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Ik bezoek Cees(67) en Willeke (67) Roestenberg op een
heerlijk zondag in juni. De zon schijnt, de vogeltjes fluiten.
Direct valt het strakke gazon op, de mooie vijver en de
werkelijk keurig aangelegde borders. Ik kan wel zien dat Cees
een perfectionist is. Zelfs al zou er onkruid groeien, dan
zouden deze nog keurig in het gelid staan! Maar in de tuin
van Cees en Willeke is geen sprietje onkruid te vinden. Ik
wordt hartelijk en gastvrij ontvangen en zit binnen no-time
aan een glaasje koele rosé.
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Wat heb je een schitterende tuin, Cees. Hoe lang zit je
hier al?
Het is bijna vijf jaar geleden. We wonen sinds 1991 in een
van de Regenboogflats. Boven mij woont een echtpaar wat
ook net een tuintje had gehuurd met een stenen huisje erop
wat ze hadden gekocht. Ze vroegen of het niks voor mij zou
zijn want er waren tuinen vrij. Nou hadden we al eerder
geïnformeerd dus de belangstelling was er al. Echter toen
waren er geen tuinen vrij. We waren blij dat we deze tuin
konden huren. Op de flat hebben we wel balkons aan twee
kanten maar je bent toch erg beperkt in de mogelijkheden.
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Wat een groot tuinhuis hebben jullie. Van
alle gemakken voorzien?
Ja, we hebben dit bij aanvang gelijk
neergezet. Alles zit erin. Een aggregaat voor
als ik 220V nodig heb om te klussen en voor
de grasmaaier, een koelkast, zonnepanelen
voor mijn vijverpompen. We zijn hier elke dag
en genieten met volle teugen. We doen hier
alles, eten hier ook. Eigenlijk ongelooflijk dat
de tuinhuur per jaar zo laag is. Mensen
realiseren zich dat te weinig. Voor die prijs
kun je hooguit twee dagen een huisje huren
en we zitten er hier een heel jaar voor.
Je hebt alleen siertuin?
We hadden gelijk het idee om een grote
siertuin met een vijver in te richten. Ik heb
wel een groentetuintje, achter het huisje.
Het is maar een smalle strook maar we
kweken er van alles: bruine bonen, snijbonen,
sla, andijvie, prinsessenbonen, prei, tomaten
en wortelen. Het is meer dan voldoende voor
ons, vriezen er zelfs van in en we geven er
zelfs nog van weg. Je kunt wel heel je tuin vol
zetten maar dan moet ik 123 kroppen andijvie
weg gaan geven aan het eind van het jaar
haha.
Je vijver is best wel groen?
Het lijkt wel erwtensoep, ja dat is bijzonder
jammer. Ik heb het water diverse keren geënt
met water uit een heldere vijver, dan gaat
het even beter maar binnen de kortste keren
is het weer groen, we snappen er niks van. De
planten groeien als kool, er bloeien
schitterende waterlelies maar het water blijft
groen.

Het gras is ook schitterend groen, hoe doe je
dat, heb je tips?
In het voorjaar gebruik ik DCM gazonmest,
dan halverwege het jaar gaan er
koeienmestkorrels op. Dan eind van het jaar
nog een keer DCM gazonmest en tegen de
winter een zak zwavelzure ammoniak. Zo
blijft je gras mooi groen en vrij van mos en
onkruid. Kijk dat is mooie reclame voor de
tuinwinkel Kees!

Adreswijziging
In het afgelopen jaar is het een aantal keren
voorgekomen dat leden bij verhuizing
vergaten om hun nieuwe adres aan
LEVENSLUST door te geven.
De problemen die daardoor kunnen ontstaan
zijn dat er belangrijke poststukken niet
ontvangen worden.
Hieruit is gebleken dat het belangrijk is dat u
als leden altijd een adreswijziging aan de
secretaris doorgeeft.

De moestuin in juni
Juni staat vooral in het teken van verzorgen
en onderhouden:
• blijf onkruid wieden en schoffelen.
• Bij droogte niet vergeten water te geven
en hou de bodem op de percelen
onkruidvrij.
• Zaailingen van mei moeten nu uitgedund
worden en eventueel verplant worden.
(Witloof, rode biet…)
• Bescherm de planten in de serre tegen te
grote warmte. Gebruik schaduwdoek of
gebruik een schermmiddel zoals
temperzon (Hermadix)Tomaten buiten en
in de serre regelmatig dieven en
aanbinden Controleer regelmatig op
aantastingen. Spuit eventueel preventief
met een koperhoudende oplossing. Bij
droog weer geregeld water geven. Een
mulchlaag van bijvoorbeeld grasmaaisel
rond de tomatenplanten is een goede
manier om uitdrogen te voorkomen. Dit
kan ook bij andere dorstige planten zoals
courgettes, pompoenen en komkommers.
• Op lege bedden kan je groenbemester
zaaien.
• Hou de druivelaar in het oog. Bij
serredruiven en buitendruiven kan u
trosdunning of krenten toepassen om
grotere druiven te bekomen.
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Vroege aardappelen oogst je best slechts
naarmate je ze nodig hebt, zodat ze niet
liggen uit te drogen. Late aardappelen
aanaarden.
Labbonen zijn nogal gevoelig voor
aantasting door zwarte vliegen. Die
hebben het vooral gemunt op de jonge
scheutjes. Je kan de aantasting in toom
houden door de jonge scheutjes af te
knijpen boven de derde groep bonen.
Zorg dat de composthoop regelmatig
vochtig wordt gehouden bij droogte.
Start met het opzetten van een
composthoop als je er nog geen hebt.
Verse kruiden oogsten.

