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SNOEICURSUS
Op de zaterdagen 16 januari en 6 februari heeft de
vereniging weer een snoeicursus georganiseerd.
De heer Hans Daalman is de leermeester. Op beide
zaterdagen was er weer veel belangstelling. Het eerste
uur werd besteed aan theoretische instructie. Die werd
afgesloten met koffie. Hierna werd het theoretische
deel in de praktijk toegepast. Met de cursisten werden
de eigen tuinen met een bezoek vereerd zodat ieder kon
zien wat de bedoeling was.
Bij sommigen sloeg de schrik om het hart als de heer
Daalman aan het snoeien ging. Ieder vroeg zich af of het
mogelijk was dat er dit jaar nog wel fruit aan de boom
zou komen.
Deze zaterdagen zijn voor de cursisten tot volle
tevredenheid verlopen en de heer Daalman was ook heel
tevreden.
De vereniging zal bij voldoenden belangstelling in 2017
weer zo’n cursus te organiseren.
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bovendien met groeien. Een zonnige plek
op de tuin met wat bescherming of een
zonnig balkon is een goede plaats voor
het opkweken in potten. Vanaf eind
februari voorzaaien in potjes.
Op 1 maart is het de Nationale
Complimentendag.
Sjalotten zijn eenvoudig zelf te telen. Een
zonnig plekje op de tuin is een eerste
vereiste. Plant ze oppervlakkig met het
‘neusje’ net boven de grond. De grond
liefst tevoren niet bemesten. In de zomer
kunnen ze worden geoogst als het loof
gaat verdorren. Een paar weken na laten
rijpen en ze kunnen daarna lange tijd
worden bewaard.
Heeft u rozen staan in de tuin. Vergeet
dan niet een bemesting te geven in maart
en herhaal dit nog eens in de zomer.
TUINSPROKKELS:
Wie een bodemafdekking heeft
aangebracht doet er goed aan deze begin
maart te verwijderen. De bodem krijgt
dan de gelegenheid wat op te warmen
voor er gezaaid en geplant wordt.
Vroege teelten kunnen eind februari
worden gezaaid. Natuurlijk is dit
afhankelijk van het weer, bodemwarmte
en vochtigheid, maar afdekking met een
raam kan hiervoor een oplossing zijn.
Spinazie [scherpzaad], veldsla, radijs,
uien, vroege worteltjes, erwten en
tuinbonen zijn geschikte groentes. Wordt
het nog een keer erg koud: afdekken met
vliesdoek.
Een lastig te telen groente, of is het een
vrucht, is aubergine. Hiervoor is een kas
nodig, liefst met de mogelijkheid om bij
te warmen. Aubergine is namelijk een
langedagplant die minstens 13 uur
zonlicht moet hebben om vruchten te
vormen. Wanneer de temperatuur
beneden de 21*C komt stopt de plant

Nog nooit tuinbonen gezaaid? Probeer dit
eens uit. Een gewas dat al vroeg in het
jaar kan worden gezaaid. Het beste
resultaat krijgt u door voor te zaaien in
een kiembak op een warme plaats.
Vochtig potgrond, eventueel vermengd
met scherp zand is voldoende. Geen
water geven ! Uitplanten kan zodra de
plantje enkele centimeters hoog zijn. Bij
het zaaien in de koude grond moet u wat
langer wachten tot de grond is
opgewarmd. Een zelfde manier van
voorkiemen kan ook met erwten.
Siergras in de tuin. In maart moet u deze
afknippen tot tegen de grond. Al snel
zullen nieuwe scheuten uitlopen en weer
een nieuwe, volle pol vormen.
Is de grond voldoende opgedroogd, dan
kunt u bloemen zaaien. Nog te nat? Help
een handje door de grond met een 3-tand
wat los te maken. Als het nog te koud is
buiten, is het alternatie om in bakken
voor te zaaien en later uit te planten.
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Weet u wat een bleekpot is? Je ziet ze
bijna niet op de tuin. Er zijn groenten die
er baat bij hebben om gebleekt in de
keuken te arriveren. Neem bijv.
rabarber. Vaak heeft deze groente een
wat wrange nasmaak, veroorzaakt door
oxaalzuur. Oxaalzuur kan men
neutraliseren door kalk toe te voegen. Je
kunt ook voorkomen dat de
rabarberstelen een hoog
oxaalzuurgehalte krijgen door al vroeg in
het seizoen een bleekpot over de
rabarber te zetten.

getrapte kieming. De plant spreidt
hiermee het risico. Mocht na kieming het
plantje door bijv. strenge nachtvorst
verloren gaan, is er later nog een 2e
lichting.

