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InformatieavondInformatieavondInformatieavondInformatieavond

Ook dit voorjaar organiseert Levenslust  een bijeenkomst voor 

zijn leden, 

14 maart is er een avond met als onderwerp: 

START VAN HET SEIZOEN.START VAN HET SEIZOEN.START VAN HET SEIZOEN.START VAN HET SEIZOEN.

Op deze avond komen verschillende groenten aan bod, rassen en 

biodiversiteit.

Informatiebijeenkomst nieuwe leden.Informatiebijeenkomst nieuwe leden.Informatiebijeenkomst nieuwe leden.Informatiebijeenkomst nieuwe leden.

Het bestuur nodigt de  leden 

die in 2011 en in 2012 lid zijn 

geworden  uit voor een nadere 

kennismaking  en de gang van 

zaken in de vereniging.

Er is ook ruimte  voor het stellen van vragen. 

Ieder krijgt dan een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Op de foto’s krijgt u een indruk 

hoe er gewerkt wordt aan het 

voldoen aan de bouwvergun-

ning van de gemeente.  
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Ronde rassen met een Witte punt: National, Halfrood, Halfwit, enz.

Half lange rassen: Rode groot witpunt en ijskegel de laatste is volledig wit.

Bodem: Radijs heeft een voorkeur voor Zand en Leem grond, maar ook 

op Klei gaat het goed mits maar voldoende vocht en hoge PH.

Verder kunnen radijzen goed gebruikt worden als tussen teelt zoals 

tussen erwten en sla.

Ook kun je radijs gebruiken als markering voor Wortels, als de wortels 

goed boven staan kan men de radijs oogsten.

Samen met Kervel is het gunstig tegen aardvlooien.

Het is en blijft een Kruisbloemige maar door de korte groeiperiode heeft 

de knolvoetschimmel meestal geen kans maar wel op letten bij de wissel 

teelt.

Gebruik van RadijsGebruik van RadijsGebruik van RadijsGebruik van Radijs

Radijsjes eet men vooral rauw. Voor gebruik moet u ze goed wassen. U 

verwijdert daarbij het loof (de blaadjes) en het fijne wortelstukje. Ze sma-

ken lekker uit het vuistje, eventueel met wat zout en/of een dipsausje. U 

kunt radijsjes in plakjes snijden en in de salade verwerken. U kunt door 

met een mes inkervingen te maken er een bloemetje van maken en de 

radijs als decoratie op verschillende schotels presenteren. De radijs kan 

een pittige toevoeging op de boterham zijn. Radijsjes combineren goed 

met haring, biefstuk, gehakt en slavinken. Het is tegenwoordig ook trendy 

om de radijsjes mee te roerbakken (voor de kleur). Eventueel kunt u de 

radijzen koken in ruim water. De kooktijd is 8 tot 10 minuten. Serveer de 

gekookte radijsjes met een peterseliesaus.
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TuinwerkTuinwerkTuinwerkTuinwerk.

Een van de eerste voorjaars groen-

te en een van de makkelijkste te 

telen , zeker voor Kinderen en be-

ginners, is :De RADIJS

De radijsradijsradijsradijs (Raphanus sativus 

subsp. sativus) is een plant uit de 

KruisbloemFamilie (Cruciferae of-

tewel Brassicaceae

De bol van de radijs wordt meestal rauw gegeten, eventueel dippen in 

zout. Bij het ouder worden gaat de radijs een stengel vormen en gaat 

vanaf dat moment in kwaliteit achteruit. Het scherpe, peperachtige van 

de smaak kan verzacht worden door de rode buitenkant af te pellen. 

Radijs kan makkelijk voos (sponzig) worden als gevolg van wateronttrek-

king door de verdampende bladeren. Er zijn echter rassen die weinig 

gevoelig zijn voor het voos worden. Als de knol gevormd is en in één keer 

teveel water gegeven wordt kunnen de knollen gemakkelijk gaan barsten.

Radijs kan gezaaid worden van december tot september. Van december 

tot half maart wordt onder glas en daarna in de volle grond gezaaid. Niet 

dikker zaaien dan 300 tot 400 zaden per m².

Bij vroeg zaaien duurt de teelt enkele maanden en bij zaaien in maart 

ongeveer zes weken, terwijl in de zomer dit 3 tot 4 weken is.

Naar gelang vorm en kleur zijn er verschillende rassen en typen.

