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BESTE WENSEN
Het Bestuur wenst ook dit jaar eenieder fijne feestdagen. We wensen alle
tuinders en hun kroost een groeizaam 2013 toe en een grote oogst.
Onze traditionele nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 12 januari van
13.00uur tot 16.00 uur. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd. U bent
allen van harte uitgenodigd.

POMPOENDAG 2013
Na overleg met een zeer betrouwbare weerman heeft het bestuur als datum voor
onze onovertroffen Pompoendag zondag 20 oktober geprikt. Datum: 20-10-2013
We rekenen weer op een bezoekersaantal van 3.500-4.000.
Evenals vorige jaren zijn er weer voldoende vrijwilligers om de avond en nacht
ervoor de ingerichte kramen te bewaken.
N.B. bekijk ook eens onze fotocollage, welke in de hal of tuinkamer hangt.
INLEVEREN ZAADLIJSTEN
Ook dit jaar kunt U met korting zaad bestellen via onze vereniging. Zowel de
catalogi van Garant als Bolster (wat duurder, maar biologisch geteelde zaden)
liggen ter inzage in de Tuinkamer. Op de zaterdagochtenden van 19 en 26 januari
2013 kunt U uw ingevulde lijsten inleveren.

DATA
12 januari 2013 nieuwjaarsreceptie
19 en 26 januari inleveren zaadlijsten
1 juni multiculturele maaltijd
20 oktober 2013 pompoendag

13.00-16.00u
17.00 uur
11.00-17.00 uur

MULTICULTURELE DAG
Op zaterdag 1 juni is er vanaf 7 uur weer een multiculturele maattijd. Afgelopen
jaar was dit een groot succes. Het eten was veelsoortig, maar vooral lekker en
overvloedig. We rekenen dit jaar op nog meer deelnemers en neem
schoonmoeders en andere warme persoonlijkheden mee.
N.B. bekijk ook eens onze fotocollage, welke in de hal of tuinkamer hangt.
In deze nieuwsbrief
Pompoendag
Zaadlijsten
Multiculturele dag
Storten tuinafval
Groepsbezoek
Gebruik kruiwagens
Moeskoppen
Website
Openingstijden tuinkamer:
Tot 30 maart
Ma, wo, za van 9.30 u-12.30 u
30 maart t/m 27 okt:
Ma t/m za van 9.00 u-12.30 u

STORTEN TUINAFVAL
Het najaar is er weer gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tuinafval
kwijt te raken. Jammer is dat er, ondanks de duidelijke omschrijving op de
geplaatste mededelingen, weer goederen gestort waren die verboden zijn,
zoals (geïmpregneerd) hout, plastic, kunststoffen, oude koelkasten, e.d.
Het bestuur vraagt U dringend zich aan deze spelregels te houden !!

Fijne feestdagen en een alle opzichten zonnig 2013
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GROEPSBEZOEK
Het afgelopen jaar zijn er wederom groepen scholieren, bejaarden,
verenigingen e.d. op bezoek geweest op ons Volkstuin-complex. Zij zijn met
veel genoegen door de Vereniging ontvangen en rondgeleid; na afloop werd
dan in de tuinkamer nagepraat onder het genot van koffie, thee of een
drankje.
Deze mogelijkheid zal ook het volgend jaar blijven bestaan.
Binnenkort zijn de gemaakte foto’s te zien op onze website.
GEBRUIK KRUIWAGENS
Door de Vereniging worden als service kruiwagens e.d. ter beschikking
gesteld. Het is echter wel de bedoeling dat deze aan het einde van de dag
weer worden teruggebracht. Je zult het geloven of niet, maar het komt voor
dat de kruiwagens wel eens als mobiele bloembak worden gebruikt.
MOESKOPPEN
Het is niet toegestaan om zich op tuinen van anderen te begeven, zonder
uitdrukkelijke toestemming; helaas zijn er nog steeds z.g. moeskoppen.
Het bestuur heeft geen zin om politieagent te spelen. Daarom is het goed
dat tuinders elkaar hierop aanspreken, zonder bemiddeling van het
Bestuur. Het hoeft geen betoog dat geweld daarbij uit den boze is.

WEBSITE (www.groengennep.nl)
In het afgelopen jaar is onze website nieuw leven ingeblazen; er worden
regelmatig wetenswaardigheden en nieuwtjes opgezet.
Het blijkt uit onderzoek van onze ICT-er tevens tuinlid, dat onze website
veelal door buitenstaanders wordt gelezen. Maar ook voor onze tuinleden
is er veel op de site te bekijken en te lezen.

BESTUUR
Fred Greven (voorzitter)
Paul van Doornewaard (secretaris)
Martin Melissen (penningmeester)
Peer Scheepers (winkel)
Toon Methorst (tuinzaken)
Cemal Findikli (bouwzaken)
(advertentie)
Openingstijden winkel
Tot 30 maart
Zaterdag van 10.00 u-12.00 u
30 maart t/m 27 okt:
Ma, wo, za van 10.00 u-12.00

Hoogstraat 275
Di t/m vr 12-17 u
Za 10-17 u
www.wereldwinkeleindhoven.nl

Voor originele eerlijke cadeaus en fair fashion
het juiste adres!
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