Jaaroverzicht Zintuigentuin Geldrop 2018
We zijn met 5 stenen uiltjes verrijkt. In de wintermaanden staan ze binnen.
In februari zijn we begonnen met de voorbereidingen van de NL Doe dagen in maart.
Op de vrijdag hadden we 34 vrijwilligers en 22 op de zaterdag. Een bijzonderheid was dat DAF
Eindhoven een volle dag met 14 mannen en vrouwen zijn komen werken.
Van een groot aannemersbedrijf kregen we ruim 120 meter 32 mm slang. Daarvan zijn op 1 dag
100 meter water slang en tientallen meters grondkabel ingegraven en aangesloten op kranen en
wandcontactdozen.
We hadden 54 grote en kleine klussen en dan kun je vele handjes gebruiken. In totaal hebben we
die dagen 40 klussen klaar gekregen!!
De twee dagen zijn meer dan succesvol verlopen en de traditie wil dat we ook nu weer nieuwe
leden mogen begroeten: Jan Willen Rijntjes.
De vijver is in gebruik genomen, er zwemmen, onder de lindebomen, tientallen (goud)vissen rond.
De waterpomp in de vijver doet het goed maar er zitten in de constructie een of meer lekjes
waardoor de vijver leeg ging lopen. In 2019 vindt herstel plaats,
Actief hebben we meegedaan aan de vossenjacht, groepen jongeren van colleges uit Eindhoven,
het kinder- en Regenboog festival. De verloting van onze eigen gekweekte Pompoen tijdens het
regenboog festival leverde een extra omzet op van bijna € 100,
De kruipdoor/sluipdoor tunnel met kunstwerken aan de buitenkant is gereed, nu nog de
binnenkant.
Geldelijke middelen: Blij waren we wederom met de mogelijkheid van de AH’s uit Geldrop om
daar enkele keren per jaar de statiegeldbonnen in ontvangst te mogen nemen. Verder hebben we
vele boodschappen gratis of tegen een sterk gereduceerde prijs kunnen krijgen.
Andere inkomsten: Regenboog festival € 209, NL Doet € 400, Grabbelton € 250, kinderfestival €
200 en de nationale bond van ouderen € 232.
Behalve gelden hebben we ook goederen ontvangen: een publicatie bord. houten palen voor het
zonnescherm van het labyrint, tientallen planken en een complete houten schutting en vele
handgereedschappen.
Ouderen middagen:
Met dit initiatief zijn we in 2018 begonnen. Gedurende 5 maanden hebben we 8 rolstoelers met
begeleiders 1 keer per maand ontvangen en hen en ons een leuke middag bezorgd. De bezoekers
zijn erg blij met onze uitnodigingen en activiteiten. De afspraken voor 2019 liggen reeds vast.
Wederom vanaf april 2019 komen bewoners van de Akert bij ons op visite.
Bemensing:
We hebben en hadden ook te maken met onze vrijwilliger met chronische pijnen en langdurig
ziektes. Met hen houden we regelmatig contact.
In totaal hebben we nu zo’n 21 deelnemers en daar zijn we hartstikke blij mee. Het Laar, GGZ
Eindhoven, en de Grabbelton hebben een positieve, vriendschappelijke status binnen onze club. Er
is regelmatig contact met hen en maken wij gebruik van hun kwaliteiten om de tuin te versieren
en te verbeteren.
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Gereedschappen
Onze gereedschappen zijn uitgebreid met boormachines, schoppen, kruiwagens en ander soorten
tuingereedschappen. Het meeste is ons geschonken of verkregen dankzij de goede betrekkingen
met Gered Gereedschap Geldrop, schenkingen en uit erfenissen van onze leden.
Vergaderen: Periodiek vergaderen we nu in De Sprong. Voor € 10 per bijeenkomst hebben we een
gezellige ruimte met koffie en thee waar we de voortgang bespreken.
Onderhoud tuin: steeds meer raken we op elkaar ingespeeld. Wij kunnen goed met elkaar
overweg en hebben liefde voor onze hobby: het maken en onderhouden van een uitstekende
zintuigentuin.
Samenwerking met het kasteel:
De waardering van zowel de kasteelbeheerder en met het kasteel bestuur verloopt in een prettige
sfeer. Hun dank en aandacht aan ons is er en groeit.
Dat blijkt o.a. uit:
▪ Een BBQ bij de kinderboerderij voor onze vrijwilligers met partner;
▪ Een mooi kerstpakket;
▪ Een brunch op het kasteel;
▪ Actief deel kan nemen aan de tuinfair en Regenboogfestival;
▪ Regelmatig samen werken in het park, rondom de zintuigentuin en het gebruik maken van
elkaars gereedschappen.
Ernstige droogte in de zomer
Deze droogte, die maanden heeft geduurd, werd bijna de oorzaak dat onze tuin ging verdorren.
Het was en bleef zo droog dat met gewoon sproeien en werken met gieters ondoenlijk en
kostbaar werd.
Gelukkig hebben we met de aanleg van de zintuigentuin in 2014 een puls geslagen die meer dan
voldoende diep in het grondwater zit. Eenmaal aangesloten op de waterpomp hadden we een
overvloed aan het kostbare vocht. Vaak waren er 4 slangen op aangesloten; de pomp kon het aan.
John schoolmeesters, de tuinman van Baron z’n Hof, had 200m slang gelegd om de struiken
rondom het kasteel te voorzien van water. De rododendrons links en rechts in het pad naast onze
tuin waren op sterven na dood. We hebben hele dagen de boel nat gehouden en daarmee alle
planten gered.
Vandalisme:
Ook hier hebben we het afgelopen jaar mee te maken gehad. Vier kunstwerken van Ine Kamps zijn
volledig vernietigd. De letters ALFA en OMEGA worden vervangen door Inke.
Bezoekers:
De tuin wordt meer en meer bekend bij kinderen, ouders, grootouders uit Geldrop, mensen uit de
verre omgeving, dagjesmensen , kinderdagverblijven, scholen en verenigingen.
Vele bezoekers gaan in de ochtend eerst naar de Kinderboerderij en vervolgens naar onze tuin.
De (groot)ouders waarderen de combinatie van rust , ontspanning en het leerelement van de
Kinderboerderij, zintuigentuin, het Kasteel, Kasteel Hoeve en het mooie park. Een prettige
bijkomstigheid voor de bezoeker is dat de toegang tot het park niets kost. Ook in de
wintermaanden blijven de vaste klanten komen en ontdekken steeds weer wat nieuws in de
tuinen.
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Het aantal bezoeken in 2018 is net iets boven de 30.000 geëindigd
Wintertijd:
Wederom hebben we de
tuin in december versierd
met Kerstballen, lampies,
kaarsjes en andere
versieringen. Liesbeth
heeft Maria en Joseph
gemaakt en in de Kerststal
een plaats gegeven. Het
geheel zag er prima uit.

