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TUINVERHUIZINGEN EN NIEUWE LEDEN
N013 + N015 Josette Peijnenborg gaat verhuizen naar deze twee tuinen van Harrie Wouters.
Naar S009 en S011 gaat Irma Kruidhof verhuizen omdat Chantal Ruijgrok is vertrokken.
Op N040 en N042 zijn Iwan Smetsers en Margot Theuws gestopt.
We heten de volgende nieuwe leden welkom
H048 – Julia Oostenbrug met partner Bas
S053 – Nur Engin samen met haar partner Marc
N011 – Karen Visser en partner Sywert
N040 – Geert-Jan Cocu en partner Monique
N042 – Hans Kennis met partner Ronique en neef Walter

ALV - 8 10 2022
We kijken terug op een goede ledenvergadering. De agendapunten zijn alle aan de orde gekomen.
Er zijn twee bestuursleden herkozen en Ellen Stavast is de nieuwe secretaris.
De financiën blijven positief maar vrees voor de inflatie en stijgende prijzen is er wel. Het
bestuur zal met de gemeente in gesprek gaan over de (naar verwachting) sterk stijgende pacht.
Voor komend jaar is vastgesteld de pacht niet rigoureus te verhogen maar eerst ontwikkelingen
af te wachten. Mogelijk kan in de volgende ledenvergadering van 11 maart 2022 meer
duidelijkheid verschaft worden. De pachtprijs voor 2023 is vastgesteld op € 0,80 per m2.
Mede door de droge zomer en klimaatveranderingen is
waterverbruik wederom een punt van aandacht; de breedwaaierige
sproeiers zijn per direct verboden. De leden zijn geen voorstander
van het afsluiten van water op bepaalde uren van de dag.
Het bomenbeleid ervaart men als een juiste werkwijze waarbij er
een uitzondering gemaakt werd voor hogere bomen aan de rand
van de golfbaan. Wel werd aangedrongen om hier voor zover
mogelijk de veiligheid te verhogen i.v.m. de ‘vliegende’
golfballen.

De vrijwillige tuindienst was onderwerp van discussie en werd aangehouden. De komende
periode wordt door het bestuur een lijst van werkzaamheden aangelegd waar de leden op kunnen
intekenen. Op deze manier kan gekeken worden of deze werkwijze, waarbij leden uitgenodigd
worden zich in te zetten voor de vereniging, effectief is.
Alle overige zaken kan iedereen binnenkort in het verslag lezen.
Tot slot werden Wim Manders, Martien Coolen, Frank Beliën (Tom Habets was helaas afwezig)
in het zonnetje gezet. Zij hebben geen tuin en zetten zich belangeloos en geheel vrijwillig in voor
Volkstuin Vereniging Groen Gennep als bijzondere leden van de volkstuin. Na afloop werd er
nog een borrel geschonken voor de aanwezigen.

GESTAPELDE STENEN MUUR
Op zaterdag 29 Oktober wordt weer gewerkt aan het stapelen van tegels bij de minikathedraal.
Wie mee wil doen is van harte welkom vanaf 13:00 tot 15:00 uur.

SANDERSPAD
Op zaterdag 29 oktober wordt het Sanderspad gezamenlijk aangepakt. Doel is om het pad beter
bereikbaar te maken te zorgen dat de tractor er beter doorheen kan. Frans Kassenaar van
Sanderspad 6 coördineert een en ander en iedereen van het Sanderspad heeft daarvoor een mail
ontvangen. Op de werf is rode steengrid aanwezig om te gebruiken langs de tegels. Voorwaarde
is wel dat het bovenste laagje grond dan eerst verwijderd wordt voordat de steengrid er in gekruid
kan worden.

DUURZAAM
Sinds een jaar organiseert de werkgroep Duurzaamheid in samenwerking met VELT
themabijeenkomsten en workshops ter inspiratie voor onder meer onze leden. Hieronder een
fotootje van een actieve workshop over onderhoud van gereedschap. Op 10 december ’s-middags
wordt het geleerde samen in de praktijk gebracht. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief

Na enkele andere bijeenkomsten over onder andere biodiversiteit, water en stekken werd er op
17 oktober een leuke avond georganiseerd met Eric van Oijen, beheerder van de Kleine Aarde in
Boxtel over de ecologische siertuin. Deze avond stond in het teken van hoe kom je tot een goed
ontwerp, hoe zorg je voor biodiversiteit en gelaagdheid in de tuin en voor voldoende beestjes.
In de winter wordt op verzoek van onze leden waarschijnlijk nog een workshop gegeven over
fruitbomen snoeien. In de volgende nieuwsbrief meer daarover.

WHATSAPP GG ZADEN&PLANTENRUIL
Irma Kruidhof-Nijhuis (S009-S011) heeft een APP gemaakt
om zaden te ruilen. Aanmelden kan via
https://chat.whatsapp.com/HGIeK9JZdJuLcwoHytpy9b
Of scannen van de QR-code
De winkel dient alleen als doorgeefplek en is een breng- en afhaalpunt voor
zaden en planten als men helder en duidelijk op de zaden / planten het
volgende vermeld:
• eigen naam
• naam van de ontvanger
• wat voor zaad (en soort) of plant het is

KLUSSEN
Er is nog geen intekenlijst gemaakt zoals afgesproken op de ALV terwijl er al wel een aantal
klussen gedaan moeten worden, zoals:
Zaterdag 22 oktober

- graafmachine zet grond in de tuin om; opschonen van S009 + S011 en
graaft er struikwortels uit;
een paar handen om de machinist te helpen met onregelmatigheden uit
de grond te halen en wisseling elk uur / twee uren met iemand anders
maakt dat de tuin eind van de dag zeker klaar is. Als er nog tijd over is
kan ‘s-middags alvast begonnen worden met tuin N011

Zaterdag 29 oktober

- het Sanderspad wordt opgeknapt daarbij wordt het rode steengrid
vanaf de werf gehaald en in het pad gespreid langs de randen ook hier
graag extra handen om Hans Guttinger te helpen; Frans Kassenaar
(S006) coördineert deze activiteit

Zaterdag 5 november

- dezelfde graafmachine start het graafwerk in tuinen N011-N013-N015
zodat deze ook opgeschoond worden. Ook hier zijn vrijwilligers nodig
om de uit te graven op de tractor-kar te gooien en af te voeren
verwacht wordt dat dit karwei nog een tweede dag nodig heeft

Graag aangeven wanneer je een of twee uurtjes of meer tijd hebt om mee te helpen. De
werkzaamheden duren van ‘s-morgens 8:00 tot ‘s-avonds 17:00 uur.

AGENDA
Nov-dec. --------------9 januari ----------------

(Vrucht)bomen snoeien
Kantine ’s-avonds bezet

