VTV Groen Gennep
Augustus 2022

WINKEL DINGEN
Vanaf 10 augustus wordt in de winkel Compost-zonder-Veen verkocht. Deze compost is
aanmerkelijk duurder maar op verzoek is deze nu ook beschikbaar. We zijn benieuwd naar de
doorloopsnelheid van deze compost. Ook zijn de Bamboestokken aangevuld en alle maten weer
beschikbaar.

HOOGSTE PUNT MINI-ECOKATHEDRAAL
Voor de zomer is met verschillende tuinleden hard gewerkt aan de stapelmuur naast de kantine en
inmiddels is het hoogste punt bereikt! De stapelmuur bestaat uit allerlei tegels die afkomstig zijn
uit de tuinen. Ook is een wadi gegraven. We houden een korte zomerstop en vanaf september
gaan we weer iedere laatste zaterdag aan de slag met het stapelen van de tegels. Voor wie wil
komen helpen: van harte welkom. We beginnen weer op zaterdag 24 september om 13 uur.

WORKSHOP ‘STEKKEN’
In deze workshop, door Bertie van den Boogaard, over stekken starten we met wat basiskennis
over “de kunst van het stekken”. Wat voor soorten steken zijn er, en welke stek neem je wanneer?
Daarna verplaatsen we de aandacht naar stekken die je kunt maken in deze periode van het jaar en
hoe je ze vervolgens verzorgt.
Er wordt ook aandacht besteed over hoe je zelf potgrond en een natuurlijk stekmedium kunt
maken (een middel wat de wortelvorming van de stek stimuleert). Uiteraard gaan we ook zelf
stekken maken. Wil je graag zo’n nieuw plantje in spe mee naar huis nemen, zorg dan zelf voor
een klein bloempotje en een scherp mesje. De avond wordt afgesloten met tips over wat je in de
winterperiode nog kunt stekken
Datum en tijd:
Donderdag 8 september 2022, 19.30-22.00 uur
Locatie:
Kantine van Volkstuinvereniging Groen Gennep
Adres
Genneperweg 199, 5644RS Eindhoven
Kosten:
Leden Velt en leden Volkstuinvereniging Groen Gennep € 5 euro
Kosten niet-leden: € 7,50 euro
Aanmelden;:
Eindhoven@velt.nu / 06-23624254

BOMENBELEID
Het bestuur heeft, voor zover haar bekend, iedereen aangeschreven en/of aangesproken op het
verwijderen van bomen, coniferen e.d. in zijn/haar volkstuin. Natuurlijk is dit geen eenvoudige
taak en soms ook vervelend, wetende dat mensen aan hun boom gehecht zijn.
Toch ervaren we van ieder medewerking om zich te houden aan de afgesproken regels en zal er
komend tijd flink gesnoeid en gerooid worden. Mocht je nog vragen hebben kom dan gerust even
langs voor gezamenlijk overleg.
Ook is het idee geopperd om in de loop van het najaar een cursus fruitbomen snoeien te
organiseren. Mochten er leden zijn die dit goed beheersen en over kunnen brengen aan andere
leden dan graag reactie. Melden kan altijd persoonlijk of via een mail aan
bestuur@groengennep.nl

LEZING ‘DE ECOLOGISCHE SIERTUIN’
Op maandag 17 oktober zal Eric van Oijen, Velt docent, een avond verzorgen over de aanleg en
het onderhoud van een ecologische siertuin. Het nieuwe Velt boek ( ecologische tuin: van aanleg
tot beheer) is een aanrader ter ondersteuning van deze avond.
Datum en tijd:
Locatie:
Adres:
Kosten:
Kosten niet-leden:
Aanmelden:

Maandag 17 oktober 2022 van 19.30-22.00 uur
Kantine van Volkstuinvereniging Groen Gennep
Genneperweg 199, 5644RS Eindhoven
Leden Velt en leden Volkstuinvereniging Groen Gennep € 5 euro
€ 7,50 euro
Eindhoven@velt.nu / 06-23624254

TE DOEN IN AUGUSTUS / SEPTEMBER
•
•
•
•
•

Laat geen grond kaal liggen, zaai een groenbemester of strooi een dik pak mulch
Neem uitlopers van de aardbeien
Keer de composthoop om
Graaf wat bieslook en peterselie uit en plant ze in een pot
Te veel bonen? Laat een deel hangen en aan de struik drogen tot droogbonen

ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)
Alle leden hebben intussen een uitnodiging ontvangen voor de ALV van zaterdag 8 oktober 2022.
Mocht je nog zaken willen agenderen stuur deze dan schriftelijk naar bestuur@groengennep.nl
EN…. bestuurskandidaten aanmelden vóór 10 september.
Noteer de datum in je agenda,.

AGENDA
Do. 8 sept. -------------Zo. 11 sept. ------------Zat. 8 oktober ---------Ma. 17 okt. -------------

Velt-cursus - STEKKEN
Kantine bezet
ALV vanaf 13:00 uur
Velt-cursus - ECOLOGISCH SIERTUIN

