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Enquête
Het bestuur wil graag alle leden eraan herinneren
dat men lid is van een vereniging. We hebben
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor allerlei
algemene zaken. Door deel te nemen als
vrijwilliger leer je ook andere leden kennen en is
iedereen betrokken bij de tuin als geheel.
Bovendien maken vele handen licht werk en
komen niet alle werkzaamheden op het bordje
van een paar mensen. Ook bespaart de vereniging
(wij allen) op kosten die we anders moeten
maken door derden in te huren. Dus vul de
enquête in om je interesses duidelijk te maken.

Vrijwilligersdiner
De vrijwilligers, die zich afgelopen jaar voor de
vereniging hebben ingezet kregen op 16
november jl. een diner aangeboden. Dit jaar
waren er 40 mensen aanwezig om te genieten van
het heerlijke 3-gangen menu van Patries van de
Broek. Jan van Hest sprak iedereen toe met een
uitgebreid dankwoord.

Ratten
Er zijn veel ratten gesignaleerd op de tuin. We
hebben bij de gemeente Eindhoven een melding
gedaan. Onlangs heeft een expert van het Kennisen Adviescentrum Ongedierte van de Universiteit
Wageningen onze tuin bezocht. We krijgen zijn
volledige verslag en advies. Daarna zullen we
jullie hierover berichten.

Onderhoud tuinen (inclusief
paden en grens met buren)
Het bestuur heeft onlangs een rondgang gemaakt
langs alle tuinen. De meeste tuinen zien er prima
uit, maar er is hier en daar ook sprake van
achterstallig of ontbrekend onderhoud van tuinen
en paden. De komende tijd zullen we indien nodig
leden hierover aanschrijven of met hen in gesprek
gaan. Wij wijzen erop dat in onze statuten en in
het huishoudelijk reglement de richtlijnen staan
voor tuinonderhoud (waaronder ook grenzen met
buren). Ook staat er vermeld dat alle polytunnels
in de winter afgebroken dienen te worden (o.a.
vanwege mogelijke schade door stormen).
www.groengennep.nl

Sleutel en verrekening borg
met pacht
Het bestuur gaat de borg voor de sleutel
verrekenen met de eerstvolgende pacht in 2020.
Je kunt de sleutel(s) inleveren op de zaterdagen
in januari bij het bestuur.

Bestellijsten zaden ed.
De bestellijsten voor zaden ed. liggen in de hal
bij de kantine. Je kunt deze op zaterdag 18 en op
zaterdag 25 januari as. inleveren. Bij inlevering
(in de kantine) dient U het volledige bedrag van
de bestelling te betalen.

Koffieruimte
De kantine is op maandag-, woensdag- en zaterdagochtend geopend. Het is zo een ontmoetingsplek voor de
leden. Het idee is dit uit te breiden naar de andere dagen van de week door in de voormalige rookruimte
een koffiezetapparaat neer te zetten. Iedereen kan daar tegen de gebruikelijke vergoeding van 50 cent een
kop koffie drinken. Het bestuur wil dit de komende maanden testen en we besluiten daarna met elkaar of
we er mee doorgaan. Hierbij dient nog opgemerkt te worden, dat de ALV in 2019 ermee heeft ingestemd
dat de rokersruimte als kantoor gebruikt zou gaan worden. Dit houdt dus wel in dat de ALV opnieuw
hierover geraadpleegd moet worden.

Wachtlijst
Er is veel belangstelling om in onze tuin een perceel te pachten. Er staan nu ongeveer 50 belangstellenden
op de wachtlijst. De wachttijd is nu meer dan een jaar.

