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********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 3 nummer 5: 1 maart 2018 

 
Van de voorzitter Wim van Ruiten: “Plannen bijstellen!” 
Februari laat zien dat het toch echt nog koud kan zijn in Nederland. De al ge-

zaaide paprika’s en tomaten bibberen op de ven-
sterbank.  
Door de vorst kan het zo maar zijn dat het voorjaar 
ook 3 weken opschuift. De grondtemperatuur in de 
bovenste 20 cm is nu gemiddeld ook 0°C. Zaaien buiten kan 
voor de meeste planten pas bij een grondtemperatuur van 12 
graden.  
Volop tijd dus om nog plannen voor dit jaar bij te stellen. Bijvoor-
beeld met de informatie en de discussie op de jaarvergadering 
waar Walter Savelkouls zal ingaan op de achtergrond van zijn 
manier van tuinieren. Het belooft een interessante avond te wor-
den. 
Ook heel informatief is de jaarlijkse Groenmoes-markt. Dit jaar 
wordt deze gehouden in de tuinmarkthallen in Boekel, Ge-
mertseweg 9A. Kijk maar eens op www.groenmoes.nl. 
 

 
Filmpje kijken? 
Internet is een onuitputtelijke bron van informatie. Ga er maar eens voor zitten op een koude 
dag: 

• prei kweken: https://www.youtube.com/watch?v=o8EQY-4xs4U 
• wortelen kweken: https://www.youtube.com/watch?v=uMbEWh8x9l0 
• bieten kweken: https://www.youtube.com/watch?v=at4QwBKGjQY 
• sla kweken: https://www.youtube.com/watch?v=xODlcrpNMnA 
• kool kweken: https://www.youtube.com/watch?v=tAG9tTwUKYk 

 
Blauwe Bes 
Er zijn nog al wat leden die in het afgelopen najaar (via onze 
inkoop) Blauwe Bes hebben aangeschaft. Voor teeltadvies: 
http://www.mooiemoestuin.nl/fruit/blauwe-bes/ 
 

 
Algemene ledenvergadering (herinnering) maandag 5 maart 2018 20.00 uur 
in de huiskamer van “Cantershoef” aan de Marnelaan 2 in Achtse Barrier, ingang bij de par-
keerplaats achter de EMTÉ. Zaal open voor koffie of thee om 19.45 uur. 
Op 13 februari heeft u de uitnodiging met de daarbij behorende stukken voor de vergadering 
in uw mailbox ontvangen. 
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We zijn verheugd dat dit jaar ons eigen lid, Walter Savelkouls, de jaarlijkse lezing over de 
teelt van populaire gewassen zal houden. 
Walter gaat ons vertellen over de keuzes die hij in de loop der jaren gemaakt heeft op zijn 
tuin. Deze keuzes over het bewerken van de grond, zaadkeuze, voorkweken of juist niet, 
wanneer zaaien en uitplanten en welke combinaties, hebben bij Walter flinke resultaten op-
geleverd: gezonde planten, goede smaak en royale opbrengst, gaven Walter het idee om op 
deze manier door te gaan. 
Walter gaat ons laten zien en horen, dat wij door onze eigen keuzes te maken invloed uit 
kunnen oefenen op het kweken van gezonde en lekkere groenten. 
 
Onderhoud aardbeien 
Als je een aardbeienbed hebt dat vorig jaar al 
een oogst heeft voortgebracht of dat in de herfst 
nieuw is aangeplant, dan is het voorjaar het mo-
ment om onderhoud te plegen.  Bij een oud 
aardbeienbed controleer je extra op eventueel 
overgebleven uitlopers en die haal je weg. Ook 
oude en afgestorven bladeren moeten weg. Verwijder ook het onkruid tussen de planten. 
Breng compost aan en maak met een riek of cultivator de grond tussen de planten wat los.  
 
Oude bes opknappen 
Een verwilderde bessenstruik kun je vitaal maken door de oudste stammen aan de voet weg 

te halen, zodat er weer licht en lucht in de struik komt. Hoe-
wel een struik met vijf gesteltakken zo’n beetje de standaard 
is, doet het er uiteindelijk weinig toe hoe groot hij is. Waar het 
om gaat is dat je de gesteltakken niet ouder laat worden dan 
vijf jaar. En dat de struik luchtig blijft, zodat de zon overal bij 
kan komen.  
(Zie ook op onze website  http://volkstuinaanschot.nl/ 
 onder de knop “TUINIEREN” en vervolgens “SNOEIEN”) 

 
Zomer- en winterprei 
Terwijl je winterprei misschien nog in 
de (bevroren) grond op het land staat, is 
het wel weer tijd om zomerprei te zaai-
en. Zaai binnenshuis of onder verwarmd 
glas bij 18°C. Zaaien kan in een zaai-
bakje of in potjes. Na opkomst kan het 
verdere opkweken, zo nodig na verspe-
nen, in platte bak of tunnelkas plaats-
vinden. De totale opkweekduur is zo’n drie maanden: begin april kunnen de preiplanten de 
grond in. Plant ze dan niet te diep, ongeveer op 7 cm, zodat een snelle groei en vroege 
oogst mogelijk wordt.  
 


