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GEZIEN BIJ FRANS HEILIGERS
Je groen/geel ergeren vanwege de droogte heeft al helemaal geen zin
want de natuur heeft altijd gelijk.

STROBALEN
Bestellen en vooraf betalen via de
Winkel: normaal grof of fijn gehakseld.

GEHOORD OP DE TUIN: NEEMOLIE
Neemolie is een plantaardige olie uit de zaden van de neemboom. Neemolie helpt planten hun
natuurlijk evenwicht te hervinden en geeft bladeren een gezonde glans. Het is een nuttig
afweermiddel voor mijten en wordt volgens de productinformatie gebruikt voor de bestrijding
van meer dan 200 andere soorten vretende of zuigende insecten, waaronder Bladluizen,
Wolluizen, Schildluis, Witte vliegen. Als bladspray te gebruiken op jonge planten.
De olie heeft een halfwaardetijd van 3 tot 22 dagen in de bodem en in water opgelost een
halfwaardetijd van 45 minuten tot vier dagen. De olie is niet giftig voor vogels, vissen, bijen en in
het wild levende dieren, en studies hebben geen kanker of andere ziektes veroorzakende
resultaten van het gebruik ervan aangetoond. Dit maakt neemolie zeer veilig in het gebruik, mits
correct toegepast.
Neemolie fungicide

Neemolie fungicide is nuttig tegen schimmels, meeldauw en roest wanneer het wordt toegepast in
een 1%-oplossing. Het wordt ook nuttig geacht voor andere soorten problemen zoals wortelrot,
zwarte vlek, roetachtige schimmel.

WATERTONNEN
Ook watertonnen zijn via de Winkel te bestellen en moeten vóóraf
betaald worden.

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

THEE VAN CITROEN VERBENA OFTEWEL VERVEINE
Lippia citriodora is de nieuwe officiële naam voor Citroenverbena of Lemon-verbena, ook bekend als 'Verveine', de
oude naam was: Aloyssia triphylla.
Eigenschappen & Werking
• geschikt om te drinken voor het slapen
• goed voor maag en spijsvertering
• evenwichtige darmflora
• koorts- en krampwerend
• kalmerende werking
• geen cafeïne

GESTAPELDE STENEN MUUR
Op zaterdag 24 september wordt weer gewerkt aan het stapelen van tegels bij de minikathedraal.
Wie mee wil doen is van harte welkom vanaf 13.00 uur.

VAN DE WERKPLAATS
Hakselen
De meeste uitgebloeide bloemstengels kunnen gehakseld worden. Het aan te leveren materiaal
moet zo vers en zo lang mogelijk zijn. Dus niet in kleine stukjes knippen. Welk plantenmateriaal:
- Zonnebloemstengels, maisstengels, bonenranken, tomaten en paprikaplanten enzovoorts.
- Dit alles zonder wortels en er mag géén zand aanzitten.
- Alle snoeihout van vruchtbomen struiken, druiven en dergelijke. Liefst zo lang mogelijk
en tot 6 cm dik. Dikker dan 6 cm is voor de kachel thuis.
- Grasachtigen en planten met brede platte bladeren kunnen niet gehakseld worden.
Materiaal aanleveren op woensdag en zaterdagmorgen op de werf. Prijs per aangeleverde
kruiwagen € 1 euro. Gehakselde materiaal mee terug nemen naar de tuin zodat dit als
mulchmateriaal gebruikt kan worden onder struiken en bomen.
Kruiwagens
De kruiwagens van de vereniging zijn bedoeld voor gebruik door iedereen. Onze nieuwste
kruiwagens zijn soms weken en zelf maandenlang zoek. Gebruik je een kruiwagen! Graag deze
dezelfde dag terugzetten. Wilt u een kruiwagen permanent gebruiken dan zelf een aanschaffen.
Frezen
Het frezen van de tuinen is om de bovenlaag van de bodem los te maken en/of te mengen met
meststoffen. Niet om de tuinen op te schonen. Maak een afspraak door: briefje in te vullen (in het
halletje bij de toiletten) of direct met Hans Guttinger.

Materialen
Heeft u bruikbare materialen over zoals gereedschap, hout, tegels en andere bouwmaterialen, dan
kunt u deze inleveren op de werf op woensdag- en zaterdagmorgen. Zodat hier een andere tuinder
weer blij mee gemaakt kan worden.
Het is niet de bedoeling dat er troep en allerlei rommel bij het hek van de werf neergezet wordt.
Klussen
Voor alle klussen een briefje invullen in het halletje bij de toiletten. Onder andere voor hakselen,
frezen, mest / compost of wat dan ook te rijden op het park, slijpen, banden plakken, gereedschap
lenen en zo meer

WAT TE DOEN NA DE ZOMER
De herfst komt eraan en deze periode is een mooie tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe
tuinseizoen zoals fruitbomen snoeien. Verplaatsen en/of aanplanten kan ook zodat ze genoeg tijd
hebben om in warme grond te wortelen. Kijk daarbij ook naar soorten die tegen droogte en
warmte kunnen.
De herfst is ook een goed moment om soorten als knoflook te poten. De tuin opruimen, harken en
compost maken is een karwei voor oktober/november. En natuurlijk die klussen oppakken die
zijn blijven liggen. Kortom, het tuinseizoen is nog lang niet voorbij. De mouwen opstropen en
aan de slag. Lekker buiten bezig op mooie herfstdagen waarop de natuur zich qua kleuren van
zijn meest spectaculaire kant laat zien. Geniet ervan!
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AGENDA
Do. 11 sept. ------------Do. 6 okt. --------------Zat. 8 oktober ---------Ma. 17 okt. ------------Nov-dec. ---------------

Kantine bezet
Gemeente Eindhoven 19:00 uur
ALV 13:00 uur
Velt-cursus: Ecologische Siertuin 19:30 uur
(Vrucht)bomen snoeien

LAATSTE NIEUWS
Kijk ook naar de uitzending van donderdag 8 september 2022 van Studio 040 over Volkstuin
Groen Gennep https://studio040.nl/nieuws/artikel/hete-zomer-zorgt-voor-tropische-mega-oogstop-groen-gennep

