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IS DE LENTE IN AANTOCHT?
Na de vorst en enorme pakken sneeuw waarvan Toon van de Wiel prachtige
foto’s heeft gemaakt, zien we de eerste tekenen van de lente. De spade kan
weer de grond in. De laatste schorseneren zijn geoogst. Er wordt alweer met
mest en compost gereden, onze nieuwe winkel en onze tuinkamer zijn ook
weer helemaal klaar voor het voorjaar.

NIEUWJAARSRECEPTIE
8 januari 2011 was de nieuwjaarsreceptie. Het was gezellig als vanouds.
De kippenpootjes en de pilsjes vonden gretig aftrek.

WAARDERING VOOR VOLKSTUINVERENIGING
GROEN GENNEP
Op 11 januari ontving een glunderende Fred -onze voorzitter- van
wethouder Fiers €1000 waarderingssubsidie. Fred is terecht trots op zijn
volkstuinvereniging, zijn tuinders en de vele vrijwilligers en blij met de
waardering die de Gemeente Eindhoven daarvoor heeft.

29 JANUARI 2011 OPENING WINKEL
De winkel is prachtig geworden. Alle spullen hebben weer hun plekje.
29 januari om 11 uur opende de vernieuwde winkel officieel. Natuurlijk
met een feestelijk randje. Dat is ook te zien op de foto’s die Toon gemaakt
heeft. Els vd Heiden hield alle aanwezigen plezierig bezig met alle planten
die ze in haar quiz verstopt had. Na veel gepuzzel (en gespiek) kreeg Els
lekker veel goede oplossingen. Het lot moest dus bepalen wie de prijs
kreeg. Als ik goed heb opgelet werd Henk Leuverman de winnaar.

16 APRIL BRUNCH, KOM EN NEEM JE KINDEREN MEE!
Bij de start van het nieuwe tuinseizoen willen we graag samen met alle
tuinleden een voorjaarsbrunch houden. Speciale aandacht krijgen de
kinderen. Voor hen hebben we een verrassend programma.
Iedereen wordt uitgenodigd op zaterdag 16 april van 1 tot 3 uur in onze
geheel vernieuwde tuinkamer. We willen graag weten op hoeveel mensen
we kunnen rekenen. Geef je dus op vóór 8 april. Dat kan in de tuinkamer.
De brunch wordt een lekker samenzijn en de kinderen zullen zich vast niet
vervelen. We vragen een bijdrage van €7,50 per persoon , kinderen t/m
10 jaar betalen slechts €4,- (dat is incl. de materiaalkosten voor het
kinderprogramma).

KIJK OOK EENS OP
WWW.GROENGENNEP.NL

Openingstijden winkel
30 oktober t/m 27 maart
Zaterdag van 10 -12.00 u
28 maart t/m 29 okt:
Woensdag en zaterdag 10 -12.00 u

Op onze website vind je niet alleen
algemene informatie van onze
vereniging. Er staan ook prachtige
foto’s op die Toon van de Wiel
maakt van onze volkstuin en
haar activiteiten.
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NIEUWS VAN DE WINKEL
Het winkelteam, bestaande uit Peer, Jan, Jaap, Gerard, Joke, Vic, Els B.
en Els vd H., heeft de winkelvoorraad weer aangevuld en uitgebreid. Er
zijn niet alleen de zaden van Garant maar ook de biologische zaden van
Bolster. De giftige bestrijdings-middelen zijn uit het assortiment
verdwenen. Er zijn tegenwoordig voldoende goede biologische
alternatieven, die kun je nu vinden in de winkel. Is iets niet op voorraad,
vraag gerust of het besteld kan worden.
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.
Tot slot een tip van Peer: zaai niet elk jaar alles weer op hetzelfde
plekje. Wisselteelt is beter voor de bodem en voorkomt ziektes in de
gewassen.

ELKE ZATERDAG VEEL SOEPS
De zaterdagse soep is een succes. Elke zaterdag soep gemaakt door een
andere kok(kin). We zijn er de strenge winter mee doorgekomen.
Nu het voorjaar zich aankondigt willen ook onze tuinkoks niet
achterblijven.
Elke zaterdag is er weer een heerlijke lunchverrassing.
Wil jij ons ook laten meegenieten van je kookexperimenten?
Een keer soep of een lunchverrassing maken of wil je helpen in de
Tuinkamer? Heel graag! Meld je dan bij José of Lenie in de tuinkamer.

WAAROM EEN INSECTENHOTEL IN DE TUIN?
Met een insectenhotel kun je insecten lokken die nuttig kunnen zijn
voor de bestuiving van bloemen (fruitbomen) en ook voor het opruimen
van bladluizen. Maar ook omdat het bestuderen van al die beestjes heel
erg interessant is. Ook voor kinderen !!!

ACTIVITEITENKALENDER
19 maart 2011 jaarvergadering
16 april 2011 voorjaarsbrunch
28 mei 2011 multicultureel diner
16 oktober 2011 pompoendag

13.00 u
13.00 u-15.00 u
17.00 uur
11.00-17.00 uur

BESTUUR
Openingstijden tuinkamer:
30 oktober t/m 27 maart
Ma, wo, za van 9.00 u-12.30 u
28 maart t/m 29 okt:
Ma t/m za van 9.00 u-12.30 u

Fred Greven (voorzitter)
Joke van Doornewaard (activiteiten)
Kees Kemps (penningmeester) Peer Scheepers (winkel)
Toon Methorst (tuinzaken)
Cemal Findikli (bouwzaken)
José van Bakel (tuinkamer)
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