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********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 3 nummer 10: 1 augustus 2018 

Van de voorzitter Wim: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt!” 
Deze maand is voor mij er één die ik nog niet eerder heb meegemaakt. Mijn peren zijn een 
maand vroeger plukrijp, ik pluk al volop buitentomaten en paprika’s. Daar tegenover staat 
dat gewassen die in juli en juni hard moeten groeien, zoals uien, bieten, pasti-
naak, knolselderie en wortelen het met weinig water maar matig doen. Vroege 
bonen zijn oké, maar eind juni gelegde bonen hebben het moeilijk om vrucht te 
zetten.  
Ik kijk goed naar alle gewassen en noteer welke het verrassend wel goed 
doen, waar ze staan op mijn tuin en wanneer ik gezaaid heb. Want wellicht 
wordt volgend jaar weer zo’n droog en heet jaar. Dan blijkt dat boeren- en 
spruitkool gewoon doorgroeien, maar dat mijn blauwe bessen verschroeid zijn afgelopen 
week. Deze laatste hebben dus een vorm van schaduw nodig. 
  

Verrassend zijn mijn slarassen Pirat en Till, 
beide van Bingenheimer Saatgut. Beide 
rassen heb ik de afgelopen maanden re-
gelmatig uitgepoot als plantje en zonder 
water te geven doen ze het erg goed.  
Natuurlijk is het zo, dat een grond met vol-
doende humus meer water kan vasthou-
den. Ook mulchen helpt. Alle onkruid, zo-

lang het niet in het zaad is geschoten, bladeren van bieten, rabarber  en groenbemesters 
etc. laten liggen. De wormen en het bodemleven composteert het ter plekke en de grond 
verdampt minder. Twee vliegen in één klap. 
 

Van de tuinbeheerder Max: “Opzeggen vóór 1 oktober”  
Voor een goede organisatie van het nieuwe tuinjaar 2019 is het noodzakelijk 
om tijdig de opzeggingen per 1 januari in kaart te kunnen brengen. Zo kunnen 
de laatste maanden van het jaar gebruikt worden om e.e.a. correct af te hande-
len en nieuw geïnteresseerde aspirant-leden een tuin aan te bieden. Mogelijk 

kan dan ook gesproken worden over overname van één of ander, zoals een kas, gereed-
schap of een kooi. 
Dus wanneer er plannen zijn om met het tuinieren bij onze vereniging te stoppen, word ik 
daarvan graag tijdig schriftelijk (of per email) op de hoogte gesteld: 
mmjvanderlubbe@gmail.com. 
 

Van de inkoper, Willy: “De aardbeienplanten worden 
                                                   10 of 11 augustus geleverd” 
Wie aardbeienplanten heeft besteld, kan deze afhalen (en contant betalen) bij 
de container in de ochtend van vrijdag 10 of zaterdag 11 augustus.  
Let op: zorg dat uw grond schoon en vochtig klaarligt en geef royaal water na het uitplanten. 
Niet afgehaalde planten staan er voor risico van de besteller!  
 
 

PIRAT TILL 
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Groenmoes, publicaties over moestuinieren en eerlijk voedsel 
Groenmoes is het geestelijk eigendom en troetelkindje van 
Hans van Eekelen. Hij combineert gevoel voor moestuinieren 
met taalgevoel of zoals hij zelf zegt: “Groenmoes is een com-

binatie van tuintaal en taaltuin”. 
Groenmoes is onder een gunstig gesternte geboren en lang-

zaam uitgegroeid tot wat het nu is: een 
bron van inspiratie over, en een handreiking voor het actief bezig zijn 
met gezond voedsel. 
Als volkstuinder in de leer bij ervaren rotten in het vak leert hij al snel 
zijn eigen boontjes doppen maar hij wil meer. Hij wil in 2005 in de ei-
gen omgeving uitdragen dat het niet gaat om vierkante meters en kilo’s 
maar om gezonde grond, gezonde planten en gezond eten. Dat 
betekent een radicale afwijzing van het gebruik van kunstmeststoffen 

en chemische bestrijdingsmiddelen. Hans heeft er jarenlang over geschreven in het informa-
tieblad van zijn volkstuinvereniging. Hierin kan hij op betrokken en soms bevlogen wijze 
uiting geven aan zijn inzichten op het gebied van natuurlijk moestuinieren. Hij bezoekt 
moestuinen in de regio en biologisch werkende tuinders. Hij zoekt naar aansprekende voor-
beelden in een wijde kring rondom zijn woonplaats – Best – en spoort tuinders aan, middels 
het organiseren van lezingen en via artikelen en een agendarubriek in het verenigingsblad, 
om lering te trekken uit goede voorbeelden van werken in een natuurrijke omgeving. 
Nieuwsgierig geworden?? Ga naar www.groenmoes.nl en abonneer je op zijn (gratis) 
Nieuwsbrief. 

 

Neusrot bij de paprika’s  
We kregen dit jaar een paar keer een vraag over neusrot, Het 
warme, droge weer zorgde er blijkbaar mede voor dat planten 
er vaker last van hadden dan in andere jaren. 

Neusrot is geen ziekte. 
Verwijder dus niet zomaar planten, omdat je denkt dat ze ziek 
zijn, verwijder alleen de aangetaste exemplaren. Neusrot treedt 
op wanneer planten niet genoeg water op kunnen nemen; dat 
kan zijn omdat de plant te weinig water krijgt, of omdat de plant 
wel water krijgt, maar niet op kan nemen (door bijvoorbeeld een 
gebrek of ziekte). 
Als een paprikaplant geen water op kan nemen vanuit de bo-
dem, dan zal ze het vocht dat ze nodig heeft om in leven te 
blijven uit de paprika zelf halen. Want een paprika bestaat uit 

heel veel vocht. 
En dat veroorzaakt dan die ingezonken donkerbruine of grijze plekken, vaak aan de onder-
kant van de vruchten. 
Het kan ook zijn dat er voldoende water wordt gegeven, maar de plant het niet op kan ne-
men; dat kan dan komen omdat de plant een slecht/ziek wortelgestel heeft. Of omdat er een 
calciumtekort in de grond is. Of een teveel aan natrium. 
 
Hoe kun je neusrot voorkomen: 

• zorg dat de grond niet te zuur is (dat zit bij ons meestal wel goed) 

• zorg dat de grond in de kas gezond blijft, pas vruchtwisseling toe of vervang een 
deel van de grond elke paar jaar door gezonde grond van buiten 

• zorg voor een luchtige grond (spitten en compost door de grond werken), zodat een 
plant een goed worttelgestel kan maken 

• geef uiteraard voldoende water, laat planten, ook in het jonge groeistadium, niet uit-
drogen 

• geef niet teveel voeding want dat kan verstoringen geven. Paprika’s hebben niet 
heel veel voeding nodig. Voor de winter wat stalmest door de grond mengen moet 
voldoende zijn. 

• zorg dat de verdamping niet te hoog is, dus in een warme zomer als deze van 2018 
kun je het beste alle ramen en de deur open zetten, en de ruiten wit kalken. 

 


