborrel

9 januari

Inleveren Garant zaadlijsten

16 januari
Maart

Jaarvergadering

12 juni

Multicultureel diner

Juli
17 oktober

Zaterdag

Activiteit

Jeu de boules
Pompoendag

9 januari

Garantzaden bestellen

Vanaf 14.00 uur

Uw kunt weer een keuze maken uit de zadengids van Garant.

Kom ook

Aanvangstijd
14.00 uur
10.00 -12.00 uur
Datum en tijd wordt nog
bekend gemaakt
17.00 uur
Datum en tijd wordt nog
bekend gemaakt
11.00 - 16.00 uur

Als u de bestellijst invult hoeft u enkel en alleen het aantal in te vullen op het formulier en het bedrag met de korting zal dan ingevuld worden door de medewerkers die de lijsten in ontvangst nemen.
U kunt de lijsten inleveren op 9 en 16 januari van 10.00 - 12.00 uur en u dient dan wel direct contant
te betalen
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Pompoendecoratief dag
Joke van Doornewaard

Dit jaar was het voor de 14e keer,
dat de pompoendag werd gehouden en wel op zondag 18 oktober.
Het was een prachtige dag in alle
opzichten, maar dat was mede het
resultaat van vele vrijwilligers, die
er erg veel tijd in hadden gestoken. De start was het opzetten
van de kramen, de tenten, het
verzorgen van gas- en stroomaansluitingen, het schoonmaken van
de kantine, het verzorgen van het
terras; dit alles begon al op de
vrijdag ervoor.

Op zaterdag werden de meeste
kramen ingericht, zo ook de kramen van de vereniging. Bij elkaar
20 kramen.
Op de dag zelf werd al vroeg
gestart met de laatste voorbereidingen zoals het warm maken
van de soepen, het maken van
het pannenkoekbeslag en het
bakken van hamburgers en worsten; ook in de kantine stond
men al vroeg klaar met koffie en
appelgebak en later op de dag
met lekkere drankjes.

In de kramen van de vereniging
werd een uiteenlopend assortiment van zelf gemaakte producten verkocht, zoals heerlijke jams,
chutneys, boeketten met bloemen; ook kant en klare producten
zoals verse stoofperen, walnoten
vonden gretig aftrek.
In de andere kramen werden uiteraard veel pompoenen verkocht, maar ook verse groenten
en andere mooie producten uit de
tuinen. Er waren mandenvlechters, een imker en een scala aan
oude tuingereedschappen.De
eerste bezoekers waren al om 10
uur present, terwijl de officiële
opening nog moest gebeuren; in
totaal zijn er meer dan 2000 bezoekers geweest, waaronder de
wethouder van cultuur.
Dankzij de inzet van alle vrijwilligers en de mooie muziek was dit
een dag om niet te vergeten; deze
dag heeft ongeveer 2000 euro’s
voor de vereniging opgebracht.
Het was in alle opzichten een
zeer geslaagde dag met nogmaals
dank aan allen die zich hebben
ingezet.

Lezing groentetuin in Zuid Afrika
18 januari 2010 aanvang 19.30 uur
Eindhoven heeft een stedenband met Als wij als volkstuinders ervaringen
Evaton West in Emfuleni, Zuid-Afrika. willen uitwisselen met de mensen, die in
Ik vond het interessant te horen, dat in Evaton West in Zuid-Afrika een moeshet centrum van de township Evaton tuin hebben, kan dat. Misschien zijn er
West ook een moestuin is. Teun de Laat ook ideeën om hen te helpen. Daarom
(van de stedenband) vertelde mij, dat de wil ik graag een contactgroep vormen
vrijwilligers in die moestuin erg actief om dat idee verder uit te werken.
zijn. Ze leren bewoners van de towns- Kom naar de lezing met videobeelden
hip hoe ze zelf een groentetuin kunnen over de moestuin in Zuid-Afrika:
aanleggen, als middel om een beter en
18 januari 19.30 u in de kantine van
gezonder leven te krijgen.
Volkstuinvereniging Groen Gennep.
Er is natuurlijk nog veel meer over die
moestuin in Zuid-Afrika te vertellen. Heb je interesse voor de contactgroep?
Dat wil Teun de Laat graag doen. Hij Meld je dan bij Marianne Kemps
komt met foto’s en videobeelden maan- Email: marianne.kemps@het net.nl
dagavond 18 januari 2010 en vertelt er
telefoon: 040-2119580
dan alles over.
Op deze internetsite kun je er meer over lezen.

www.eindhovenemfuleni.nl/projecten/greening/