Plannen 2019:
We hebben vele plannen voor het aankomend jaar die wij nu reeds aan het uitwerken zijn:
•
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

De aanleg van een 33m ondergrondse waterleiding van speelweide naar de ingang ZTTuin;
Het opnieuw verbeteren van de grond door het aanbrengen van dikke laag compostgrond;
Het verplaatsen van een krachtstopcontact in de speelweide;
Nieuwe planten poten in en rond het doolhof;
De tuin meer en beter aanpassen voor slechtzienden/blinden ;
De tuin aanpassen voor onze ouderen uit Geldrop om hen een gezellige middag te
bezorgen;
De kweekkas vervangen;
Nieuwe kunstwerken tijdelijk lenen;
Aanpassen blote voetenpad en maken blote handen pad;
De Inzet van vele vrijwilligers tijdens de NL DOET dag op zaterdag 15 en 16 maart. We
hebben al ruim 40 grote en kleine projecten. Uiteraard rekenen we die dag op een ieder
van ons ter ondersteuning van de gasten;
Het samenstellen van lesboxen voor onze bezoekers in samenwerking met de
kinderboerderij;
Oprichten van een dagelijks zintuigentuin bestuur;
Maken van een super grote relaix stoel ism de stichting ZIN medio april.

Beste mensen, het jaar 2019 is al weer een paar weken oud. Het onderhoud en de uitbreidingen
van de zintuigentuin deden we met veel plezier en samenhorigheid.. Meerdere keren hadden we
wederom het gevoel dat we een grote familie waren. Laten we dit gevoel blijven koesteren. Het is
kostbaar, het geeft elkaar steun, kracht en deskundige informatie van en aan ons allen..
Ongetwijfeld ben ik dingen vergeten om te vermelden. Mijn excuses daarvoor.
Ten slotte:
Gaarne wil ik een persoon van ons team naar voren halen en dat is Ruud Cremers. Ruud is een
harde werker en hield al het gras in de tuin perfect bij. De bevordering tot Grasmeester eerste klas
is dan ook meer dan terecht. Je bent de Kanjer van de Zintuigentuin 2018. Het is je van harte
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gegund. Met oprechte dank aan uw allen en laten we van 2019 een jaar maken van
…………………………………………………..

Genieten

Harry
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