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********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 5 nummer 1: 1 november 2019 

Van voorzitter Wim: “Water, water, water, water!” 
Op vrijdag 25 oktober las ik een artikel over het neerslagtekort in Nederland. 
De minste regen viel in Twente, de Achterhoek en De Peel. 
Zij lijden nog steeds onder de droogte van de laatste anderhalf jaar. Dit on-
danks de vele neerslag in oktober dit jaar. In De Peel viel er van 1 t/m 24 okto-
ber 75 tot 100 mm en in Noord-Holland 150 t/m 200 mm. 

Het neerslagtekort wordt berekend tussen 1 
april en 30 september en is het verschil tus-
sen de hoeveelheid regen die valt en de hoe-
veelheid water die verdampt. In De Peel is dat 
300 mm en in Holland maar 60 mm. Overi-
gens valt volgens de KNMI in de regio van De 
Peel doorgaans minder regen dan gemiddeld 
in Nederland. 
Met deze regen zullen onze planten het moe-
ten doen. Zoals ik vorige maand ook al aan-
gaf is dus het verkrijgen van voldoende orga-
nische stof in de bodem noodzakelijk om het 
water vast te houden. Dit door groenbemes-
ting, dierlijke mest en compost. Om afbraak 

van organische stof in de winter door uitspoeling te voorkomen is het belangrijk om de bo-
dem te bedekken in de winter. 
 

Van inkoper Willy: “Volop bloembollen, mestkorrels en compost” 
 
Bloembollen: Te koop 1e kwaliteit tulpenbollen; 
hoogte 40/50 cm; recht van de kweker; eventueel 
om te snijden in het voorjaar voor in de vaas. 
Rood, geel, paars of oranje 40 stuks: €4,95 
Te bestellen bij Willy Lamers (doe eventueel een briefje in de 
brievenbus aan de container). 
 
Mestkorrels: Er zijn weer volop organische mestkorrels; ner-
gens zo goedkoop als bij ons! 

• Koemestkorrels 20 kg €9,75 

• Ferti-plus + diverse mixkorrels 25 kg €8,75 
 
Compost: Er is weer 30 m³ voedingsrijke, onkruidvrije groen-
compost op voorraad. Per kruiwagen €1,50 

 
 
 
 

Ook voor wie niet meer zo goed kan 

bukken, zijn er mogelijkheden. 
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Slagboom voor parkeerterrein… 
De poging om het parkeerterrein af te sluiten voor onbevoegden is mislukt. In overleg met 
de gemeente Eindhoven is er afgelopen maand een afsluitboom geplaatst die, helaas, niet 
de oplossing is gebleken tegen de ervaren overlast. Behalve dat het voor onze leden een 
(te) zware klus was de boom te openen of te sluiten, hebben onbevoegden er zich ook niet 
door laten tegenhouden en het mechaniek van de sluiting zelfs vernield. We zijn weer terug 
bij ”AF”. Het bestuur beraadt zich in overleg met de gemeente op de situatie en staat open 
voor suggesties van leden met een echt goed idee! (Zie ook ons mailbericht d.d. 23 sept.) 
 

 
 
 

              ? 
 
 

 

 

Laatste plantmoment voor knoflook 
1e helft november 

Knoflook heeft een hekel aan “natte voeten”. 
Enigszins verhoogd plantenbed en/of goed 
doorlatende grond. Eventueel afwateringsgeultje 
naast de rij maken. Vol in het (zon)licht heeft de 
voorkeur, schaduw is ongunstig. 
Bemesting 
Pas na de winter bijmesten met beendermeel of 
organische mest. 
Vochtig houden 
Zodra er een drogere tijd aanbreekt is het wijs het plantenbed te bedekken met gemaaid 
gras. Deze mulch voorkomt sterke uitdroging van de grond. 
Kwekers leggen een druppelpijp langs de knoflook om voortdurend water te kunnen geven. 
Dat geeft wel aan dat een voortdurende watergift van groot belang is. Liever niet over de 
planten sproeien, maar alleen de grond vochtig houden. 
Oogsten 
De oogstdatum (juni/juli) is gemakkelijk te herkennen: de plant gaat “strijken”, d.w.z. de 
stengel gaat knakken en afsterven. 
Ziekten 
Als je pech hebt en het een zeer natte(?) zomer is, dan is de kans op schimmelinfecties 
tijdens de groei groot. Met spuitzwavel bespuiten tijdens de groei geeft wel enige 
bescherming. 
 

Heb je al een agenda voor 2020? Datum jaarvergadering is bekend! 
De jaarvergadering is gepland op maandag 9 maart 2020 om 20.00 uur. 
Nadere informatie hierover volgt t.z.t. 
 
 