Werkgroep duurzaamheid
Na een tweede wel erg droge zomer bleek het waterverbruik wederom gestegen te zijn. Zo sterk gestegen
zelfs dat dit een moment was om na te denken of en hoe het verbruik van gas, water en elektra verminderd
kan worden. Aan alle leden werd in augustus gevraagd om hierover in een werkgroep duurzaamheid mee te
denken. In september is daar de eerste aanzet toe gegeven. Intussen zijn 5 leden actief in de werkgroep en
zijn we vooral bezig met het inventariseren van alle mogelijkheden. De vraag is of meer maatregelen nodig
zijn om grotere droogte en natte periodes het hoofd te bieden in de tuin. Welke mogelijkheden zijn
betaalbaar als gas wordt afgekoppeld en energie zelf opgewekt wordt? Kan de biodiversiteit in de tuin
vergroot worden? Niet de minst eenvoudige vraagstukken waarbij elk aspect talloze vragen oproept. Het
wordt op prijs gesteld als suggesties en ideeën aangeleverd worden vanuit de eigen deskundigheid en
jarenlange ervaring van de leden. Wij verwachten begin 2020 over diverse zaken advies aan het bestuur te
kunnen uitbrengen, ervan uitgaande dat het bestuur deze adviezen aan de leden zal voorleggen. Mocht je
intussen nieuwsgierig zijn naar de verschillende vraagstukken m.b.t. energieverbruik en biodiversiteit
spreek dan een van de leden van de werkgroep aan.
Erni de Boer, Jozien Geron, Tom Habets, Marco Peeters, Hans Guttinger, Ad van Best

Modeltuin
Nogal wat leden zijn aan het experimenteren met ecologisch (moes)tuinieren. Dat is leren, uitproberen,
bijstellen en met nieuwe ervaringen weer aan de slag. Kijken bij de buren en ervaringen uitwisselen is daar
een onderdeel van. Neem bodembedekking. Het heeft voordelen: minder uitdroging, minder ongewenst
onkruid en je hoeft het groenafval niet mee te nemen naar huis, maar je geeft het terug aan de aarde.
Maar het moet wel met kennis van zaken worden toegepast om een goede opbrengst te krijgen. Het
bedekken met groenafval zorgt bijvoorbeeld voor onttrekking van stikstof, karton waait gemakkelijk weg,
plastic is niet bepaald fraai, stro werkt vooral goed voor aardbeien en houtsnippers kunnen de bodem
verzuren. Bovendien moet in het voorjaar de aarde weer opwarmen voor de jonge plantjes.
Is dat dan wel de moeite? Is een dikke laag compost niet gemakkelijker en hoe ecologisch is dat eigenlijk?
Er is wel informatie te vinden, maar wie heeft tijd om het internet af te struinen en hoe waardevol is de
informatie die je vindt? Kan dat niet efficiënter en vooral informatief en stimulerend voor de leden van
onze vereniging? Wij zijn niet de enige plek waar wordt geëxperimenteerd en ervaringen worden opgedaan.
Denk aan Diana’s mooie moestuin en Velt en zo zijn er nog veel meer. Er zijn in Eindhoven meer mensen
bezig met dit vraagstuk en zij kunnen hier prima bij betrokken worden. We zijn een vereniging en we
kunnen samen kennis opbouwen en delen. De voorbeeldtuin met de kas kan in dit verhaal een mooie
functie krijgen. We kunnen er verschillende aanpakken naast elkaar laten zien en bijhouden wat het
oplevert. Alles staat of valt wel met een actief groepje enthousiastelingen. Wie heeft zin om met ons
samen een plan te bedenken en vooral mee te helpen om hier iets moois en educatiefs van te maken?
Jannie Landa
Geef je op bij: tuinzaken@groengennep.nl

Nieuwjaarsreceptie
Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 11 januari van 13 tot 15 uur. Alle leden zijn van harte
uitgenodigd om samen met de andere leden te toasten op een vruchtbaar 2020.

Bestuur
Het bestuur is aanwezig op zaterdagochtend van 10 tot 12.30 uur. Dat is ook het moment waarop zij
telefonisch bereikbaar zijn (040 2512899). Je kunt ook mailen: bestuur@groengennep.nl

