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De commissie onderhoud heeft de laatste tijd tot zijn
verdriet moeten constateren dat er steeds weer
tuinafval in de groenstroken wordt gedumpt.
Het is natuurlijk niet de bedoeling om daar het tuinafval
maar achter te laten.
Er is voor de leden nog altijd de mogelijkheid om het op
zaterdagmorgen aan te bieden bij het hek tussen de
gebouwen op de parkeerplaats.
Gerard is daar aanwezig en met hem is er een regeling
mogelijk om het tuinaval naar de milieustraat te laten
brengen.
De kosten hiervoor zijn per kruiwagen twee euro.
Als er weer afval in de groenstrook wordt gevonden dan
zullen de leden die hun tuin aan die groenstrook hebben
liggen op een zaterdag extra opgeroepen worden om dit
op te ruimen.

Vakantie!

agenda:

BBQ 12 augustus.
Het bestuur vergaderd
op 12 september en
10 oktober.

Gaat u met vakantie en wilt u gedurende uw
afwezigheid iemand de zorg voor Uw tuin toevertrouwen
vraag dan een vakantiepas aan.
U kunt deze pas aanvragen door een volmacht op te
stellen voor degene die de zorg voor uw tuin op zich
neemt.
Deze volmacht dient de verzorger op verzoek te tonen
als hij/zij op uw tuin is.
Opstellen van de volmacht is eenvoudig met behulp van
een formulier dat u kunt verkrijgen bij het bestuur.

Volks tuinvereniging “Levenslust” , Vlissingses traat 27, 4371 RA Koudekerke
Mail: info@volks tuinlevenslust.nl
Website: www.volkstuinlevenslust.nl
Bank: NL 18 INGB 0001775475
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PREI
Het is weer tijd om winterprei te zetten.
Waarin verschil winterprei eigenlijk van
zomerprei?

Aardbeienplanten bestellen
U kunt nog tot en met 5 augustus uw
bestelling voor aardbeienplanten
inleveren. De leverdata zijn vrijdag 11
augustus tussen 15.00 en 17.00 uur en
zaterdag 12 augustus tussen 10.00 en
12.00 uur.

Aardappelen rooien
CAROLA´S
De middelvroege biologische aardappel
CAROLA is zeer gevoelig voor een droge
periode. De aardappel stopt met groeien
en zal na een nattere periode uitlopers
gaan vormen in plaats van dat de
aardappelen groter worden. Hierdoor
ontstaan zogenaamde `onderzeeërs `ook
wel glasaardappelen genoemd. Dit komt
de kwaliteit van de aardappelen niet ten
goede. Ons advies is om een plant te
lichten en te controleren. Beginnen er al
uit te lopen dan kunt u beter alles rooien.
De witte punten direct afbreken en af en
toe op rot controleren.
FRIESLANDERS
De frieslander is een middelvroege
aardappel waarvan het blad in deze
periode vanzelf afsterft. U kunt de
aardappelen nu rooien maar het kan ook
geen kwaad om deze nog tot einde van de
zomer in de grond te laten zitten. Knipt u
dan wel de resten van de planten af en
voer deze af.

Bedankt
Namens mijn man “Snor”, die in het
ziekenhuis heeft gelegen, ook namens mij
Maatje, die ook in het ziekenhuis heeft
gelegen, vriendelijk bedankt.
Bestuur en medetuinders bedankt voor
alle steun en liefde in deze periode.
Gerard en Maatje tuin nummer 4.

Er is bij prei een onderscheid te maken
tussen zomer- en winterprei. Zomerprei is
dikker en minder vorstbestendig.
Winterprei kan gewoon de hele winter op
het land blijven staan. Als we een ras
willen telen dat tot laat in de herfst of na
de winter op het land moet kunnen
blijven staan, dan moet het altijd
winterprei zijn. Voor de teelt van
zomerprei kunnen we binnenshuis op de
warme vensterbank voorzaaien van half
januari tot eind februari. We verspenen
de plantjes dan een keer als ze een
beetje stevig zijn geworden. In april/mei
kunnen deze plantjes de grond in.
Gemakkelijker is echter om in april
rechtstreeks in de volle grond op een
zaaibed te zaaien (winterprei). De
rijafstand bedraagt zo'n 10 cm, in de rij
dunnen we uit tot op 3 cm. In het ideale
geval zijn ze in juni zo dik als een potlood
en klaar om over te planten. We kunnen
ook in tuincentra jonge preiplantjes
kopen, zoek dan de mooiste (dikste)
plantjes uit.
Poten
Voor het overplanten maken we diepe
geultjes. Snoei de toppen van de wortels
en de bladeren van de preiplantjes. De
wortels moeten gesnoeid worden om
nieuwe groei te stimuleren en omdat de
lange worteltjes toch niet recht in de
grond te krijgen zijn. Bij het planten
bedekken we juist de wortels met aarde,
maar we maken het geultje nog niet
dicht. In de loop van het groeiseizoen
vullen we steeds wat aarde bij tot het
geultje dicht is, en we kunnen daarna ook
nog de preien aanaarden om een nog
langere witte stengel te krijgen. Aard niet
verder aan dan het punt waarop het
eerste blad uit elkaar wijkt. De afstand
tussen de rijen is ongeveer 30 tot40 cm,
in de rijen houden we 10 tot15 cm aan.
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Goede en slechte buren van prei
Door de groenten in een vak te
combineren kunnen gewassen elkaar
versterken of verzwakken. Prei staat
graag naast gewassen zoals koolsoorten,
sla, uien, wortels, Oost-Indische kers,
schorseneren en selderij. Je kunt je prei
beter niet dicht op aardappelen, bonen
en erwten telen.

