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SAMENWERKING MET VELT
Op initiatief van de werkgroep duurzaamheid is de vereniging een
samenwerking aangegaan met Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en
Tuinieren). Dit is een Vlaams-Nederlandse vereniging voor iedereen die
milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of in de keuken. Velt geeft een
tijdschrift uit: Seizoenen, met regelmaat ook in te zien in de hal van onze
kantine. Daarnaast verzorgt Velt voor iedereen die geïnteresseerd is themaavonden, workshops en cursussen. Op de ALV van 30 oktober 2021 horen
we graag van de leden waar jullie meer over te weten willen komen.
Mogelijk kan Velt daarover voor ons een thema-avond organiseren. In
ieder geval staan voor het vroege voorjaar een bijeenkomst over slakken en
over watergebruik op de planning. Maar allereerst is er een avond in
november over onderhoud van gereedschap.

DINSDAG 16 NOVEMBER 2021
Workshop gereedschap onderhoud. Wat is er nou fijner dan in je tuin werken met soepel, schoon en
scherp gereedschap??!! Daar moet je wel iets
voor doen. Nico van Aarle gaat ons daarin een
en ander laten zien, vertellen en het goede
voorbeeld geven.
De thema-avond vindt plaats in onze kantine
van 19:30 tot 22:00 uur. Kosten voor
deelname: 5 euro voor Veltleden en tuinders
van onze vereniging, 7,50 euro voor overige
geïnteresseerden.
Je kunt je aanmelden: eindhoven@velt.nu of
tel 06-23624254, geef daarbij even aan dat je
een tuin hebt in Volkstuin Groen Gennep.

AANHANGER !
We zijn ook op zoek naar een aanhanger, dubbelassige. Mochten er leden zijn die zo’n aanhanger ‘over’
hebben en/of op de werkplaats willen stallen voor algemeen gebruik. Neem dan contact op met Hans
Guttinger.

SECRETARIS
En nog steeds zoeken we versterking in het bestuur voor met name secretariële taken. We kijken ook of
deze functie gesplitst kan worden zodat die door twee personen kan worden ingevuld. Belangrijke taken
zijn:
-

in-en uitgaande post + archivering
notulen van bijeenkomsten
vastlegging externe contacten
jaarverslag
ledenadministratie en pachtcontracten

Mocht je een deeltaak daarvan willen
uitvoeren meldt je, want anders lopen we
het risico dat de bestaande bestuurders
teveel belast worden en het straks niet meer
aan kunnen.

TOEKOMSTPLAN HEIDE GESCHRAPT
Wethouder Rik Thijs heeft dinsdag 12 oktober 2021 in de
gemeenteraad aangegeven dat Volkstuin Groen Gennep ook
in de toekomst kan blijven en dat de toekomstplannen wat
betreft heide geschrapt worden. Het is een prima plek voor
natuur en bioversiteit en vormt sociaal een belangrijke
ontmoetingsplek, gaf de wethouder al eerder aan. Ook het
GroenLinks raadslid Bart Habraken bracht een bezoek aan de
Volkstuin op maandag 11 oktober en was, net als wethouder
Thijs een week eerder, onder de indruk. Hij sprak zijn
waardering uit voor de grote verscheidenheid van tuinieren,
diversiteit van leden en onderhoud.
Nu nog zorgen dat de windturbine langs de snelweg geplaatst
wordt en niet naast het trafostation vlakbij de tuin.

ALGEMENE LEDEN
VERGADERING
Zoals aangekondigd vindt de algemene ledenvergadering
plaats op zaterdag 30 oktober 2021. De agenda, notulen van
12 juni 2021 en machtiging is aan eenieder verstuurd.
Vooraf opgeven. Meld je aan voor de bijeenkomst in de
tuinkamer, om 10:00 uur en 13:00 uur.
Bij slecht weer wordt de vergadering uitgesteld.

