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Nieuwjaarsreceptie
Ondanks het regenachtige weer werd de
nieuwjaarsreceptie druk bezocht. Het bestuur
wenste alle tuinleden een voorspoedig en vooral
vruchtbaar tuinjaar toe en hoopte, dat de
tuinders zelf kunnen oogsten en dat dat dit jaar
niet wordt gedaan door ongewenst bezoek.
De kantinevrijwilligers hadden zich van hun beste
kant laten zien om te zorgen voor drank en
hapjes.
De belangstelling voor onze vereniging is groot,
gezien het aantal inschrijvingen: tussen de 60 en
de 70 personen.

Ledenvergadering
Op 23 maart is de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Binnenkort wordt de
aankondiging verstuurd.

Huishoudelijk reglement
In september is het concept reglement verstuurd naar alle tuinleden. Tot en met 22 december was er
gelegenheid om schriftelijk te reageren en op 12 januari was er de mogelijkheid om mondeling te
reageren. Er zijn enkele reacties binnengekomen, welke zijn beantwoord, maar de opmerkingen hebben
nauwelijks geleid tot aanpassingen.
Tijdens de ledenvergadering zal de leden worden gevraagd om hun goedkeuring te verlenen, waarna het
reglement definitief is.

Huishoudelijke mededelingen
Wijzigingen in adres, telefoonnummers en/of e-mailadressen doorgeven per email of zaterdags op
kantoor.

LET OP: Op zaterdag 26 januari is er nog gelegenheid om de zaadlijsten in te leveren
en af te rekenen.

Oproep
Wie kan ons helpen met het gebruik van de geluidsinstallatie?
Er zijn geen gebruiksaanwijzingen en het apparaat staat maar
te verstoffen in de kantine.
Wat muziek in de kantine zou het gezelliger maken.
Dus ben je een beetje technisch en kun je het apparaat weer
aan de praat krijgen, meld je dan bij het bestuur.

Leo Koenenparkje
Als je de poort binnenkomt zie je aan de linkerkant een mooi stukje groen. Dit is het Leo Koenenparkje.
Het is aan het begin van deze eeuw aangelegd op initiatief van enkele tuinleden, die overigens nog steeds
bij ons tuinieren. Na het aanleggen, waarbij vooral Leo Koenen veel en zwaar werk heeft gedaan (vandaar
de naam). Er is toen afgesproken om het parkje maandelijks te onderhouden.
Iedere eerste maandag van de maand in de periode van april tot oktober komen een aantal vrijwilligers bij
elkaar om dit te doen. Er is zelfs een vrijwilliger van buiten (die zelf geen tuin heeft) die komt helpen.
Het onderhoud gebeurt in een gezellige sfeer en altijd heeft een van de vrijwilligers wel iets lekkers bij de
koffie.
Omdat niet iedereen altijd kan op de eerste maandag van de maand, zoeken we een aantal enthousiaste
vrijwilligers om te helpen bij het onderhoud.

Klussenbriefjes
In de gang vinden jullie binnenkort een rek met daarin klussenbriefjes. Heb je een klusje voor je tuin, zoals
hakselen, frezen of mest rijden vul dan op het briefje je tuinnummer, het tuinpad, je naam, je
telefoonnummer en de dag van je voorkeur in en zet het ingevulde briefje dan in het rechtse vak. Er wordt
dan contact met je opgenomen om een en ander af te spreken.
De prijzen zijn: Hakselen € 1,00 per kruiwagen en € 3,00 per kwartier.
Frezen € 5,00 voor een enkele tuin.
Aanhanger compost rijden € 8,00 (inclusief compost).
Aanhanger stalmest rijden € 13,00 (inclusief mest).
Gebruik tractor met aanhanger € 2,00 per keer.

De voorbeeldtuin
Naast de mestkuil ligt een grote tuin, die wij willen gaan
inrichten als voorbeeldtuin. Het is onze bedoeling om op
dit perceel verschillende vormen van tuinieren te laten zien
als inspiratie voor en door leden.
Denk aan: permacultuur, vierkante meter tuin, keyhole gardens,
composteren, no waste gardening etc.
Er staat ook een grote kas waarin verschillende experimenten
gaan plaatsvinden.
Voor deze tuin zoeken we enthousiaste vrijwilligers om mee
te denken en mee te experimenteren.
Heb je interesse, meld je dan aan bij tuinzaken@groengennep.nl
Keyhole gardens: www.youtube.com/watch?v=ykCXfjzfaco
Permacultuur: https://youtu.be/oKiYyltWdmc

Kijk vooral ook op de website van onze tuin: www.groengennep.nl
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