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De Rabobank Clubkascampagne heeft dit jaar voor onze
vereniging het mooie bedrag van € 252,85 opgebracht.
Wij willen alle leden en anderen die een stem op ons
hebben uitgebracht hiervoor bedanken.
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Zaaien, verspenen, stekken, scheuren, planten is
wat Ruud Verhoef het liefste hele dagen zou willen
doen. Naast zijn werk bij de CZ runt hij samen met Jan
Schrier als bestuurslid de tuinwinkel. Hij is in het
voorjaar het liefste bezig om plantjes te kweken om in
de tuinwinkel aan u te verkopen. Wij spraken Ruud op
een zonnige dag al druk doende in zijn kas.

agenda:

Betuursvergadering
op:
23 mei en 12 juni
Wat ben je allemaal aan het doen, Ruud?
‘Ik ben volop bezig met het verspenen van paprika’s,
tomaten, groene en gele courgettes. Vanwege het
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koude voorjaar heb ik deze thuis in de
vensterbank al voorgezaaid. Ik heb diverse
soorten tomaten: oranje, rode , zwarte
en gele kerstomaten, srtuikkerstomaatjes, ovaalronde kerstomaatjes,
vleestomaten en een hele aparte: de
“Chedwicks Cherry”. Deze laatste is een
fantastische kruising tussen een
trostomaat en een cherrytomaat.
Doorsnee van de vrucht zo’n 3 cm en
hangt aan mooie trossen. Een lekker
stevig tomaatje met een heel afwijkend
blad, een beetje lijkend op aardappelloof.

nog eens 4 weken voordat de kiembladen
goed en wel boven staan. Maar daarna
begint het wonder te groeien en te
groeien! Ze kunnen wel 2 meter hoog
worden. Binnenkort in de tuinwinkel!´

Hoe weet je hoeveel je moet kweken?
‘Dat is altijd lastig. Ik run natuurlijk geen
bedrijf en heb ook nog mijn werk. Het is
een hobby en moet een aardigheidje
blijven. Ik probeer van elke soort zo’n 30
tot 50 planten op te kweken. Het komt
voor dat er van een soort maar de helft
opkomt en ja, dan kan het aanbod
beperkt zijn.’
Wanneer start de verkoop?
´Dat is altijd weer een verrassing, zowel
voor mij als voor de leden. Dit is sterk
afhankelijk van het weer en hoe hard de
planten groeien. Niet alle soorten komen
gelijkmatig op en niet alles is
tegelijkertijd “verkoopklaar”. Als ik een
soort nog te klein vind dan wacht ik nog
een of twee weken terwijl een andere al
in de winkel ligt. Soms is een soort ook
binnen een half uur uitverkocht . Wegens
de kleinschaligheid heb ik dan geen
nieuwe voorraad. Laatst had ik
bijvoorbeeld 40 courgetteplanten. Die
waren binnen een uur uitverkocht. Vanaf
het zaaien in de vensterbank tot aan de
verkoop zit 6 weken. Dan heb ik niet de
week erna gelijk al nieuwe.´
Verkoop je ook andere planten?
´Ja hoor. Ik zaai elk jaar bijvoorbeeld
wonderbomen(Ricinus Communis). Dit is
een eenjarige subtropisch wondertje. De
zaden van de wonderboom zijn keihard .
Ik heb deze half januari gezaaid. Het
duurt 6 weken voordat ze ontkiemen en

Van zaad naar plant
´Daarnaast vind ik het ook leuk om vaste
planten, dahlia’s en canna’s te
vermeerderen. Ook hiervan bied ik
regelmatig opgepotte stekken aan in de
winkel.´
Heb je nog tips?
Lavendel stekken
´Wist je dat je heel makkelijk lavendel
kunt stekken? Toevallig heb ik hier een
traytje staan. In het voorjaar knijp je de
toppen uit een lavendelplant, haal de
onderste blaadjes weg, maak en steeltje
nat, haal het door wat stekpoeder. Na 3
maanden kun je ze uitzetten in de tuin.´

Turftabletten
Wil je voorkomen dat je plantjes moet
verspenen? Gebruik dan turftabletten, in
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de winkel verkrijgbaar uiteraard. Doe één
zaadje precies in het midden. Gooi er
een beetje potgrond overheen, maak de
boel goed nat en na 3 weken kun je de
opgezwollen tabletten zo overpotten.

Tenslotte
‘Ik wil graag nog wel even kwijt dat de
winst van alles wat wij in de tuinwinkel
verkopen, dus ook de plantenverkoop,
ten goede komt aan de vereniging, dus
eigenlijk aan ons allen.
TUINHUIS WVOzorg
MOESTUIN Eindelijk, de zon schijnt en de
grond is droog genoeg om aan de slag te
gaan! Tijd om de moestuin voor het
Tuinhuis vorm te geven. De
tuinvrijwilligers van het Tuinhuis hebben
zich uitgeleefd op het stukje gazon waar
de moestuin moet komen. Ook bezoekers
hebben meegeholpen. Dat viel nog niet
mee omdat er onder de grasmat een
plastic versteviging was aangebracht, die
ook nog eens verankerd was met grote
pinnen. Rug brekend werk dus. Ik heb de
mannen maar verwend met koffie en
zelfgebakken cake. Welverdiend!
Nu de moestuin nog gaan inzaaien en
plantjes planten. We richten ons vooral
op groente die we ook voor de lunch
kunnen gebruiken zoals prei, wortel,
pompoen, sla en uien. Daarnaast kruiden,
tomaten en natuurlijk aardbeien. De
oogst is trouwens niet het doel. Lekker
bezig zijn en dingen zien groeien is al zo
leuk. Maar dat zal u als
volkstuingebruiker vast wel herkennen!

