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PLANTEN
Er is een kwekerij gevonden die planten op
bestelling levert. Het is eenmalig, daarna wordt
bekeken of en hoe dit verder doorgezet kan en/of
moet worden. De afspraak is gemaakt met
kwekerij ’t Stekske. Dat betekent vooraf bestellen
en betalen op zaterdag 26 febr., woensdag 2 maart
en zaterdag 5 maart via de Volkstuin. De vroege
planten worden op 8 april geleverd en kunnen dan
in de ochtend afgehaald worden. De late planten
tomaat, paprika e.d. worden begin mei geleverd.
Planten worden biologisch opgekweekt, zonder te spuiten, zonder gifstoffen en zonder
kunstmest. De voeding die de planten krijgen is alleen compost. Voor meer informatie kijk
op https://www.stekje-baarschot.nl/?p=welcome

ONDERHOUD GEREEDSCHAP
De eerder gecancelde workshop over onderhoud van
gereedschap wordt gehouden op maandagavond
7 maart 2022 vanaf 19:30 uur. Wat is er nu fijner dan
in je tuin werken met soepel, schoon en scherp
gereedschap??!! Daar moet je wel iets voor doen.
Nico van Aarle van VELT gaat ons daarin het een en
ander laten zien, vertellen en het goede voorbeeld
geven. De thema-avond is in onze kantine / tuinkamer van 19.30 tot 22 uur. Kosten voor
deelname: € 5 euro voor VELT-leden en tuinders van Groen Gennep, voor
overige geïnteresseerden € 7,50.
>> Aanmelden via eindhoven@velt.nu of tel 06-23624254, geef daarbij je tuinnummer op
Volkstuincomplex Groen Gennep door.

SCHOFFEL SLIJPEN !
Schoffelen met een scherpe schoffel gaat
gemakkelijker. Heb je een gesmede schoffel,
die op het snijvlak dunner is dan aan de
achterkant, dan hoef je die niet te slijpen. Het
staal is daarbij in de vorm van een wig geslagen
en bij het schuiven door de grond wordt het
snijvlek steeds scherper. Heb je een niet
gesmede schoffel dan kan slijpen helpen. Op 19
maart tussen 10.00 en 12.30 kan je bij de
werkplaats terecht om je schoffel te laten
slijpen.

VOGELS IN DE TUIN
Op maandag 14 maart om 19:30 uur gaat Arjan Ooms, tuinder in Groen Gennep, maar ook
de man achter veel stadsnatuurprojecten in Eindhoven met ons in gesprek over de wereld
van biodiversiteit.
Waarom is groen zo belangrijk voor ons
welbevinden en waarom is het goed om in
de tuin een diversiteit aan flora en fauna te
hebben? Het weren van vogels om je bessen
te beschermen en het grondig verwijderen
van “onkruid” in je tuin, heeft voor de
langere termijn nadelige gevolgen.
Arjan wil hierover het gesprek aangaan en
ingaan op vragen die bij veel tuinders leven:
“Hoe kan ik voldoende groente en fruit in de
tuin telen, maar toch zorgen voor de
broodnodige biodiversiteit in de tuin.”
Arjan Ooms weet veel over welke vogels leven in de nabijheid van de tuin en zal ons
daarover vertellen.
De bijeenkomst is gratis voor tuinders van Groen Gennep. Leden van VELT betalen 5
euro en voor overige geïnteresseerden zijn de kosten 7,50
>> Aanmelden via bestuur@groengennep.nl Geef daarbij even aan dat je een tuin hebt in
Groen Gennep.

GARANT - POOTAARDAPPELEN
De pootaardappelen van Garant zijn geleverd en zaterdag 26 februari af te halen.

GIF INLEVEREN - 19 maart
Tijdens de internationale pesticiden week kan je op 19 maart,
van 10.00 tot 12.30 uur je gifstoffen inleveren op de werkplaats.
Misschien heb je een huisje
overgenomen waarin nog gif staat. Of je
weet eigenlijk niet wat er in die doos zit,
maar ja, het staat er nu eenmaal. Gif gaat
niet alleen in groenten of fruit zitten maar het spoelt ook uit in het
drinkwater.
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat er geen giftige stoffen gebruikt worden. Daar
moeten we niet mee in onze maag willen en hoeven zitten. Lever ook restanten in,
waarvan je niet zeker weet wat is. Dat kan dus bij de werkplaats op 19 maart 2022.

LAVAMEEL
Lavameel is een bodemverbeteraar met de juiste verhouding van mineralen en
sporenelementen. Dat is ook belangrijk voor onze gezondheid. In onze voeding zitten te
weinig mineralen en sporen elementen wat kan leiden tot chronische ziekten. Lavameel is
een goedkoop en efficiënt middel om de moestuingrond te verbeteren. In de winkel is
lavameel te koop, 100% biologisch.
Lavameel kan het gehele jaar door gestrooid of in de
bovenste grondlaag van 5 cm geharkt worden. Bij
gebruik van lavameel in het voorjaar hoef je geen
kalkgift te doen, omdat lavameel kalkrijk is. Ook mag
het bemesten worden gehalveerd bij gebruik van
lavameel. Lavameel zorgt voor een vruchtbare grond,
voegt mineralen toe aan de bodem en zorgt voor
gezonde planten die minder vatbaar zijn voor ziekten
en plagen, wat bijdraagt aan een grotere, lekkerdere en
gezondere oogst.

WINKEL
Vanaf 1 maart is de winkel ook op woensdag open.

AGENDA
Za. 26 februari en 5 maart --Ma. 7 maart -------------------Zo. 13 maart ------------------Ma. 14 maart -----------------Za. 9 april ----------------------

Planten bestellen / 10:00 - 12:30 UUR
Gereedschap en onderhoud / 19:30 uur
Tuinkamer ’s-middags bezet
Vogels in de tuin / 19:30 uur
ALV