Zaaien
• Pompoenen en courgettes in het begin
van juni nog zaaien.
• Ook bonen kunnen nog in het begin
worden gezaaid. Snijbonen en
sperziebonen houden van warmte.
• Sla (kropsla, ijsbergsla) en radijsjes.
• Rode biet zaaien en/of jonge plantjes
uitdunnen.
• Midden juni kunnen nog een aantal late
groenten gezaaid worden zoals
herfstbroccoli, kervel, koolrabi, witloof,
tuinmelde (gebruiken als spinazie),
winterwortel, andijvie, groenlof,
ijsbergsla, winterbloemkool, rode biet,
knolvenkel. Andijvie heeft behoefte aan
warmte om doorschieten te voorkomen.
Voor erwten wordt het laat maar je kan
een late snelgroeiende soort nemen.
Planten
• Plant liefst tegen het vallen van de avond
en zo mogelijk bij betrokken en vochtig
weer.
• Wintergroenten zoals spruitjes, rode
kool, selder, knolselder, prei, savooi…
moeten nu uitgeplant worden. Vergeet
de koolkragen niet bij koolsoorten of
maak gebruik van vliesdoek om het
perceel te beschermen tegen de
koolvlieg. Als de eerste
bloemkoolhoofdjes verschijnen moeten
deze worden afgedekt. Dit is nodig om de
mooie witte kleur te behouden. Je kan
dit doen door de bladeren van de kolen
samen te binden, of door onderaan een
groot blad af te knakken.
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Selder, prei en kolen kunnen geplant
worden op de plaats waar de vroege
aardappelen hebben gestaan. Een licht
aanvullende bemesting met bijvoorbeeld
compost is wel aangewezen.
Knolselder kan op het bedje waar de
vroege erwten stonden.
Pompoenen en courgettes in het begin
van de maand nog uitplanten.
Sla planten . Neem de juiste soorten
(zomerrassen) om doorschieten te
voorkomen.
Alle delen van Oostindische kers zijn
eetbaar maar het zijn vooral de bloemen
die worden gebruikt om salades op te
fleuren

Extra
In de moestuin is een goede hygiëne van het
grootste belang. Houd de moestuin schoon. In
moestuinen waar naast groente ook veel
onkruid groeit is de kans groot op de
aantasting van de gewassen door aardrupsen,
emelten, ritnaalden en ander klein gespuis. Al
deze plagen zijn insectenlarven. De larven
leven in de grond en eten niet alleen wortels
van onkruid, maar vooral ook die van pas
uitgeplante groenteplantjes. Vooral sla,
andijvie en ander bladgewassen vallen in de
smaak. De beste remedie is goed opletten na
het uitplanten. Gaan er plantjes slap hangen,
graaf die dan op en vang de larven. Voer ze
aan de kippen – die zijn er dol op. In
moestuinen die regelmatig worden
schoongehouden, zullen de insectenlarven
geen probleem zijn. Maar daar kunnen
woelmuizen een ravage aanrichten.

Te koop
Zo goed als nieuwe bakfrees. Met deze frees
is eenmaal een tuin gefreesd. Prijs € 400,00
Inlichtingen bij de secretaris Wim de Feijter
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DOSERING:
10 ml Aardappelziekteconcentraat oplossen in
1 liter water.
Bovenzijde en onderzijde van de bladeren van
de plant goed raken. Voor een optimale
werking zijn droge omstandigheden een
vereiste zodat bladopname kan plaats vinden.
Belangrijk is bedekt weer waarbij het
minimaal 6 uur droog blijft.
Niet spuiten boven 25º C

Aardappelziekte

Aardappelen: na opkomst als de plant ca. 20
cm hoog is de bladeren bespuiten.
Herhaal iedere twee weken tot het loof
begint af te sterven.
Tomaten: na inplanten als de plant ca. 20 cm
hoog is de bladeren bespuiten.
Herhaal iedere twee weken tot het einde van
het seizoen.

Sinds enige tijd verkopen wij de natuurlijke
bestrijdingsmiddelen van Pireco. Hieronder is
ook het middel tegen aardappelziekte.

Naast dit artikel voor de aardappelziekte
hebben wij ook de andere natuurlijke
producten van Pireco o.a. tegen bladziekten
en bodeminsecten en bodemaaltjes.

Productinformatie
Aardappelziekteconcentraat bestaat uit
specifiek werkende, niet toxische
kruidenconcentraten en is veilig voor mens,
dier en milieu.
Het heeft een indirect effect bij aantastingen
van Phytophthora op aardappelen en
tomaten.
Het middel wordt opgenomen door de
bladeren van de plant en versterkt het
afweersysteem.
Phytophthora wordt in de ontwikkeling
geremd en voorkomen.
Goedgekeurd voor de biologische tuin.
GEBRUIKSAANWIJZING:
Het middel is te gebruiken in de groentetuin
op aardappelen tomatenplanten door middel
van puiten over de planten.
De aardappelen en tomaten kunnen gewoon
geconsumeerd worden.
Schudden voor gebruik.

Redactie
De redactie van de nieuwsbrief wil graag met
een lid in gesprek komen die het team wil
komen versterken.
We denken aan een lid van onze vereniging
die zelf en in overleg met de andere leden
stukjes wil en kan schrijven die met tuinieren
te maken hebben.
Wij zien u reactie graag tegemoet.

