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ALV op 9 april 2022
De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt plaats op zaterdag 9 april aanstaande.
- agendapunten indienen door leden
• zaterdag 12 maart 2022
• donderdag 24 maart 2022 - agenda en uitnodiging naar alle leden
De voorlopige agendapunten zijn:
➢ Jaarverslag - inhoudelijk als financieel
➢ Partnerschap
Mochten er punten zijn die leden aan de orde willen stellen dan graag vóór 12 maart
aanstaande schriftelijk indienen.

PACHTGELD 2022
Eind november/begin december is aan alle pachters een bericht gestuurd waarin de pacht
voor 2022 is aangegeven. Daarnaast zijn de algemene gegevens ter CONTROLE per
pachter vermeld. Mochten er in de gegevens wijzigingen noodzakelijk zijn dan horen we
dat graag.
Betaling graag op tijd anders worden administratie- en aanmaningskosten in rekening
gebracht.

TUINKAMER
De laatste tijd is er regelmatig een verzoek voor gebruik van het overdekte tuinterras “De Tuinkamer”
door tuinleden. Het bestuur heeft besloten dat hiervan gebruik gemaakt kan worden tegen een kleine
onkostenvergoeding. Gebruik moet vooraf gemeld worden zodat dit per keer beoordeeld kan worden.
Tuinlid Rian van de Brand maakt op vrijdagmiddag 11 februari gebruik van de Tuinkamer.

IMKER
Zoals bekend is Harry Wouters gestopt als Imker op de tuin. Voor de volkstuin is het van
belang dat er een goede imker met zijn bijen aanwezig is. Mocht een van de tuinleden dit
willen oppakken, meld je dan direct. Anders gaat het bestuur zelf een imker zoeken.

SANDERSPAD
Op de Algemene Leden Vergadering van oktober 2021 hebben Frans Kassenaar en Irene
van der Kooij zich opgeworpen om het gezamenlijk opruimen en schoonmaken van het
Sanderspad te coördineren. Alle tuinders aan het pad zijn uitgenodigd om op zaterdag 12
februari 2022 om 11.00 uur hierover mee te praten zodat een gezamenlijk plan de
campagne gemaakt wordt.

INTRODUCTIE NIEUWE LEDEN
Graag willen we als bestuur dat nieuwe tuinders zich ook welkom voelen op de tuin. Om
hen wegwijs te maken in alle weetjes van de Volkstuin, waar alles te vinden is, wie je
waarvoor moet hebben etc. is een tijdelijk tuinmaatje voor nieuwe leden van belang.
Dit tijdelijk tuinmaatje vinden we het liefst bij nabije buren van de nieuwe tuinder en
daarom zal er bij nieuwe tuinders mogelijk een beroep op u gedaan worden. Wij nodigen,
als het zover is, bestaande tuinders daar vooraf voor uit.

PLANTENINKOOP
Gezamenlijk planteninkoop is een lang gekoesterde wens en daar komt elke maand wel
iemand om vragen. Toch is dat tot nu toe nog niet gestart omdat er nog geen tuinders
gemeld hebben dat zij dat graag op willen pakken.
Het gezamenlijk inkopen van planten (een of meerdere keren per jaar) kan in samenspraak
met winkel en bestuur maar vraagt wel om coördinatie. Reden voor deze oproep: Wie dit
wil oppakken? Meldt je bij bestuur of winkel of stuur een mail naar
bestuur@groengennep.nl

TE DOEN IN FEBRUARI
•
•
•
•
•
•
•
•

Was bloempotten en zaaibakjes uit
Orden zaden chronologisch, op zaaidatum
Laat vroege aardappelen thuis voorkiemen
Knip alle dode frambozen takken en de takken van herfstframbozen af
Scheur de rabarber
Strooi indien nodig kalk
Geef de aardbeien en fruitbomen organische mest (voor fruit)
Timmer een huisje voor de solitaire bijen

Het bestuur wenst ieder een gezond en vruchtbaar 2022

Foto gemaakt door Corry Duindam, Januari 2022: Een zegen over het nieuwe tuinjaar

VAN EEN VAN ONZE LEDEN
Vonk-uitgevers is een betrokken en bevlogen, pionierende en gedegen uitgeverij sinds
1974, voorheen Uitgeverij Jan van Arkel. Via internet te vinden op
https://www.vonkuitgevers.nl/
Met thema’s over
• Agro-ecologie
• Biodiversiteit
• De Bodem
• Groen Doen
• Natuurlijk Tuinieren
• Permacultuur
• Wijsheid van de Aarde

WORKSHOP MOESTUINIEREN – SOONTIËNS
Er gaat niets boven groenten uit eigen tuin! Maar hoe begint u met het kweken ervan? Elk
voorjaar organiseert Soontiëns een cursus Moestuinieren. In deze cursus leert je alles wat
je moet weten om op een biologische manier jouw eigen groenten te kweken. De cursus
bestaat uit drie opeenvolgende workshops van ongeveer tweeënhalf uur op
zaterdagmiddag en start zaterdag 29 januari.
De workshops vinden plaats in het
tuincentrum aan de Urkhovenseweg 570 in
Eindhoven van 13:00 - 15:30 uur. De kosten
bedragen € 139,- incl. BTW voor de drie
workshops en een starterspakket.
AANMELDEN
Om aan te melden, stuurt een mail naar
info@tuincentrumsoontiens.nl of bel 040-2811339.

ZAAIEN BIJ VOLLE MAAN !
Het nachtelijke licht van de maan stimuleert de blad- en vruchtgroei en zaadjes ontkiemen
vaak sneller bij wassende maan.
De periode van de afnemende maan schijnt juist weer goed te zijn voor gewassen waarvan
je het ondergrondse deel oogst, zoals aardappels, bieten, uien, knoflook, wortels,
aardperen en pastinaak.
Nieuwe maan (wassende maan) 1 feb. 2022
Eerste kwartier (wassende
8 feb. 2022
maan)
Volle maan
16 feb. 2022
Laatste kwartier
23 feb. 2022

