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KERSTGROET
Wij, bestuur van VolksTuinVereniging Groen Gennep, wensen u, tuinleden - buitengewone leden aspirant-leden en hun partners - vrijwilligers - familie - vrienden en relaties van onze
Volkstuinvereniging, gelukkige en vrolijke Kerstdagen en een groeizaam, vruchtbaar en bovenal gezond
2022.
Zo aan het einde van 2021 past een groot DANK JE WEL aan alle vrijwilligers van onze vereniging, die
er met elkaar voor zorgen dat alles op rolletjes verloopt. Zij verzetten samen met elkaar werkelijk bergen
werk in de Werkplaats, Onderhoud terrein, Winkel, Kantine, Tuinzaken en Duurzaamheid.
Een goed voornemen voor het komende jaar? Neem deel aan een van onze werkgroepen en ervaar zelf
hoe leuk én dankbaar én nuttig dat is!
We hebben als Volkstuin het afgelopen jaar hard gewerkt om alles in goede banen te leiden. Veel
aandacht is gegaan naar het op een rij zetten van alle regels in het vernieuwde Huishoudelijk Reglement
dat op 12 juni werd goedgekeurd en op 31 oktober 2021 op enkele details werd aangescherpt. Voor
‘tuinpartners’ die al langer actief zijn, zijn we op verzoek van de Algemene Leden Vergadering (ALV)
bezig uit te zoeken hoe hier op een voor ieder respectvolle wijze mee om gegaan kan worden. In voorjaar
2022 komt dit in de eerstvolgende ALV aan de orde. Het huishoudelijk reglement is zo een levend
document dat met de tijd meebeweegt.
De toewijzing van tuinen verloopt op de gewenste manier en er komen weer nieuwe leden op de tuin. Het
bestuur heeft ook dit jaar geprobeerd er simpelweg te zíjn voor alle leden van onze vereniging. En zo voor
iedereen aanspreekbaar te zijn, benaderbaar en met een luisterend oor. Daarbij wordt ook aan het bestuur
gevraagd om regels te handhaven en waar nodig op te treden.
Het is fijn te weten dat alle leden sleutelgeld betaald hebben en er een opgaande financiële lijn te zien is.
En dat de Gemeente Eindhoven de volkstuin als een bijzondere plek ziet en deze ook onderstreept.

NIEUWJAARSBORREL ?!
En ondanks of wellicht beter nog dankzij het Coronavirus
werden de meeste tuinen pico bello bijgehouden met veel
oogstvreugde van dien. Het virus beperkt soms ons
dagelijks leven maar we pogen als bestuur ook binnen de
Volkstuin zoveel mogelijk het ontmoeten en samenzijn in
stand te houden.
Nog niet duidelijk is of wij samen met jullie op zaterdag 8
januari 2022 om 13:00 uur buiten op het plein voor de
kantine samen kunnen toasten op het nieuwe jaar omdat
er misschien een (strenge) lockdown komt.
Maar óf dit zal kunnen is nu nog onzeker. Daarover wordt
iedereen geïnformeerd zodra er meer duidelijkheid is.

OP DE WACHTLIJST EN TOCH ALVAST TUINIEREN??
Dat kan bij de Stadsakkers! Stadsakkers verbouwen groenten op ecologisch basis voor de voedselbank.
Dat vindt plaats op het prachtige Landgoed Eikenburg aan de Aalsterweg.
Werken bij de stadsakkers is een ideale manier om alvast
ervaring op te doen met tuinieren zolang je op de
wachtlijst van Volkstuin Groen Gennep staat. Je doet er
jezelf en anderen een enorm plezier mee. Maar ook als
tuinlid ben je natuurlijk van harte welkom bij
Stadsakkers.
Er wordt op maandag, woensdag en vrijdag gewerkt onder begeleiding van een professionele tuinder en
elk dagdeel dat je beschikbaar bent om te komen helpen is welkom.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met tuinlid Henk Zingstra bereikbaar via:
henk.zingstra@gmail.com of mobiel 0622966476

VOORTGANG WERKGROEP DUURZAAM
Op de ledenvergadering in november heeft de Werkgroep Duurzaam gevraagd via een vragenlijstje welke
leden zich willen inzetten voor een aantal activiteiten. In de nieuwsbrief van november is de oproep
herhaald. Twee leden hebben daar alsnog op gereageerd. In totaal hebben 16 leden het formulier
ingevuld.
Een 13-tal leden vinden het leuk om de ruimte links naast de kantine in te richten met een leuk biotoop
bijvoorbeeld met waterpartij en een stapelmuurtje. In februari/maart hoopt de werkgroep een eerste
bijeenkomst hierover te hebben. Degenen die zich hiervoor hebben opgegeven worden uitgenodigd door
de werkgroep duurzaam om mee te denken over de plannen hiervoor en hoe dit gezamenlijk aangepakt
kan worden.
Zo’n 11 leden zijn geïnteresseerd in een Open Tuinendag en 8 personen willen mee helpen om een Open
Tuinendag te organiseren en te leren van elkaars tuinbenadering. De mensen die zich hiervoor hebben
opgegeven worden benaderd in mei 2022.
Daarnaast zijn er ideeën aangegeven voor themabijeenkomsten: b.v. insecten, composteren, jaarrond
oogsten, combinatieteelt, snoeien fruit. Deze worden meegenomen bij de contacten met Velt. Nu is het

altijd zo dat meer mensen belangstelling hebben dan zich via zo’n vragenlijst melden. Dus mocht je je
alsnog willen opgeven om mee te doen, meld je dan bij het bestuur.

STROBALEN
In de Winkel zijn nog enkele Strobalen beschikbaar.

VERSLAG ALV 30 oktober 2021
Het verslag van de laatste Algemene Leden Vergadering
(ALV) van 30 oktober 2021 staat op de
website https://www.groengennep.nl/vereniging.
Op de website is ook het Huishoudelijk Reglement te vinden met de wijzigingen die in de ALV zijn
vastgesteld.

ZADEN BESTELLEN
De zaadgids van Garant Zaden voor bestellen van zaden is binnen, deze ligt in het halletje en zijn online
te bekijken https://www.garantzaden.nl/bestellijst
De biologische zaadgids van Bolster is maar beperkt aanwezig; graag deze NIET MEENEMEN zodat andere
leden deze kunnen bekijken en de gids is online te vinden https://www.bolster.nl/catalogus/t1508
De inleverdata zijn zaterdag 15 en 22 januari 2022

TUINAFVAL DUMPEN
Er zijn tuinleden die hun tuinafval in de struiken buiten de hekken dumpen. Dat is verboden en kan de
vereniging op heel hoge boetes komen te staan. Minstens zo erg is het dat een ander tuinlid vervolgens
blijkbaar denkt: “Oh, dat kan ik ook, lekker makkelijk, die zak is zo zwaar, huppetee weg ermee” en er
een vuilniszak vol tuinafval bij gooit. Hoe haal je het in je hoofd, vragen wij ons af.

