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BESTE
WENSEN
d
Het Bestuur wenst ook dit jaar eenieder fijne feestdagen. We
wensen alle tuinders en hun kroost een groeizaam 2014 toe en
een grote oogst.
Onze traditionele nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 11 januari
van 13.00 uur tot 16.00 uur. Voor hapjes en drankjes wordt
gezorgd. U bent allen van harte uitgenodigd.
POMPOENDAG 2014
Na overleg met een zeer betrouwbare weerman heeft het Bestuur
als datum voor de Pompoendag zondag 19 oktober geprikt.
We rekenen weer op enige duizenden belangstellenden.
Evenals vorige jaren zijn er weer voldoende vrijwilligers om de avond
en nacht ervoor de ingerichte kramen te bewaken.
N.B. bekijk ook eens op onze website, www.groengennep.nl de film
en de foto’s, welke die dag zijn gemaakt.
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 18 en 25 januari 2014 kunt U uw ingevulde
bestellijsten inleveren.
DATA
11 januari 2014 nieuwjaarsreceptie van 13.00-16.00u
18 en 25 januari 2014 inleveren zaadlijsten
maart 2014 jaarlijkse ledenvergadering; definitieve datum volgt.
21 juni 2014 multicultureel diner vanaf 17.00 uur
19 oktober 2014 pompoendag van
11.00-17.00 uur
van 20 oktober tot 2 november kan er tuinafval worden gestort op het
parkeerterrein (onder voorbehoud)
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MULTICULTUREEL DINER
Op zaterdag 21 juni is er vanaf 17.00 uur weer een multicultureel
Diner. Afgelopen jaar was dit een groot succes. Het eten was
gevarieerd, maar vooral lekker en overvloedig. We rekenen dit jaar
op weer meer deelnemers.
STORTEN TUINAFVAL
Dit najaar is er weer volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
tuinafval kwijt te raken. Ondanks alles zijn er weer zaken gestort
welke waren verboden, zoals (geïmpregneerd) hout, plastic,
kunststoffen, puin en betonnen schuttingplanken. Door goede
aandacht zijn deze goederen tijdig verwijderd, anders hadden de
stortkosten € 160,00 per ton bedragen i.p.v. € 40,00 per ton. Als
hier niet beter op wordt gelet, is het Bestuur genoodzaakt om deze
zonnig 2013
service te beëindigen.
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ACTIVITEITEN OF VRIJWILLIGERS ????
De afgelopen jaren zijn het multicultureel diner en de pompoendag,
verzorgd door Els Bressers en Joke van Doornewaard telkenmale
een grandioos succes geweest. Beide dames hebben deze
activiteiten 5 jaar lang met veel plezier gedaan en willen het stokje
overdragen aan nieuwe vrijwilligers. Het Bestuur doet een beroep
op alle tuinleden en hoopt, dat deze vacatures snel zullen worden
ingevuld.

WEBSITE (www.groengennep.nl)
In het afgelopen jaar is onze website nieuw leven ingeblazen; er
worden regelmatig wetenswaardigheden en nieuwtjes opgezet.
Onze webmaster, Timo Breumelhof, gaat onze tuin verlaten en zijn
werkzaamheden verleggen naar Frankrijk. Het Bestuur bedankt
hem hartelijk voor zijn inzet. Er is waarschijnlijk al een nieuwe
gegadigde.
Wij spreken de hoop uit, dat ook in 2014 velen onze website zullen
bezoeken.
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www.wereldwinkeleindhoven.nl

Voor originele eerlijke cadeaus en fair fashion
het juiste adres!
Openingstijden winkel
Tot 29 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
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