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Beste bewoners van complex 501

Zoals jullie weten heeft de Groengroep de afgelopen maanden aan alle bewoners 

gevraagd welke bomen of klimplanten ze willen. De bomen en klimplanten zijn inmiddels 

door Annelies en Sophie besteld en deze worden afgeleverd op vrijdag 7 november. Naast 

bomen en klimplanten komen er ook zakken tuinaarde, palen, boombanden, en rekjes + 

bevestigingsmaterialen voor de rekjes. 

Een deel van de klimplanten is nog niet besteld en daarmee wachten we tot het voorjaar. 

Help mee met het planten op zaterdag 1 en zondag 9 november vanaf 13.00 uur

Het idee is om op zaterdag 1 november de gaten te graven waarin op 9 november de 

bomen geplant zullen worden.  Het liefst graaft iedereen het gat voor zijn of haar eigen 

boom, maar we kunnen elkaar natuurlijk ook helpen. In de gaten die we graven komt niet 

alleen de boom maar storten we ook 30 liter bemeste tuinaarde. Als je zelf niet kunt 

graven of er niet bij kunt zijn, geef dan met een paaltje aan waar je boom moet komen, 

dan graven anderen het gat. Overleg op tijd met je buren waar de boom precies moet 

komen zodat je dit weet op 1 november. 

Neem zoveel mogelijk scheppen mee, zodat we die dag genoeg  gaten kunnen maken. Is 

er iemand die kan beschikken over een kruiwagen? En is er iemand die beschikt over een 

grondboor? Meldt dit dan aan Michel via 06-47778693 of via michelpost@xs4all.nl, dan 

hoeven we die dingen niet te huren.

Zondag 9 november beginnen we met het verdelen van de bomen (op basis van de 

bestellijst), dus zorg dat je erbij bent. Ook kunnen we ons zondag 9 november bezig 

houden met het monteren van de klimrekjes op de muren. Deze zijn van metaal en zullen 

we ter plekke op maat maken. Ze zijn twee meter hoog maar zelf bepaal je hoe breed je ze 

wilt.

Tussen 7 november en 12 november zal er een container aanwezig zijn waarin grond en 

puin gestort kan worden. Hierin kan niet alleen de grond worden gestort die uit de 

boomgaten komt maar ook het puin dat in veel tuinen nog steeds aanwezig is. Ná het 

weekend van 9 november (en niet eerder) kunnen we de container verder helemaal vol 

maken met ook andere dingen zoals hout, metalen, plastic en huisraad. Gooi er geen 

vuilniszakken met huishoudelijk afval in. 

Het is belangrijk dat alle gaten zijn gegraven vóór 9 november. We kopen de bomen 

namelijk als 'wortelgoed', deze bomen hebben geen kluit, en de kale wortels moeten zo 

snel mogelijk de grond in. 

De Groengroep

Jaffa Nieuws
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