Met de zomer gaan ook de tuindeuren
vaker open. Wat is er nou fijner dan
buiten in het zonnetje of onder de parasol
te genieten van de rust, ruimte en het
groen van de volkstuinen. U bent, zoals
altijd, van harte welkom om mee te
genieten en voor een gezellig praatje
onder het genot van een kopje koffie,
thee of fris.
Graag tot ziens!
Mieke Potappel
Coördinator Tuinhuis
P.S. We kunnen nog steeds vrijwilligers
gebruiken. Lijkt het u wat om een
dag(deel) samen met de bezoekers er een
gezellige dag van te maken in het
Tuinhuis? Mail: tuinhuis@wvozorg.nl, bel
0118-551964 of kom gewoon eens langs
om sfeer te proeven op een dinsdag of
donderdag tussen 10.00-16.00 uur.

Soliva sessilis
Een onopvallend maar onaangenaam
plantje dreigt zich vanuit campings langs
de kust over heel Nederland te
verspreiden. Het gaat om Soliva sessilis,
dat scherpe, stekelige zaden heeft.

Vanaf begin april tot juli bloeit Soliva
sessilis met witte buisbloemen. Daarna
komen de zaden, die lang zijn en al snel
blijven hangen aan tentdoek, schoenen,
vacht van (huis)dieren en kleding. Zo
verspreidt de plant zich door menselijke
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(toeristische) activiteiten. Vermoedelijk
kwam het oorspronkelijk ZuidAmerikaanse plantje via de wolindustrie
in Zuid-Europa. Via tenten, campers en
caravans bereikte Soliva sessilis, ook wel
bekend onder de naam Soliva
pterosperma, Zuid-Europa. Nu komt de
soort wereldwijd voor.
In Nederland zijn floristen in de lente van
2017 een inventarisatie begonnen op
Nederlandse campings, met name langs
de kust. Soliva sessilis werd op veel
plaatsen aangetroffen, zoals te zien is op
Verspreidingsatlas.nl. Inmiddels is
duidelijk dat de soort vaste voet aan de
grond heeft gekregen. Nu nog alleen op
campings, maar de vrees bestaat dat het
plantje zich binnen tien jaar uitbreidt tot
gazons en sportvelden. Soliva sessilis kan
dikke matten vormen en daardoor
inheemse soorten verdrijven. Vervelender
is dat de zaden een venijnige stekel
hebben. In andere landen zijn gevallen
bekend waar de stekels een
huidontsteking veroorzaken,
bindiidermatitis. Floron (Floristisch
Onderzoek Nederland) geeft aan dat er nu
nog maar weinig problemen gemeld
worden, maar benadrukt dat erger moet
worden voorkomen door nu verdere
verspreiding te voorkomen. Allereerst
roept Floron op waarnemingen van Soliva
sessilis door te geven via de NDFF
Verspreidingsatlas of waarneming.nl. Dit
voorjaar gaat Floron verder met het in
kaart brengen van de verspreiding door
bezoeken aan campings, nu ook in het
binnenland. Floron wijst op de noodzaak
om een plan van aanpak te bedenken in
een open discussie met campingeigenaren
en andere partijen. Vooralsnog wordt
gedacht aan mechanische verwijdering
vóór de zaadzetting of zelfs het afgraven
van delen waar de plant opkomt en
nazorg om deze niet te laten terugkeren.
Met vriendelijke groet,
Ondine van der Vleuten

De moestuin in mei
Mei is een geweldige moestuinmaand, de
lente is dan in volle gang. Volgens veel
tuiniers is mei de beste maand in de tuin,
vol ontwikkeling en fris groen. Hopelijk is
het merendeel van het zaaiwerk gebeurd,
maar er zijn altijd dingen die je over het
hoofd gezien hebt. Geen ramp, in de
maand mei kan dit nog prima recht gezet
worden.
Vanaf midden mei, nadat de ijsheiligen
voorbij zijn, mag namelijk alles gezaaid
en geplant worden. De kans op nachtvorst
is dan zo goed als geweken.
Planten in mei
•

•

Gevoelige gewassen, zoals
aubergines, paprika’s en tomaten,
kunnen in de volle grond van de kas
of in kweekzakken worden geplant.
Als je ze buiten wilt uitplanten
moet je ze eerst nog een paar
weken in de kas houden.
Sommige gewassen kunnen een
steuntje in de rug goed gebruiken.
Erwten hebben rijshout of gaas
nodig om tegenaan te klimmen.
Tuinbonen kun je met tuintouw aan
stokjes binden.

Zaaien in mei
•

•

Er kan nog genoeg in de volle grond
gezaaid worden zoals bietjes, late
erwten, wortelen, broccoli,
slasoorten, radijzen, rucola,
knollen en spinazie.
Zaai sperziebonen, courgettes,
komkommers meloenen en maïs
pas in de volle grond wanneer je er
zeker van bent dat er geen vorst
meer zal optreden.

