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PLANTENRUILDAG
Ook dit jaar is er gelegenheid om planten te ruilen en/of overtollige planten aan te bieden
aan andere tuinders. Op zaterdag 21 mei van 10.00-12.30 uur wordt dit door de
medewerkers van de Winkel (Els Bressers) geregeld: buiten voor de kantine.
Breng je planten tussen 9:00 en 10:00 uur zodat deze gerangschikt aangeboden kunnen
worden.

WATERSLANGEN
Zoals al langer het plan was zijn op zaterdag 7 mei 2022 de waterslangen, die bij de
tapkranen uitkomen, getest. Aan de niet goed functionerende slangen waarvan de druk
wegvalt en dus duidt op een ‘lek’ is een rood label gemaakt. Voor iedereen:
- Maak aan je slang een label met tuinnummer;
- Als de slang een rood label heeft moet de betreffende tuinder het ‘lek’ opsporen en
deze slang zo spoedig mogelijk repareren.
Als er hulp nodig is om te slang te repareren kan hulp gevraagd worden aan Tom Habets
en Frans Kassenaar van de werkplaats.

PADEN VOOR VLINDERS EN BIJEN
Het is voor insecten belangrijk dat ze nectar en stuifmeel kunnen verzamelen, dat ze zich
kunnen vermenigvuldigen en dat ze zich kunnen verstoppen. Dat kan in de tuinen door
bloemen te laten bloeien, maar het kan ook langs het pad.
Het grote rondgaande pad, Jan van Hoofflaan, is geschikt voor auto’s, aanhangers, busjes.
Dit wordt met regelmaat door vrijwilligers gemaaid. De randen worden slechts 2x per jaar
tot aan de rand van de tuinen gemaaid. Na 21 juni is de eerste maaibeurt en na half
september de tweede keer. Zo maken we het mogelijk dat insecten zoals vlinders en bijen

hier kunnen verblijven. De bloemen worden gemaaid na de hoofdbloei en kunnen zich hier
blijvend vestigen. Tussen het gras komen vanzelf paardenbloemen, vingerhoedskruid,
zuring, klaver, dovenetel, madeliefjes, hondsdraf, ereprijs, boterbloem: een eldorado voor
bijen.
- Vind je het gras te hoog, knip dan een paar keer per jaar zelf het gras weg of trekt het af
(alsof er een schaap aan heeft getrokken). Gebruik dit gras als mulch of op de
composthoop.
- Haal eventueel hier en daar plukjes gras weg en zet er wat plantjes tussen zoals
kaasjeskruid, teunisbloem, margriet, koekoeksbloem, korenbloem, papaver, look
zonder look, judaspenning. Als je ze vlak tegen de tuin aan zet, strak langs het gaas
bijvoorbeeld, dan kan de maaier hier niet komen.
- Haal tegels weg als ze op de 30 cm grens langs de tuin liggen en breng ze naar de
werkplaats. Waar tegels liggen is geen insectenleven. Laat de natuur verder haar werk
doen.
- Plant biologische bollen voor nectar in het voorjaar zoals krokus, narcis. De hommels
hebben de nectar heel hard nodig. Later belonen ze je doordat ze je fruit bevruchten.
Voor alle paden geldt: zorg dat er geen overlast is, dus knip eventueel hinderlijke
brandnetels weg. In de smallere paden past de tractor maar net en rijdt over het pad en
smallere zijstroken die eveneens met gebroken puin verhard zijn. Hou daar dus rekening
mee als je een eigen mini- biotoopje in de rand maakt.
Bij vragen kan de werkgroep duurzaam adviseren.
Het maaibeleid is vastgesteld op de ALV van oktober 2021. Heb je opmerkingen op het
maaibeleid, richt je dan tot het bestuur en niet naar de vrijwilligers van de werkgroep
Werkplaats en Onderhoud.