MESSTOFFEN IN DE WINKEL
Naast de stalmest en champignonmest in de mestkuil zijn er in de winkel bodemverbeteraars en
meststoffen beschikbaar. Hieronder een overzicht waarvoor ze gebruikt worden. LET OP: doseringen zijn
voor bepaalde groente en gewassen verschillend.
KOEMESTKORRELS
Bodemverbeteraar i.p.v. verse koemest. Gemakkelijk te verwerken en eventueel oplosbaar in
water als vloeibare mest. Dosis: 15 kg voor 100 m2.
CULTERRA
Mest van dierlijke en plantaardige samenstelling, in korrels. Geschikt voor alle groentes.
Dosis: divers. Strooien als regen voorspeld is.
PATENTKALI
Bevat 30% kali, bevat 10% magnesium en zwavel, chloorvrij. Toegestaan in de biologische
landbouw. Geschikt voor bij aardappelen. Dosering: 10 à 15 kg per 100 m2, fruit bijv. bessen:
8 kg per 100 m2, wortelgewassen: 12 kg per 100 m2.
BENTONIET
Klei. Werkt als een spons voor water en voeding vooral bij zandgrond, verhoogt vruchtbaarheid
van de bodem. Bevat sporen en silicium. Wordt meestal samen met andere bodemverbeteraars
gebruikt voor evenwichtige bodem. Dosering: normale zandgrond 8 tot 10 kg per m2.
LAVAMEEL
Structuurverbeteraar. Bevat vele mineralen zoals silicium. Verhoogt weerstand en PH waarde
(zuurgraad ). Gesteentepoeder van vulkanen (100%). De grond wordt lichter om te bewerken.
Kan het hele jaar door gebruikt worden. Spoelt niet uit. Wordt gebruikt als bestrijding bij
biologische landbouw o.a. tegen schimmels. Dosering: 200 gram per m2.
KIESERIET
Bevat magnesium en is van belang bij de vorming van groen blad en bijv. gazon en groene
hagen. Wordt in de biologische landbouw gebruikt als aanvulling bij andere meststoffen.
KALK
Calcium. Dit is geen meststof maar ‘n bodemverbeteraar bij bijvoorbeeld te zure grond. Niet
gebruiken bij zuur minnende planten zoals Bosbes en Rododendron.
ZEEWIERKALK
Bevat spoorelementen, minder milieubelastend dan gewone kalk. In januari of februari
kalkgift voor grondbewerkingen: 8-10 kg per 100m2.
SCHELPENKALK
Is iets grover dan zeewierkalk, geeft de kalk langzamer af en spoelt minder uit.
HEERMOES-MIN
Ter bestrijding van
HEERMOES: 1ste jaar
600 gram per m2. Daarna
jaarlijks 200 gram per
m2.Van februari
tot november. Meer
informatie in de winkel
COMPOSTMAKER
Zelf samengestelde
compostmaker: Bentoniet
+ Schelpenkalk +
Lavameel.
PHACELIA en LUPINE
Groenbemester van
GARANT. Op lege
plekken en later
onderwerken. Goed voor
de bodem en insecten.

TUINSTRUINEN
De Pompoendag ging dit jaar niet door wegens gebrek aan belangstelling en organisatietalent !
Er werd een andere activiteit georganiseerd voor belangstellende leden: een speurtocht door de tuin.
Daarbij kwamen in de loop der middag allerlei wetenswaardigheden aan de orde. Zowel eenvoudige
feiten als historische weetjes. Het merendeel van de aanwezigen wist de nodige punten bijeen te
sprokkelen en dat leidde tot een drietal prijswinnaars. De 1e, 2e en 3e prijs gingen naar Cory Duindam en
Ad Peijnenburg, Tom Habets, Hinse van Eijndhoven met Frans Kassenaar.

Een mooie middag en een geanimeerde stemming onder de deelnemende leden die tot 16:00 uur duurde.

TUINSCHOUW
Op zaterdag 20 en 27 november gaat de werkgroep Tuinzaken langs alle tuinen om deze te ‘schouwen’.
Mochten er, ondanks de afspraken in het huishoudelijk reglement inzake het betreden van tuinen,
overwegende bezwaren zijn tegen het betreden van uw tuin, laat dat weten via bestuur@groengennep.nl.

VRIJWILLIGERS EN ISOLATIE GEZOCHT
De achterzijde van de kantine moet nog geïsoleerd
worden. Deze klus wordt door de vrijwilligers van de
werkplaats ter hand genomen komende periode. Zij
hebben daar dringende hulp bij nodig. Wil je een paar
uurtjes meewerken, laat het ons of beter nog de
vrijwilligers van de werkplaats weten.
Hebt u Rockwool of Glaswol over dan zijn we daar erg
blij mee om de isolatie aan de achterzijde te kunnen
maken. Stuur een mailtje naar sjefvanaaken@gmail.com
en hij neemt met u hierover contact op.

