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********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 4 nummer 5: 1 maart 2019 

Van de voorzitter Wim: “Het is nog steeds droog…” 

De droge zomer ligt nog vers in ons geheugen en nu beginnen we ook al 
droog. Vrijwel geen enkel jaar kon ik in februari mijn groentebedjes betreden. Ik 
zakte er tot mijn knieën in.  
De knoppen van de fruitbomen beginnen al te zwellen. De planning voor mijn 
snoei-programma moet echt naar voeren worden bijgesteld.  
Op 11 maart hebben we onze jaarvergadering met Janneke Tops en kunnen we van ge-
dachten wisselen over onze aanpak bij droogte en hoge temperaturen. Wat mij betreft heb 
ik het voordeel van een vroeg voorjaar en een lang najaar. Ik kan meer gewassen na elkaar 
telen.  
Ik zou zeggen, we maken er een mooi jaar van. 
We zien elkaar op 11 maart. 

 

Jaarvergadering 11 maart 2019 om 20.00 uur  
In de huiskamer van “Cantershoef” aan de Marnelaan 2 in de  
Achtse Barrier, ingang bij de parkeerplaats achter winkelcen-
trum. Zaal open voor koffie of thee om 19.45 uur. 
Leg deze datum vast in uw agenda, zodat u deze bijeen-
komst niet gaat missen, want het belooft een bijzonder 
leerzame avond te worden! 
De benodigde formele stukken zijn inmiddels aangeleverd via 
de email. 
 

Spinazie zaaien 
In maart kan de zaai buiten van spinazie starten. Alleen als de 
grond nog erg koud is, is het beter even te wachten. Opwar-
men door er eerst een week plasticfolie overheen te leggen 
kan ook. Voor deze vroege teelt zijn snelgroeiende rassen 
nodig zoals Breedblad Scherpzaad, Vroeg Reuzenblad of 
Amsterdams Reuzenblad. Zorg voor een vruchtbare grond. 

 

Zelf paprika opkweken 
Als je zelf paprikaplanten wilt opkweken, moet je vroeg begin-

nen. Paprika heeft warmte nodig: zaaien bij 23/24°C. Leg de 
zaden op een pot en dek af met een ½ cm scherp zand. Na 
opkomst mag de temperatuur een beetje zakken. Na twee 
weken de plant in een grotere pot zetten 12/14 cm. Na een 
opkweekduur van acht tot twaalf weken kunnen de paprika’s 
in de kas of buiten uitgeplant worden.      
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Zaden, uien en aardappelen betalen 
Leden die via de vereniging zaden, aardappelen en/of uien hebben besteld, hebben een 
deel van hun bestelling al in huis. In een paar dagen waren alle doosjes uit de container 
verdwenen. Wanneer ook de aardappelen afgeleverd zijn, medio maart, krijgen de bestel-
lers een seintje van de penningmeester om e.e.a. af te rekenen. 
 

Groenmoesmarkt 16/17 maart in de tuinmarkthallen in Boekel 
Aanrader! De Groenmoesmarkt is een totaalmarkt voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk 
voedsel. Het woord  ‘totaalmarkt’  heeft betrekking op de breedte van het aanbod dat tuin-
overstijgend is (ook eetbare, in het wild voorkomende planten) maar behalve commercieel, 
ook zeer informatief is. Hier kun je je kennis verrijken op gebieden als biologisch moestui-
nieren, biodiversiteit, stads- en buurttuinieren en  praktische, op een aanschouwelijke wijze 
gebrachte voorbeelden van groenteteelt zien. 
Zie:  https://www.tuinmarkthallen.nl/event/groenmoes-2019/ 

 
Onze collega’s uit Gennep zijn al begonnen: zie ED d.d. 27-02-2019 
 

 


