Welkom
Welkom op onze Volkstuinvereniging Groen Gennep!
Nu je ten volle kan gaan genieten van je nieuwe tuin is het handig te
weten waar je een en ander kan vinden en bij wie je terecht kan voor
advies, materialen en andere zaken waar je als (beginnend) tuinder
tegenaan kan lopen.

Kantine
De kantine is tijdens de zomertijd geopend op zaterdag van 9.30
tot 12.30u, op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.30 u. In
wintertijd alleen op de zaterdag en woensdag van 10.00 tot 12.30 u.
In de kantine vind je niet alleen goede koffie, thee en fris, maar ook
chips, de lekkere zaterdagsnack en zomers een ijsje. HENK is de
coördinator van de vrijwilligers die de kantine runnen.

Winkel
In de winkel kan je terecht voor (natuurlijke) meststoffen, zaden,
diverse soorten aarde, handige tuinmaterialen en nog veel meer tegen
een schappelijke prijs. De winkel is in zomertijd open op zaterdag
en woensdag van 10 tot 12 uur, in wintertijd alleen op zaterdag. Op
dezelfde tijden als de winkel is ook de mestkuil open, waar zowel
koemest als champignonmest te vinden is. Wel eerst afrekenen in de
winkel natuurlijk.
De winkel wordt gerund door vrijwilligers met ELS als coördinator,
die je ook advies kunnen geven of weten bij wie je moet zijn voor
bepaalde vragen.
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Het complex omvat
ongeveer 300 tuinen
waarvan de meeste
circa 100m2 groot
zijn. Het ledenbestand
bestaat grotendeels
uit Eindhovenaren
en is gevarieerd van
samenstelling.

De leden mogen
tussen zonsopgang en
zonsondergang hun tuin
bezoeken.

De pachtprijs is voor
2021 vastgesteld op:
€ 0,75 per m2 en wordt
binnen twee maanden
voldaan.
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Werf
De werkplaats en werf rechts van de kantine wordt gerund door
HANS, samen met andere vrijwilligers. Hans staat in ieder geval op
zaterdagochtend voor iedereen klaar en verder op afspraak. Op de
werf kan je terecht voor allerlei technische vragen en adviezen.
Je kunt er tuinmaterialen zoals hout, tegels of hekwerk in goede staat
inleveren, of afhalen.
Door het formuliertje op het tafeltje links van de wc-ingang in te
vullen, kan je Hans vragen of iemand je tuin kan frezen, bij jouw tuin
kan komen hakselen of een platte kar met mest of champignonmest
wil rijden (wel zelf opladen natuurlijk). Afspraak in overleg.
Ook kan je op de werf groter gereedschap gebruiken of zelfs
kortstondig – na overleg met Hans - lenen.

Geef de sleutel nooit aan
vrienden en kennissen,
die gezellig even langs
komen. Op die manier
komen ook inbrekers
makkelijk ons terrein
op zoals we uit ervaring
weten.
Het sleutelgeld is € 35,00
per sleutel. Dit bedrag
is nodig voor de sleutels
zelf en het onderhoud
van het systeem.

Tuinzaken
Heb je advies nodig bij het tuinieren? De tuinders om je heen zullen
je graag advies geven, maar als je wat specialistischer advies zoekt,
bijvoorbeeld over duurzaam en/of biologisch tuinieren, neem dan
contact op met een van de leden van onze werkgroep Tuinzaken,
JANNIE , JOOST en PETER. Ze maken regelmatig een ronde
over het complex, spreek ze gerust aan. Of stuur een mail naar
tuinzaken@groengennep.nl

Schouw
De werkgroep Tuinzaken doet twee keer per jaar een zogenaamde
schouw: zij bekijken alle tuinen nog nauwkeuriger. Is de tuin in goede
staat of is er sprake van verwaarlozing? In dat laatste geval wordt
het betreffende tuinlid benaderd en een traject afgesproken voor
verbetering. Wanneer dat tot geen enkel resultaat leidt kan het tuinlid
na drie officiële waarschuwingen door het bestuur geschorst dan wel
het lidmaatschap beëindigd worden.
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Voor de toegang tot
ons verenigingsgebouw
(rechts van de ingang)
gebruik je dezelfde
sleutel als voor het
toegangshek tot ons
complex. Het wc-blok
is recht tegenover de
ingang. Als de WC bezet
is brand de rode lamp
buiten. In CORONA
tijd graag slechts één
persoon in het toiletblok.
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Huisje / Kas
Als je een nieuw huisje of een kas op je tuin wilt plaatsen, dan kan
dat. Er zijn wel regels aan verbonden zoals de te gebruiken materialen
en de plek waar je huisje of kas wilt plaatsen. En je betaalt er een
borg voor. Neem daarom altijd éérst contact op met bestuurslid
CEMAL en/of GUDULE , onze ‘bouwexperts’, voor overleg en advies.

