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Corona
Helaas zijn we er nog niet vanaf. Dat betekent dat we de landelijke richtlijnen blijven volgen en waar
nodig de voorschriften weer moeten aanscherpen.

Pompoendag
Zoals het er nu voorstaat lijkt het dat de Pompoendag op
zondag 3 oktober mogelijk is! We moeten vanzelfsprekend
Corona-ontwikkelingen afwachten maar de voorbereidingen
kunnen natuurlijk wel gestart worden.
Wat we graag van alle leden willen weten is het volgende:
1.

2.

Om de Pompoendag op zondag 3 oktober te organiseren
zijn leden nodig die deze organisatie willen oppakken..
➢ opgeven voor organisatie kan per email
En wie van de leden wil er een (halve) marktkraam? Wie
wil er wat verkopen? Wie wil er optreden? Wie wil er iets lekkers maken en verkopen?
➢ Stuur jou actieve bijdrage naar bestuur@groengennep.nl

Sleutelgeld
De Algemene Leden Vergadering van 12 juni heeft besloten dat
elk lid voor de poortsleutel een bijdrage van € 35,00 sleutelgeld
moet betalen. Bij beëindiging van het pachtcontract krijgt men
het sleutelgeld weer volledig terug.
Daarom aan allen die de bijdrage nog niet betaald hebben de
dringende oproep om het sleutelgeld van € 35,00 voor elke
sleutel per direct over te maken.
Vermeld ook het sleutelnummer – en dat is niet 225, dat is het
algemene serienummer.
P.s. Sleutels die niet gebruikt worden graag inleveren.

Kantine
Samen met Han van Aaken van de kantine is gekeken naar de kostprijs van alle artikelen. Daaruit bleek
dat de inkoopprijs de afgelopen jaren sterk is gestegen waardoor verhoging van de prijzen niet langer kan
uitblijven. Tegelijkertijd is er per 1 juli statiegeld op plastic flessen ingevoerd. De plastic flessen kan men
na gebruik zelf inleveren bij de supermarkt. Al met al betekent dit dat de prijzen per 1 augustus 2021
verhoogd worden. De prijs voor koffie blijft hetzelfde € 0,50. Voor frisdrank wordt de prijs € 1,00 een
broodje kroket kost vanaf 1 augustus € 1,50.
De kantine is op woensdag- en zaterdagochtend open en frisdrank e.d. zijn alleen dan beschikbaar.
Alcohol is verkrijgbaar bij activiteiten en/of speciale gelegenheden.

Portemonnee verloren
Er is een kleine bruine portemonnee met inhoud gevonden die in juni in de kantine is neergelegd als
gevonden voorwerp. Omdat deze portemonnee in juli niet meer aangetroffen is willen we graag weten
wie deze portemonnee al heeft opgehaald?

Algemene Leden Vergadering 23 oktober 2021
Op zaterdag 23 oktober 2021 wordt een algemene ledenvergadering gehouden voor die zaken waar op
zaterdag 12 juni nog vragen over waren. Reserveer deze datum vast in je agenda.

Toekomst Groen Gennep
De nieuwe inrichtingsplannen voor Groen
Gennep, waarvoor de gemeente extern
bureau Has Koning heeft ingehuurd, krijgen
vorm.
Onderdeel daarvan is dat het waterpeil in de
omgeving op termijn zal stijgen en dat
recreatie in het gebied zal toenemen.
Op lange termijn worden er zelfs vragen
gesteld over de bestaanszekerheid van de
Volkstuin.
Reden voor het bestuur om hiertegen
vanzelfsprekend sterk te protesteren.
De CONCEPT-plannen liggen vanaf
zaterdag 24 juli in de kantine ter inzage.
Op de foto hiernaast is de visie weergegeven
als het gaat over dat klimaatbestendig en
waterrobuust beleid in de toekomst.
Op vrijdag 24 september is de wethouder
uitgenodigd voor een bezoek aan de
Volkstuin. We houden u op de hoogte.

Inventarisatie Bijzonder en Zeldzame Soorten
Zowel bij de gemeente, provincie als waterschap wordt nagedacht over de toekomstige bestemming in
relatie tot de Volkstuin en het hele gebied daaromheen zoals hierboven vermeld. Willen wij onze
vereniging veilig stellen voor de toekomst dan is het van belang dat wij onder andere aantonen hoe divers
en bijzonder ons stuk grond is.
We gaan starten met het inventariseren van de soorten in
Flora en Fauna in de Volkstuin. De reden is dat daarmee
duidelijk gemaakt wordt dat de Volkstuin ook op deze
manier een bijzondere plek is.
Uw hulp
Daarvoor is uw hulp nodig. Vermeld bijzondere Flora- en
Faunasoorten waar en wanneer je deze gezien hebt en stuur
deze waarneming, liefst met foto, naar bestuur@groengennep.nl

Aardappelziekte of phytophthora (fytoftora)
Op de tuin komt de ziekte Fytoftora op dit moment veel voor. De ziekte tast de aardappelplant zowel
bovengronds (bladeren en stengels) als ondergronds (de knollen) aan. Op het blad verschijnen 1 à 2 cm
grote olieachtig verkleurde vlekken. Binnen een dag worden de bladvlekken bruin met een lichtgroene
rand. Aan de randen van de vlekken groeit de schimmel verder en tast zo heel het blad aan. Uiteindelijk
sterft het blad af. Op de knollen is de aantasting zichtbaar als roestbruine tot blauwachtige door de schil
schemerende vlekken.
Ook tomaten worden aangetast en kan deze ziekte voor
vroegtijdige afsterving zorgen. Het blad direct verwijderd,
afvoeren en verbranden.
Levenscyclus Fytoftora

Aangetaste knol van Parel, dwarsdoorsnede

Deze ziekte treedt meestal op in juni/juli bij hoge warme
luchtvochtigheid. Er zijn resistente rassen maar er is verschil in
resistentie van de knol en het loof. Gewoonlijk overwintert de
ziekte in besmette knollen die achterblijven op het land. Het is
belangrijk dat er geen aardappelknollen in het land of op
afvalhopen blijven liggen. Daarnaast kunnen sporen tot wel
drie jaar in de grond overleven. Wisselteelt is dus van belang.