Uitbreiding volkstuin WVO Zorg

Op de 3e woensdag in maart is het
Nationale Boomfeestdag. Tijd om een
boompje te planten.
Op 17 maart is het de naamdag van St.
Patrick. Op deze dag moet men volgens
de traditie de rozen snoeien.
Vanaf 19 maart tot eind mei is de
Keukenhof geopend. Miljoenen tulpen,
narcissen en hyacinten zijn op 32 ha.
ingeplant en zorgen voor kleur en geur.
De officiële start van de lente valt
traditioneel op 21 maart.
In de nacht van 26 op 27 maart gaat de
zomertijd weer in en wordt de klok een
uur vooruit gezet.
Wanneer eind maart artisjokken in een
bloempot in de vensterbank voorzaait
heeft in mei al grote planten. Tegen het
eind van de zomer zijn de planten groot
genoeg om te oogsten. Vaak zijn de
bloemen zo spectaculair dat het moeite
kost de bloemknoppen al voortijdig af te
snijden. De prachtige bloemen trekken
veel vinders aan.
Wel eens gehoord van getrapt kiemen?
Bij het zaaien kiemen meestal alle
zaadje tegelijk. Bij artisjokken is dit bijv.
niet het geval. Na het zaaien van
artisjokken kiemt ongeveer de helft van
de zaadjes en pas na langere tijd
ontkiemt de rest van de zaadjes. Dit heet

WVO Zorg heeft in het aanbod van
dagbesteding voor thuiswonenden
geconstateerd dat er gebrek is aan
activiteiten in de buitenlucht, in de
natuur. Om hierop in te kunnen spelen
wordt de blokhut op de volkstuin van WVO
Zorg uitgebouwd tot zomer- en
winterverblijf. De naastgelegen kavel
wordt gehuurd, zodat er voldoende plek
is. Naar verwachting start in april 2016 de
bouw.
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Beste Medetuinders,
Het tuin seizoen gaat weer beginnen, dus
de erwten, tuinbonen, spinazie gaat weer
de grond in.
Maar er is meer als alleen maar groente of
bloemen te kweken op ons lapje grond,
de laatste jaren gebeurt er van alles op
het gebied van groente kweek en volks
tuinieren, het is helemaal hot om
duurzaam te zijn en groente uit eigen
regio doet het ook goed.
Naast al het kweken van groente, is het
nu de beurt aan de paddenstoel, waar je
vroeger nog wel eens een setje zag voor
het kweken van champignons in een
piepschuim bak of op stro zijn er nu meer
mogelijkheden.
De oesterzwam of shiitake zijn
paddenstoelen die van nature voor komen
op hout in het bos, en zijn nu makkelijk
zelf te kweken.
Wellicht een leuke aanvulling op ons
groente en bloemen pakket, iedereen
heeft wel een schaduw plekje of hoekje
om dit eens te proberen.
Hier een paar sites en adressen voor
paddenstoelen:
www.groenetakken.nl
www.vreeken.nl
Ik zou zeggen kijk eens rond voordat het
tuinseizoen echt losbarst en we geen tijd
meer hebben om achter onze p.c. te
zitten.
Veel plezier en als je er aan begint
succes.
Eddy

BODEMONDERZOEK.
Ik denk dat een ieder van ons op het
complex zich wel eens heeft afgevraagd
of de bodem van zijn tuin wel goed is
bemest, bekalkt of diep genoeg is

bewerkt.
Het is uiteraard moeilijk om daar een
eensluidend antwoord op te geven. Ook
over het complex lopen stroken met
verschillende grondsoorten. Bij sommigen
is de ondergrond slecht water doorlatend
terwijl de bovengrond zeer goed
bewerkbaar is. Op andere delen is de klei
als bovenlaag weer wat meer
vertegenwoordigd maar de ondergrond
weer goed waterdoorlatend.
Al deze variaties dienen op een andere
manier te worden bewerkt en te worden
onderhouden. Ook is belangrijk wat u op
de tuin heeft staan, heeft u een siertuin
of is het een groentetuin of gevarieerd?
Om nu de juiste samenstelling e.d. van
uw grond te beoordelen kunt u een
grondtest uitvoeren. Hoe u deze test te
doen vindt u uitgebreid op deze site:
http://goedbodembeheer.nl/bodemsvruchtbaar-maken/moestuin-enstadslandbouw/moestuinen .
Indien u naast de bodemdichtheid ook
b.v. de Ph (zuurgraad) van de bodem wilt
bepalen kunt u dit doen door middel van
een bodemtest. Deze tests zijn te koop in
de tuinwinkel van de vereniging.

WORKSHOP
Op woensdagmiddag 10 februari was er
weer een leuke workshop in de
tuinkantine.
Deze keer hebben we een Zeeuwse
kip/haan gemaakt van Zeeuwse
schortenstof, vilt en kraaltjes.
De kip moest, als hij klaar was, gevuld
worden met rijst, zodat hij als
deurstopper gebruikt kan
worden.
Het was weer heel erg gezellig met de
dames.

