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********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 3 nummer 8: 1 juni 2018 

 

Van de voorzitter Wim: 
                     “Heerlijke aardbeien en vervelende slakken!” 
Heerlijk, we kunnen nu smullen van onze aardbeien. Door de zomerwarmte en 

voldoende regen zijn ze lekker groot en 
zoet. Wel is de één veel zoeter dan de  
ander ondanks dat ze er op het oog ge-
lijk uitzien. Helemaal rijp laten worden is wel een 
voorwaarde, omdat aardbeien niet doorrijpen na de 
pluk. Ook mijn aardbeien (daroyal) aan de rand van 
en onder mijn bessenstruiken doen het prima. Een 
aardbei is immers ook wel een plant van de bosrand 
evenals bessen en bramen etc. Bij heet en droog 
weer op kale grond kunnen ze snel verdrogen. De 
grond bedekken, maar dan maak je schuilplaatsen 
voor de slakken. Vochtige en koele omstandigheden 
bevoordelen het uitkomen van de eitjes.  
De naaktslakken waaronder de aardslakken (oranje 

en zwarte) die wel 10cm groot kunnen worden vormen echt een plaag in het voorjaar. Zach-
te, jonge plantendelen en in de kas voorgekweekte, niet afgeharde plantjes zijn favoriet. Zij 
doen vooral schade  aan bladgewassen, jonge bonen en peulen, jonge courgette en pom-
poen en rijpe aardbeien. De meeste schade doen zij in mei/juni en in natte zomers. De laat-
ste 5 jaren zijn ze in onze tuinen enorm toegenomen. Waarom is niet duidelijk.  
Naast het wegvangen onder planken, emmers, potten etc. en een op de grond liggende 
takkenbos, heb ik sinds vorig jaar ook een rand van gaasachtig materiaal van 20 cm hoog 
en 10 cm in de grond met omgevouwen bovenrand van 5 cm uitgeprobeerd. Zie foto. Eerst 
alleen om kwetsbare jonge planten en nu om een groter stuk. Het idee is dat de slakken er 
niet overheen klimmen. Ik heb de indruk dat het helpt. Natuurlijk kunnen binnen de omhei-
ning eieren uitkomen. daar kom ik zeker nog eens op terug.  
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Van de tuinbeheerder Max: “Opgelet: 
        aangekondigde onderhoudsdag (9/6) gaat niet door!” 
De tuincommissie heeft om meerdere redenen de aangekondigde onder-
houdsdag op de ochtend van zaterdag 9 juni afgelast. Op 9 juni heeft u dus 
ruim de tijd om op uw eigen perceel te werken!  De onderhoudsdag wordt ver-

plaatst naar een zaterdag in september. Daar komen t.z.t. mededelingen over. 

 

Van de inkoper, Willy: “Wat zijn uw ervaringen met het 
zaai- en pootgoed van Zaadhandel van der Wal?” 

Twee jaar geleden zijn wij met onze vereniging overgestapt van 
Zaadhandel Garant naar Zaadhandel van der Wal. De 
belangrijkste reden daarvoor was een veel ruimer aanbod met name in 

biologisch geteelde zaden. De ervaringen zijn soms goed en soms ook slecht. Dat kan 
natuurlijk vele oorzaken hebben… van weersomstandigheden, te nat, te droog of onjuiste 
behandeling. 
Het bestuur wil de relatie met Zaadhandel van der Wal graag zo objectief mogelijk 
evalueren en staat dus open voor positieve, dan wel negatieve kritiek t.a.v. de kwaliteit en 
prijsstelling van de producten van Zaadhandel van der Wal. 
Stuur ons uw ervaringen via de mail: aanschot@gmail.com of spreek één van onze 
bestuursleden aan op het moestuincomplex. 
Om een serieuze afweging te kunnen maken, hebben we veel reacties nodig! 

 

Zeg het met bloemen… 
…met afrikaantjes in dit geval. Daarmee zeg je tegen de preimot die 
het op de preiplanten heeft gemunt, dat je die liever kwijt dan rijk bent. 
Zaai of plant de afrikaantjes tussen de preiplanten in op of rijen naast 
het bed met prei. De geur van de planten zorgt ervoor dat de preimot 
zijn eieren liever niet op de prei legt. En de werking gaat nog verder: 
de wortels van het afrikaantje scheiden stoffen uit die schadelijke wor-
telaaltjes doden. Daarmee ontsmet je de bodem en blijven ziekten die 
anders de wortelen of de aardappelen aan kunnen tasten ook weg. 

 

Komkommer verzorgen 
Als de komkommers in de kas in april/mei zijn uitgeplant, 
is het zaak ervoor te zorgen dat de begingroei goed ver-
loopt en snel de eerste komkommers verschijnen. Geef 
water altijd op de grond en niet over de bladeren, zodat 
de planten droog blijven. Draai de hoofstengel in het 
draad, snijd de zijranken af en haal ook de onderste jon-
ge vruchtjes weg. Pas vanaf 50 cm hoogte mogen de 
vruchten om het andere blad blijven staan en bovenin 
mag alles blijven hangen. Boven de draad wordt de 
hoofdstengel gestopt en mogen twee zijranken weer 
naar beneden groeien. 
Oogst de komkommers met een scherp mes.  

 

De wet AVG: onze Privacy Policy staat on-line! 
In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft het 
bestuur in het document “Privacy Policy” opgeschreven hoe wij in onze vereniging omgaan 
met de persoonsgegevens van de leden. We doen er alles aan om de privacy van onze le-
den te beschermen en gaan dus zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leden. 
Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en 
opslaan van persoonlijke gegevens. Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor 
commerciële doeleinden. U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken en 
u heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data). 
Zie voor het hele document: www.volkstuinaanschot.nl en kijk bij het kopje “Vereniging”. 
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Pas op: Teken in de moestuin!! 
Van een tekenbeet kunt u ziek worden. Controleer uzelf en anderen op tekenbeten nadat u 
'in het groen' bent geweest. Bent u gebeten door een teek, dan is het belangrijk dat u hem 
snel weghaalt. 
Teken komen in het hele land voor, in bos, park, hei, duinen of in de (moes)tuin. Ze zitten in 
de buurt van bomen of struiken in hoog gras of tussen dode bladeren. Teken kunnen zich 
vastbijten in de huid van mensen. Van een tekenbeet kunt u ziek worden. In Nederland kun-
nen teken de ziekte van Lyme overbrengen en in zeldzame gevallen tekenencefalitis (TBE). 

 
Controleer uw lichaam en uw kleding op tekenbeten 
als u in het groen bent geweest. Teken kunnen zich 
overal vastbijten, maar hebben een voorkeur voor 
liezen, knieholtes, oksels, bilspleet, randen van het 
ondergoed, achter de oren en rond de haargrens in 
de nek. Heeft u een tekenbeet? Haal de teek snel 
weg. Hoe langer de teek in uw huid zit, hoe groter 
de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt. 
 
Ga naar de huisarts als u één van de volgende 
klachten heeft na een tekenbeet: 

• Een verkleuring van de huid op de plek van 
de tekenbeet, die groter wordt. Deze kan tot drie 
maanden na een tekenbeet verschijnen. 

• Koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn, 
in de eerste weken na een tekenbeet. 

• Soms kunnen gewrichtsklachten, huidklach-
ten, zenuwklachten of hartklachten ontstaan. Dat kan gebeuren als de vroege klach-
ten van de ziekte van Lyme niet behandeld zijn met antibiotica. Maar deze klachten 
zijn soms ook een eerste uiting van de ziekte. 

Informatie afkomstig van website RIVM: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme 

 
 