LAATSTE OPROEP….
De pompoendag in het najaar wordt door velen gemist.
Echter zonder organiserende leden komt deze dag niet tot
stand. Hierbij een laatste oproep aan allen:
“Vindt je deze dag belangrijk, meldt je aan voor de
organisatie van de Pompoendag in oktober 2022”

ECO KATHEDRAAL
Zaterdag 30 april is op de 45e jaardag van de
Volkstuin Groen Gennep de eerste steen gelegd voor
de stapelmuurtjes naast de kantine. Er is hard gewerkt
aan het sorteren van brokken en stukken steen, hele
tegels en dakpannen.
Op 28 mei, 25 juni en 16 juli wordt er weer aan
gewerkt. Wil je mee doen? Kom gewoon om 13.00 en
help mee. Waarom doen we dit? Hiermee wil de

werkgroep Duurzaam laten zien door het maken
van een kleine biotoop van gebruikte materialen
hoe de natuur daar gebruik van maakt en weer in
balans komt.
Het zou mooi zijn als er minder tegels worden
gebruikt. Eén pad is toch genoeg om er met de
kruiwagen te komen. Meer looppaden kan je
gemakkelijk even schoffelen. Onkruid
verwijderen op een pad is zelfs nog
gemakkelijker door even te schoffelen dan
onkruid dat zich tegen de bestrating aan gaat
vestigen. Als je kans ziet om tegels af te voeren,
kan je ze naar de werkplaats brengen. Niet alles
hoeft in één keer, maar misschien kan je
langzaamaan wat tegels afvoeren.
Heb je vragen of zaken die aandacht vragen stuur dan een mail naar
Jannielanda1@gmail.com van de werkgroep Duurzaamheid.

VERMIJD AARDAPPELZIEKTE
Phytophthora infestans staat ook wel bekend als de aardappelziekte, maar het tast ook
tomatenplanten aan. Deze schimmelziekte kan ernstige schade veroorzaken. De gehele
oogst kan daarbij verloren gaan. Zeker bij warm weer verplaatst de schimmel zich
razendsnel via de lucht. Gezien de ernstige schade en de snelle verspreiding geldt er bij
aardappelziekte een bestrijdingsplicht.

Voorkomen is beter dan genezen
Natuurlijk wil je liever dat deze schimmel geen intrede doet in je moestuin! Het is zonde
van al je harde werk en bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor de bodem en het
dierenleven. Dat willen we natuurlijk vermijden!

Dit kan je doen:
• Dek hopen met uitgegroeide aardappelplanten af met plastic of voer het af;
• Aangetast loof niet op de composthoop gooien maar in ‘n gesloten plasticzak afvoeren;
• Gebruik NAK-gekeurd pootgoed;
• Teel niet vaker dan eens in de vier jaar aardappelen of tomaten op hetzelfde stuk grond;
• Kies voor het telen van een vroeg gewas;
• Controleer regelmatig op infecties.
Lees de folder over Phytophthora van NAK goed door!
Herkennen
Het is belangrijk dat je de aardappelziekte zo snel mogelijk herkent. Controleer de
bladeren op de aardappelplant op bruine/zwarte vlekken. Op de knollen veroorzaakt deze
schimmel roestbruine, iets ingezonken vlekken.
Controle
Er wordt door inspecteurs van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaigoed en
pootgoed van landbouwgewassen (NAK) jaarlijks gecontroleerd op de naleving van de
wetgeving. Hier vallen volkstuinen ook onder! Wanneer de bestrijding onvoldoende is,
kan er een boete worden opgelegd. Op de website van de NAK vind je meer informatie.

THEMA-AVOND WATERGEBRUIK
OPSLAG EN VERMINDERING

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 dagelijks werkzaam bij Waterschap De Dommel.
Datum:
Donderdag 2 juni, aanvang 19.30 uur
Waar:
Kantine Groen Gennep, Genneperweg 199, 5644RS Ehv
Kosten, betalen ter plaatse: € 5 euro leden Velt + Groen Gennep / € 7,50 voor niet-leden
Aanmelden:
eindhoven@velt.nu of 06 – 23624254

AGENDA
Za. 21 mei --------------- Planten Ruildag
Do. 2 juni ---------------- Thema-avond Watergebruik, -opslag, en vermindering
door Ineke Barten
Zo. 10 juli ---------------- Tuinkamer bezet
Za. 8 oktober ------------ ALV vanaf 13:00 uur.