Ronde Rode: Novired, Scharlaken, Cherry Bell enz enz.
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N  I  E  U  W  J  A  A  R  S   R  E  C E  P  T  I  E 

Op zaterdag 7 januari 2012 werd weer de Nieuwjaarsreceptie gehou-

den in het Tuinhuis. Al vroeg in de morgen waren Sonja en Ruud druk 

doende om alles voor te bereiden en klaar te zetten. De koffie stond 

klaar, de hapjes werden klaargemaakt en de glüh-wijn was op tempe-

ratuur. Rond 10.00 uur kwamen de eerste leden binnen druppelen en 

even later was het al een gezellige drukte. Inmiddels werden ook de 

oliebollen en appelbeignets binnengebracht. De schalen gingen 

meermalen rond en er werd volop van genoten. Een mooie gelegen-

heid voor de leden om bij te praten. Wat er het afgelopen jaar was 

gepoot, gezaaid en geoogst en vooral wat de plannen waren voor dit 

jaar. En natuurlijk de vele tips om het nog beter te doen. Ook een 

aantal nieuwe leden was aanwezig en zo konden we nader kennisma-

ken. Er werd stilgestaan bij de leden die veelal onverwacht van ons 

zijn heengegaan. Toch een moment van bezinning. We hebben het 

een beetje kunnen bijhouden: tussen de 80 en 90 leden (met aan-

hang) hebben de receptie bezocht. Dat is mooi en geeft aan dat veel 

leden Levenslust een warm hart toedragen. Tot slot wil ik de mensen 

die hebben bijgedragen tot het slagen van deze  gezellige receptie 

hartelijk bedanken voor hun inzet. 
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Betalen pacht en contributie:Betalen pacht en contributie:Betalen pacht en contributie:Betalen pacht en contributie:

Rond 31 januari is de betaaldatum voor de pacht en contributie. Wie 

een acceptgiro heeft gehad zorgt zelf dat het bedrag voor 1 februari 

op de rekening van de vereniging staat bijgeschreven. 

Heeft u geen acceptgiro gehad dan wordt het bedrag automatisch 

afgeschreven van uw rekening. Er zijn geen wijzigingen in de hoogte 

van de tuinhuur en contributie.is  

Er wordt dit jaar geen factuur verstuurd bij automatische incasso. 

Wilt u wel een factuur hebben laat het weten aan de penningmeester. 

Dit kan via telefoonnummer 465802 of stuur even een mailtje naar 

akraa@zeelandnet.nlakraa@zeelandnet.nlakraa@zeelandnet.nlakraa@zeelandnet.nl. 

MutatiesMutatiesMutatiesMutaties

Leden die opgezegd hebben:

F. de Kam tuin 171, 

B. de Jong tuin 176.

Nieuwe leden en leden die een tuin kregen:

R. Weug tuin 60M, 

A. Bouwense-Dieleman tuin 39M, 

P. van Slooten tuin 98, 

K. de Visser tuin 171  

B. Bbenkadour tuin 176.
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TuinwinkelTuinwinkelTuinwinkelTuinwinkel.

Uiteraard maken wij ook deze keer weer gebruik van de ruimte welke 

ons is aangeboden in de nieuwsbrief. Dit keer zullen we geen ver-

kooppraatje houden maar hebben we het over heel iets anders.

Zoals u niet ontgaan kan zijn hebben we iedereen, ook dit jaar weer, 

in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan de gezamenlijke 

bestelling van zaden en tuinartikelen. Hierop is door velen van u 

gereageerd en dus besteld. Dank daarvoor.

Een gevolg van deze grote bestelling is echter dat er ook door ons 

veel besteld moet worden. M.n. potgrond en meststoffen. Deze be-

stellingen worden geleverd op palets  en moeten dus gelost worden 

en opgeslagen in het magazijn. U voelt het waarschijnlijk al aanko-

men. Om deze werkzaamheden uit te voeren zoeken wij vrijwilligers 

welke op door de weekse dagen beschikbaar kunnen zijn om te 

helpen met het lossen van deze vrachtwagens

Zegt u dus bij uzelf “Och die paar keer per jaar dat dit voorkomt 

kunnen ze mij wel bellen” geef dit dan even door aan de tuinwinkel 

of mail het even naar tuinwinkellevenslust@kpnplanet.nl. Wanneer 

wij een lijst hiervan kunnen maken kan er ook gerouleerd worden 

zodat u misschien 1 á 2 keer per jaar gevraagd wordt om te helpen.


