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Ledenvergadering
De ledenvergadering werd goed bezocht
door de leden en tijdens de vergadering
werd er meegedacht over ingebrachte
punten die de vereniging betroffen.
Het verzoek om weer een voorziening voor
groenafval aan te schaffen werd
weggestemd door de leden, maar daarvoor
in de plaats komt er een gezamenlijke
composthoop, waar leden gecontroleerd
hun groenafval naartoe kunnen brengen.
Het zal onderdeel gaan uitmaken van de
modeltuin. Meer hierover volgt.
Het verzoek om dieren toe te laten op de
tuin werd weggestemd door de leden.
Een verzoek van onze afgetreden interim
voorzitter om de rokersruimte beschikbaar
te maken voor het bestuur in de vorm van
een spreekkamer werd aangenomen door
de leden. Met de rokers wordt contact
opgenomen om samen op zoek te gaan naar
een alternatieve ruimte.
In de kantine hangen intekenlijsten voor
vrijwilligerswerk. Hierop kunnen leden zich
inschrijven voor klusjes en hand- en
spandiensten. Je kunt je ad hoc inschrijven
voor een klus.
De achterwand van de kantine moet
aangepakt worden, want die is verzakt.
Hiervoor is het bestuur op zoek naar
mensen die verstand hebben van timmeren.
Interesse? Meld je dan bij het bestuur.

Nieuwe voorzitter
Jan van Hest heeft zich voorgesteld aan de leden en daarbij duidelijk gemaakt, dat hij een bijdrage wil
leveren aan het herstellen van de onderlinge band van de leden. Hij vindt het belangrijk, dat iedereen
zich welkom voelt op de tuin en hij zal in gesprek gaan met de mensen die dat niet zo voelen. Hij
vindt, dat we wat gebeurd en gezegd is in het verleden af moeten sluiten en samen weer verder
moeten gaan. Paul nam afscheid en werd verrast met cadeaus en sloot een mooie periode af. Ook
namen we afscheid van Harry met een mooie bos bloemen.

Huishoudelijke mededelingen
Fietsen
Er staan fietsen in de fietsenstalling, die al een hele poos niet gebruikt worden. Het bestuur gaat deze
fietsen van labels voorzien. Wanneer na 4 weken blijkt, dat de fietsen geen eigenaar kennen of
anderszins buiten gebruik zijn, worden deze verwijderd. Ook het verzoek of iemand misschien een goed
werkende fietspomp heeft voor de tuin bij deze.

De openingstijden van de winkel zijn verruimd:
Maart, april, mei en juni is de winkel open op woensdag en zaterdag van 10 tot 12 uur.
In juli en augustus is de winkel open op zaterdag van 10 tot 12 uur
In september en oktober is de winkel open op woensdag en zaterdag van 10 tot 12 uur
In november en december is de winkel open op zaterdag van 10 tot 12 uur

De werkplaats
De werkplaats is een voorziening voor alle leden. Dus als je gebruik hiervan wilt maken meld je dan bij
Tom Habets of Hans Guttinger. Denk aan het lenen van gereedschap, het gebruik maken van de
hakselaar en nog veel meer.

Coördinatie van festiviteiten
Door het wegvallen van Harry als hoofd kantine, staat de coördinatie van festiviteiten onder druk. Harry
heeft daarvoor altijd enorm veel werk verzet. Mocht je ambities hebben om een of meerdere
festiviteiten te coördineren, meld je dan bij het bestuur. Het gaat om de pompoen dag en het
multiculturele diner. Er zijn uitgebreide draaiboeken beschikbaar.

De modeltuin
In de modeltuin willen we voorbeelden laten zien
van duurzaam, circulair, ecologisch,
milieubesparend en onderhoudsarm tuinieren (geen
afval, weinig water, niet spitten, weinig onkruid).
Denk hierbij aan de onkruidexplosie na het natte
voorjaar in 2017 en aan de extreme warmte en
droogte in 2018 en het schrappen van de inzameling
van tuinafval in oktober.
Informatie over de voorbeelden zal te vinden zijn
op de website van de vereniging en eventueel op
een later tijdstip via QR scan.
www.groengennep.nl
De tuin heeft een grote kas, die bijvoorbeeld
gebruikt zou kunnen worden voor het opkweken van
planten in het vroege voorjaar of de late winter. Dit
tegen een kleine vergoeding. Deze kas zal niet de
functie van orangerie krijgen en dus niet gebruikt
worden voor het verwarmd overwinteren van
planten.
Ook zal er een grote composthoop komen, waar
leden hun groenafval kunnen brengen. Dit gebeurt
wel gecontroleerd en op vaste tijdstippen.
Suggesties zijn welkom, vrijwilligers ook.
Informatie hierover volgt.
Er zijn veel manieren om te composteren en veel
van onze leden doen dat al in hun tuin. In onze
modeltuin willen we dit graag verder gaan
onderzoeken op allerlei manieren.
Een wormenhotel is ook een leuke manier om
hoogwaardige compost te maken. Stel je hierbij
niet voor dat je alle tuin- en keukenafval kwijt kunt
aan de wormen, maar een deel van wat je weggooit
zetten de wormen voor je om in fantastische
compost. Heel fijn voor je kamerplanten, maar ook
heel geschikt als aanjager van je composthoop en in
verdunde vorm voor planten met een hoge
voedingsbehoefte.
Kijk voor meer informatie op:
www.permacultuurnederland.org