Water
Water is essentieel voor het groeien en bloeien, maar door
terugkerende warmte- en droogteperioden is het grondwaterpeil
in onze tuinen de afgelopen jaren in lente, zomer en zelfs herfst
behoorlijk laag en de grond te droog. Dus gaat een tuinder sproeien,
begrijpelijk. Maar al vanaf zo’n 24 graden is sproeien overdag zinloos
omdat het water al verdampt voordat het de grond raakt. Bovendien
brengt het grote waterverbruik ook flink hogere kosten met zich mee.
We zijn bezig met een goed en toekomstbestendig ‘waterplan’ en
vragen alle leden nu al dringend om:
a). regenwater op te vangen
b). niet iedere dag te sproeien (ook écht beter voor je planten)
c). alleen vroeg in de ochtend of pas begin van de avond te sproeien.

We stimuleren iedereen
om een composthoop
aan te leggen, want
een biologische
moestuin begint met
een composthoop
(kringloop). Hoe je dat
doet? HANS en de
leden van de werkgroep
Tuinzaken geven je graag
advies.

Lees vooral onze
Nieuwsbrief. Daarin vind
je aankondigingen zoals
de jaarlijkse plantjesruil
of wanneer je zaden
kunt bestellen, maar ook
belangrijke besluiten en/
of maatregelen.

Vragen
En voor alle andere vragen, of als je een probleem of klacht hebt, kun
je bij ons, het bestuur, terecht. Er is altijd iemand van ons in of bij de
kantine op zaterdagochtend, spreek ons ook gerust aan als je ons
ziet lopen of stuur een mail naar bestuur@groengennep.nl
Wij wensen je een prachtige en groeizame tijd toe bij onze vereniging
en op je nieuwe tuin.
Het bestuur: Gemma, Margriet, Ad, Cemal, Gudule en Paul
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Kruiwagens voor
algemeen gebruik
vind je direct rechts
bij de fietsenstalling.
Er wordt druk gebruik
van gemaakt. Wees er
alsjeblieft zuinig op en
plaats ze terug als je
klaar bent.
Breng hem naar de werf
bij een lekke band of als
er iets kapot is.
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Do’s en Don’ts
in het kort
Wij verwachten van alle leden dat ze de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
goed doorlezen. Hier nog een keer de belangrijkste punten op een rijtje:
¿¿
¿¿

¿¿

¿¿
¿¿

¿¿
¿¿

Als lid van onze vereniging heb je stemrecht. Maak daar gebruik van
en kom naar de jaarlijkse ALV - Algemene Ledenvergadering.
Elk tuinlid houdt de paden en sloten rondom zijn tuin schoon.
Dus geen tuinafval op het pad deponeren en/of laten liggen. Het
strooien van houtsnippers, potaarde of tuinturf op de randen van
het pad is niet toegestaan omdat dat het onderhoud alleen maar
lastiger maakt.
Voor elk nieuw lid geldt een proeftijd van één kalenderjaar, dat op
advies van de werkgroep Tuinzaken verlengd kan worden tot twee
kalenderjaren.
Na de proeftijd kan een aanvraag voor een tweede tuin ingediend
worden bij het bestuur.
Elk tuinlid mag maximaal twee tuinen pachten. Partners die elk één
tuin op hun naam hebben staan worden beschouwd als een eenheid
en mogen sámen maximaal twee tuinen huren.
Oude materialen en (tuin)afval moet je zelf afvoeren.
Het gebruik van gif is strikt verboden. Er zijn andere, veel natuur- en
milieuvriendelijkere methoden voor de bestrijding van ongedierte
en onwelkome onkruiden of schimmels. Zowel de werkgroep
Tuinzaken als Hans en Raymond kunnen je daar van alles over
vertellen.

Voor een volledige actuele lijst zie de website: https://www.groengennep.nl/
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Vrijwilligers
Ons volkstuincomplex is méér dan de eigen tuin alleen. Ook het gebied buiten die eigen tuin
vraagt onderhoud en verbetering zoals het verduurzamen van materialen en voorzieningen.
En het is een groot goed dat we van alles kunnen kopen in onze winkel, in de kantine van
een kop koffie en wat lekkers kunnen genieten en een eigen mestkuil hebben. Dat komt
ten goede aan alle tuinleden. We vragen daarom van alle leden dat zij zich óf als vrijwilliger
opgeven voor een van onze werkgroepen (kantine, winkel, werkplaats, Leo Koenenpark) óf
enkele malen per jaar meewerken aan groot onderhoud van het complex of een van onze
evenementen zoals de jaarlijkse Pompoendag. Ook nog eens een prima manier om de
andere leden van onze vereniging te leren kennen.

HELP JIJ OOK MEE?
Ik mag benaderd worden als vrijwilliger voor tuindiensten die bestaan uit:
algemene hand- en spandiensten 					
hulp in de kantine
						
helpen in de winkel 							
technische ondersteuning en/of onderhoud werkplaats
1 x per maand Leo Koenenpark onderhouden
Organiseren activiteiten zoals bv. de Pompoendag

wekelijks / maandelijks
wekelijks / maandelijks
wekelijks / maandelijks
wekelijks / maandelijks

Naam
Tuinnummer
Email
Lever dit in bij het bestuur
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