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Opgelet - ALV verzet !
De aangekondigde Algemene Leden Vergadering (ALV) van 23 oktober 2021 wordt verzet naar zaterdag
30 oktober 2021 om 10:00 en 13:00 uur. Deze ALV vindt wederom in twee sessies plaats als Corona geen
roet in het eten gooit. De vooraankondiging is reeds toegestuurd aan iedereen.

POMPOENDAG AFGELAST
Slechts twee reacties waarvan één om mede te organiseren was het resultaat van de
oproep in de Nieuwsbrief van juli. Jammer de Pompoendag van zondag 3 oktober gaat
dus niet door wegens gebrek aan organiserende leden en zeer beperkte belangstelling.

TUINSSTRUINEN – 17 okt.
Voor alle tuinleden en partner een gezellige, actieve
verrassingsmiddag op zondagmiddag 17 oktober in
onze Volkstuin Groen Gennep !!
Speurend langs tuinen op zoek naar een hapje, drankje
en ontmoetingen met andere tuinleden met een
afsluitende borrel. Vanaf 12:00 uur tot + 16:00 uur.
Vooraf opgeven
Geef je op. Meld je deelname met naam en aantal
personen via winkel / kantine of stuur een email naar
bestuur@groengennep.nl

LOOF- en NAALDBOMEN
Zoals in het verleden al is vastgesteld en in het huishoudelijk regelement op de ledenvergadering in juni
bevestigd zijn loofbomen en naaldbomen niet toegestaan. Fruitbomen zijn daarvan uitgezonderd.
Voorbeelden van loofbomen die regelmatig voorkomen op tuinen zijn: Beuk, Haagbeuk, Hazelaar, Wilg.
Spar en Den behoren tot de naaldbomen en Coniferen worden daar ook onder gerekend.
Wat nu nog een leuk klein boompje is groeit uit tot een grote boom. Een Wilg knotten om de drie jaar
hoort bij het landschap zeker als die prachtig langs een beek staat. Voor de volkstuin wordt deze geknotte
Wilg te breed en te groot en veroorzaakt hinder. Dat geldt ook voor een Beuk. Zo zal een Hazelaar breed

blijven uitgroeien en de opbrengst van de meeste Hazelaars qua hazelnoten is meestal te verwaarlozen.
Een boom vraagt veel water en verdraagt zich niet goed met andere gewassen die ook water nodig
hebben.
Reden om iedereen te verzoeken om loof- en naaldbomen anders dan fruitbomen in principe te verwijderen.
Hagen
Ook een haag vraagt veel water. Een beukenhaag is in feite ook een rij bomen. Bestaande hagen tussen
erfgrens en pad kunnen nu blijven staan op voorwaarde dat die smal blijven en regelmatig gesnoeid
worden. Wilgenhagen zij niet toegestaan omdat deze veel te snel groeien en dus groot worden en moeilijk
te verwijderen zijn.
Nieuwe hagen als afscheiding zijn niet toegestaan. Voorkomen is beter dan genezen.
Biodiversiteit
We zijn heel blij met de bomen rondom het terrein. Deze vervullen een prima rol qua biodiversiteit. Op
het terrein zelf kunnen we de tuinen voor dieren aantrekkelijk houden met bloeiende planten en wat
bessen laten staan na de oogst.
Fruitbomen mogen niet hoger worden dan 3,5 m1 meter hoog en ze moeten in de breedte worden beperkt
zodat ze geen overlast veroorzaken.

ZEVENBLAD
Onkruid bestaat niet maar er zijn wel zeer irritante planten zoals Zevenblad en Winde, meesters in
guerrillatactieken. Ze vormen ondergronds meterslange uitlopers; Winde maakt ook nog knolletjes, die
uitgroeien tot nieuwe planten. Als het nog meevalt met Winde en Zevenblad in je tuin kun je ze het beste
voorzichtig diep uitgraven met de planten waar ze doorheen zitten. Controleer regelmatig op nieuwe
uitlopers, want zelfs een centimeter wortel wordt een zevenbladbaby of windespruit. Is je tuin al
overwoekerd dan zijn er zwaardere maatregelen nodig.
Zevenblad wegkrijgen is simpel: zorg dat de plant geen licht krijgt! Knip
of maai het zevenblad kort af en bedek de wortels minstens één seizoen
met een dikke laag houtsnippers, dode bladeren, compost of stro. Als er
toch een uitloper doorheen piept, kun je die gemakkelijk uittrekken. Je
kunt er ook in het voorjaar ook op die plek aardappelplanten zetten.
Zevenblad gaat ervan dood. En je kan van het uitgetrokken zevenblad
ook nog lekkere pesto maken. De beste én
blijvendste oplossing zijn schaduwgevende
bodembekkers zoals daslook, goudaardbei en
varens. Maar vooral ooievaarsbek en
tuingeraniums zijn zevenbladkillers.
Winde windt zich met schattige witte klokjes om alles in de tuin. Prachtig !c
maar verstikkend. Uittrekken kan maar werkt niet echt en begin eind najaar met
frisse moed of in het voorjaar als de jonge sprietjes klein en zichtbaar zijn. Graaf
ze elke week consequent uit en houd vol. Ooit heb je de winde getemd!

TUIN OPZEGGEN / PACHT 2022
Om te voorkomen dat de pacht voor 2022 betaald moet worden is het noodzakelijk dat het
tuinlidmaatschap vóór 1 december 2021 wordt opgezegd.