Bemesting
Prei houd van een vruchtbare vochtige
bodem, en kan ook goed grote
hoeveelheden stalmest verdragen. Vaak
zal het nodig zijn om ook tijdens het
groeiseizoen nog een keer te bemesten.
Gebruik koemestkorrel of mengmest,
beiden in de tuinwinkel verkrijgbaar.

Preimot
De preimot is een nachtvlindertje, dat
ook eitjes afzet op de prei en waarvan de
larven zich in de prei vreten. De larven
vreten aan het binnenste blad, terwijl ze
de bladhuid ongemoeid laten. Je ziet dan
'vensters' in het blad, waarin de larven
zich bewegen. Later worden dat witte
strepen, die kunnen gaan scheuren en
het blad een rafelig uiterlijk geven. Ter
bestrijding is insectengaas effectief,
verder het verwijderen van het bovenste

blad zodra de eerste schade zichtbaar is.
De eitjes worden voornamelijk op het
bovenste blad afgezet. Preimot is al een
oude plaag. Het wordt vaak gezien als de
belangrijkste belager van prei. Ter
voorkoming van preimot kunt u
regelmatig spuiten met Pireco tegen
bladinsecten, te verkrijgen in de
tuinwinkel.

Roest
Prei kan last hebben van verschillende
schimmelziekten, die met name in het
najaar overlast kunnen veroorzaken. Een
algemene maatregel tegen schimmel is
het luchtig houden van het gewas, zodat
de wind vrij spel heeft en het blad niet
lang nat blijft. Meestal kan er in de herfst
wel wat lang preiblad gesnoeid worden,
het gaat tenslotte toch meer om de
schacht.

Roest is gemakkelijk te herkennen aan de
rood/bruine sporenhoopjes op de
bladeren (foto). De hoopjes kunnen
vervloeien tot grote vlekken. Bij ernstige
aantasting sterft het buitenste blad af. De
ziekte treed voornamelijk in het najaar
op. De ziekte is niet vorstbestendig: na de
eerste nachtvorst is het afgelopen. Dat is
met name fijn voor winterprei, die kan
nog mee tot het voorjaar. De sporen
overwinteren op bladafval, dat dus
nauwkeurig moet worden opgeruimd. Om
roest te voorkomen kunt u regelmatig
spuiten met Pireco tegen bladziekten. Om
reeds aanwezige roest te bestrijden kunt
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u beter het middel Exact gebruiken. Beide
middelen zijn voorradig in de tuinwinkel.

Gewasverzorging
Aard regelmatig aan. Houd de planten
goed aan de groei door ruim te bemesten
en water te geven. Oogsten en bewaren
Prei kan naar believen geoogst worden. In
de winter is het handig om wat prei in
een kistje met zand te bewaren, omdat
bij een lange vorstperiode het lastig is om
de prei heelhuids uit de grond te krijgen.

Zaterdag 12 augustus houden wij
weer onze jaarlijkse B.B.Q.

Werken in de moestuin in juli
• Bescherm vruchten tegen vogels door
netten over palen heen te leggen.
• Geef bij droogte voldoende water.
• Groenbemesting verbetert de
grondkwaliteit en voorkomt onkruidgroei.
Denk hierbij aan rode klaver, luzerne en
eenjarige lupinen. Spit ze in het najaar
door de grond.
• Maak de opslagplaats voor fruit schoon,
controleer of deze droog en luchtig zijn
en bestand tegen ongedierte.
• Mulch de planten bij droogte zodat de
grond vochtig blijft. Alvorens te mulchen
maak de grond eerst goed nat.
• Schoffel regelmatig om onkruidgroei
tegen te gaan

Zorgen voor groenten en fruit in
juli
• Buig bloemkoolbladeren over de
bloemkool om ze tegen de zon en
verkleuring te beschermen
• Oogst komkommers en peulen
regelmatig om de maak van nieuwe
vruchten te bevorderen
• Vermeerder bramen door lange
scheuten tegen de grond te pinnen. Bind
de top aan een klein stokje vast.

Voor 15.00 euro p/p (introduces 17.50 euro
p/p) kunt u weer kiezen uit een vlees of
vispakket .Ook is het dit jaar weer mogelijk
een vegetarisch pakket te bestellen.
Inschrijven via onderstaande strook en
inleveren en betalen zaterdagmorgen in de
kantine.
Betalen vooraf kan ook via de
penningmeester. Strook wel inleveren in de
kantine.
Wij beginnen +/- 18.00 uur en zien wel
wanneer we stoppen.
En bedenk een club B.B.Q. is niet alleen
maar eten en drinken maar voornamelijk
!!!!
gezellig met je mede tuinders een praatje
maken en contacten leggen.
Opgeven kan tot 6 augustus
Naam…………………………………tuin……………………
.
Komt met ……..pers.
…………….vlees
…………….vis
…………….vegetarisch

