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NIEUWE BANKREKENING
In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van oktober 2021 is besloten voor een
bankrekening bij een duurzame bank. Dat betekent dat we afscheid nemen van de
Rabobank. Vanaf 1 mei 2022 is de nieuwe bankrekening NL58 TRIO 0320 4046 41
t.n.v. Volkstuinvereniging Groen Gennep.

KNOTWILGEN PADDENPOEL
De gemeente is akkoord met het planten van knotwilgen aan de noordzijde van de
paddenpoel. Voorwaarde is dat het regelmatig knotten van de wilgen door de vereniging
wordt gedaan .

DIEFSTAL
Op 1 april is, voor zover bij het bestuur bekend, bij een 30-tal huisjes ingebroken met
name aan de buitenranden van de Volkstuin. Zeer betreurenswaardig. In de ALV van
zaterdag 9 april is besloten dat er een camera geplaatst wordt bij de ingang naast enkele
wildcamera’s verspreid over het terrein.

ECO KATHEDRAAL
Op zaterdag 30 april, 28 mei, 25 juni en 16 juli wordt er van 13.00 tot 15.00 uur gewerkt
aan de ‘Eco-kathedraal’. Als je mee wil helpen, graag. Kom dan op die tijd naar de locatie
links van de kantine.
Stenen, dakpannen en dergelijke materialen kunnen tijdens het bouwen ingeleverd worden
op boven genoemde dagen en/of op iedere woensdag en zaterdag tijdens openingsuren van
de werkplaats.

TUINGEREEDSCHAP voor OEKRAïENSE VLUCHTELINGEN
Door: Henk Zingstra

Het bestuur van de Stadsakkers vroeg onlangs om
Oekraïense vluchtelingen te helpen met het starten van
verbouwen van groente.
Het initiatief om groente te gaan verbouwen komt van
een student aan de Design Academy die haar atelier in
hetzelfde gebouw heeft als waar ongeveer 80 Oekraïense
vluchtelingen zijn gehuisvest. Het betreft vooral
vrouwen en kinderen en het idee is deze mensen een
activiteit aan te bieden die tegelijk ontspannen is en kan
helpen om spanning en trauma’s te verwerken.
Om deze activiteit op te starten is er behoefte aan
gereedschap, zaden en plantjes. De grond waarop de
getuinierd kan worden verbouwd ligt op het terrein van
de opvanglocatie, Strauslaan 1.
Naar aanleiding van de oproep in de algemene ledenvergadering zijn Tom en Hans aan de
slag gegaan en hebben zij een indrukwekkende hoeveelheid gereedschap verzameld en
opgeknapt (zie foto). Inmiddels is dit samen met zakjes pootaardappelen afgeleverd en is
men begonnen de grond gereed te maken.
Deze week wordt er weer een kort bezoek gebracht om te kijken hoe ver men gevorderd is
en te inventariseren waar nog meer behoefte aan is. De grond waarop getuinierd gaat
worden is van slechte kwaliteit en vermoed wordt dat er naast plantjes en zaden ook wel
wat compost nodig zal zijn. We worden op de hoogte gehouden.

KOFFIE
In de ALV van 9 april 2022 is tevens besloten om, nu Corona niet meer het dagelijks leven
beheerst, de Senseo-koffie buiten de kantine te verwijderen. Het is jammer dat de
inkomsten slechts 50% bedroegen van hetgeen ook daadwerkelijk werd verbruikt.
Daarnaast is in de ALV besloten om de kosten van een kopje koffie, die al vele jaren
achtereen op dezelfde kostprijs stond, te verhogen naar € 1,00.

NIEUWE LEDEN
De afgelopen tijd weken zijn er enkele tuinen vrij gekomen en we heten deze nieuwe
tuinders van harte welkom.
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Bastiënne Gootjes en haar partner Wim Menting zijn hier medio april gestart.
Op deze kleinere tuin aan de Jan van Hooflaan is sinds half maart Sandra de
Boer samen met haar zus Katja actief.

THEMA-AVOND WATERGEBRUIK
OPSLAG EN VERMINDERING

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hete, droge zomers en
heftige regenbuien. Hierdoor lopen straten, huizen en landbouwgronden onder water en
treden meer overstromingen op. Als gevolg van de droogte heeft de natuur het moeilijk,
maar ontstaan er ook problemen in de stad. Deze workshop geeft u inzicht in de
problematiek, krijgt u tips en creatieve ideeën wat u zelf kunt doen in huis, sier- en
moestuin om water besparen, hergebruiken en vast te houden.
Spreker Ineke Barten is Velt docent en in het dagelijks leven werkzaam bij Waterschap De
Dommel.
Datum:
Waar:
Kosten, betalen ter plaatse:
Aanmelden:

Donderdag 2 juni, aanvang 19.30 uur
Kantine Groen Gennep, Genneperweg 199, 5644RS Ehv
€ 5 euro leden Velt + Groen Gennep / € 7,50 voor niet-leden
eindhoven@velt.nu of 06 – 23624254

AGENDA
Wo. 27 april ------------- Winkel gesloten i.v.m.
Koningsdag
Ma. 2 mei ---------------- Tuinkamer bezet door
groep wandelaars.
Za. 7 mei ----------------- Bestelde Planten ophalen
Do. 2 juni ---------------- Thema-avond
Watergebruik, -opslag,
en vermindering
door Ineke Barten
van het Waterschap
Zo. 10 juli ---------------- Tuinkamer bezet
Za. 8 oktober ------------ ALV vanaf 13:00 uur.

TUINDERS TROTS

