VTV Groen Gennep
Juni 2022

WINKEL
De winkel is in de periode 1 juli t/m 1 oktober alleen op zaterdag open.
P.s. De Kantine is in deze periode wel op woensdag open.

MAAIBELEID
Omdat er nog diverse vragen zijn hier nogmaals een korte uitleg over het gevoerde
maaibeleid:
Het Hoofdpad wordt gemaaid wanneer nodig op 30 cm aan de buitenkanten na. Ook het
voorplein, de hoeken en het pad naar boven langs de Paddenpoel worden door de
Werkplaats gemaaid als het nodig is.
. Alleen maar 2x per jaar, eind juni en in september/oktober, worden ook de 30 cm aan de
buitenranden van het Hoofdpad gemaaid.
. De andere paden – NieuwKerkpad, Sanderspad en Kerkhofpad – worden door de leden
zélf bijgehouden.
Als je veel last hebt van te hoog
opgeschoten en bloeiend gras
langs het Hoofdpad – zoals nu –
trek dat gras er dan zelf uit. Het
is de bedoeling dat de tuinleden
zelf wilde laaggroeiende
bloemenmengsels in die 30 cm
zaaien. Dat voorstel is door de
ALV aangenomen. Dus wij
moedigen iedereen aan hiermee
te beginnen. Het kan nu nog.

THEMA-AVOND WATERGEBRUIK
OPSLAG EN VERMINDERING

De thema-avond over watergebruik is verplaatst.
Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hete, droge zomers en
heftige regenbuien. Hierdoor lopen straten, huizen en landbouwgronden onder water en
treden meer overstromingen op. Als gevolg van de droogte heeft de natuur het moeilijk,
maar ontstaan er ook problemen in de stad. Deze workshop geeft u inzicht in de
problematiek, krijgt u tips en creatieve ideeën wat u zelf kunt doen in huis, sier- en
moestuin om water besparen, hergebruiken en vast te houden.
Spreker Ineke Barten is Velt docent en in het dagelijks leven werkzaam bij Waterschap De
Dommel.
Datum:
Waar:
Kosten, betalen ter plaatse:
Aanmelden:

Donderdag 16 juni, aanvang 19.30 uur
Kantine Groen Gennep, Genneperweg 199, 5644RS Ehv
€ 5 euro leden Velt + Groen Gennep / € 7,50 voor niet-leden
eindhoven@velt.nu of 06 – 23624254

REGENTON POMP
Een van onze tuinleden heeft een praktische
oplossing voor het watergebruik uit
regentonnen, namelijk een waterpomp op
accu.
Volgens ervaring wordt er in een half uur tijd
ruim 100 liter water opgepompt (35% accu
gebruik) en kan met een Gardena
zwenksproeier een stuk tuin worden
besproeid..
Een Güde regentonpomp, 12 volt á € 75,00 met
een capaciteit van 1500 liter/uur, maar de
werkelijkheid is wat weerbarstiger. Er zijn ook
andere merken verkrijgfbaar.
Voor een nuttig gebruik zijn meer of grotere watertonnen nodig.

AGENDA
Do. 16 juni ---------------- Thema-avond Watergebruik, -opslag, en vermindering
door Ineke Barten van het Waterschap
Vrij. 24 juni --------------- Kantine en Terras bezet vanaf 16:00 uur
Zat. 2 juli ------------------ Prei- en Aardbeiplanten VELT te koop (10:00 – 12:30 uur)
Zat. 8 oktober ------------- ALV vanaf 13:00 uur

