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Van voorzitter Wim: “Nieuwsbrief in crisistijd”
Allemaal worden we geraakt door het Coronavirus. Het geeft angst, onrust,
stressverschijnselen en enorme onzekerheid.
We willen echter zo graag weer aan de gang en gelukkig kan dit ook als we
respectvol met elkaar omgaan en ons houden aan de regels. Eigenlijk gaat het
vanzelfsprekend prima. We staan natuurlijk open voor alle adviezen met
betrekking tot het behoud van onze gezondheid.
Gelukkig is de de komst van de noordenwind wel heel normaal in deze tijd van het jaar. De
krokussen en narcissen bloeien. De tulpen komen er achteraan. De vogels zingen en de
zaaikriebels zijn maar nauwelijks in bedwang te houden. De IJsheiligen zijn echter nog ver
weg en straks zit je met onhandelbare grote langgerekte naar licht zoekende zaailingen.
Afharden is dan nodig. Thuis heb ik vandaag de peulen en aardappels overdag buiten gezet.
De kleine plantjes van de paprika blijven nog lekker binnen op de vensterbank. En dan
wachten op een malse zuidwesten wind met miezer regen.

Betalen in onze winkel per bank: graag uw medewerking
Vanwege de alom bekende omstandigheden willen we niet meer met contant geld in de
winkel afrekenen. Wel iets meer administratie…, maar als alle klanten uit eigen beweging
het bestede bedrag direct dezelfde dag overmaken per bank, dan kan onze winkelservice
gewoon doorgaan. De vrijwilliger van dienst is er tussen 9.30 en 10.30 uur en helpt graag.
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Jaarvergadering maar matig bezocht…
Het kan natuurlijk te maken hebben met covid-19 (coronavirus), maar… er kunnen ook andere oorzaken zijn dat de jaarvergadering maar matig werd bezocht.
Inmiddels is het concept-verslag meegezonden met deze Nieuwsbrief.
Dus…. wat kan er beter??
Het bestuur zou dat graag van de leden horen. Dat kan natuurlijk mondeling op de tuin, maar
het kan ook schriftelijk via ons emailadres: aanschot@gmail.com

Van de inkoper, Willy Lamers: “Nog te bestellen!”
voor aflevering op 16/17 april
Van enkele groenteplantjes is nog een beperkt aantal te bestellen.
Dat kan door mij hierop direct aan te spreken (wel 1½ meter afstand bewaren
natuurlijk), een briefje in de brievenbus aan de container te doen. Of door mij een mailtje te
sturen: w.lamers8@upcmail.nl
Er zijn nog:
• 26 stuks Trostomaten op kluit €1,10 per stuk
• 8 stuks Paprika groen/rood op kluit €1,30 per stuk
Hier geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.
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Wat kun je kopen in onze verenigingswinkel: van alles!!
Stalmest per kruiwagen
€ 1,75
Compost per kruiwagen
€ 1,50
Potgrond (van Legro) zak van 50 liter
€ 3,50
Bemeste tuinaarde zak 40 liter
€ 2,00
Zaai- en stekgrond zak 20 liter
€ 2,75
Tuinturf zak 40 liter
€ 3,50
Koemestkorrels zak 20 kg
€ 9,75
Ferti+ organische korrels zak 25 kg
€ 8,75
Diverse mestkorrels per zakje
€ 2,00
Tonkin(bamboe)stokken 270/210/120 cm
€ 1,00 / 0,65 / 0,25
Vliesdoek per meter 240 cm breed
€ 0,90
en verder nog: insektengaas, gronddoek, plastic klimgaas en muizenvallen.

Nog een paar pootaardappel-tips van Genius Jalving
In aansluiting op de jaarvergadering met het onderwerp Aardappelteelt volgen hier nog
enkele tips van onze aardappelveredelaar en leverancier Jalving:

Aanlegrichting:
Leg de aardappelruggen in noord-zuidelijke richting aan, zodat er zoveel mogelijk geprofiteerd wordt van de zon t.b.v. de temperatuur in de grond. Tevens zorgt de schaduwwerking
voor minder onkruid.

Rug maken:
Poot de aardappelen net onder het maaiveld, in lossen grond
en maak vervolgens een rug van 15 à 20 cm. De rug vergroot
het oppervlak waar de zon schijnt, waardoor de temperatuur
sneller toeneemt en dat bevordert de groei van de planten.

Bemesting:
Het toedienen van bemesting in de grond vooraf of tijdens het
poten direct in de rug zorgt ervoor dat de plant de meststof op
de korst mogelijke afstand heeft, hetgeen de groei van de
planten bevordert. Wanneer de planten tekort hebben aan stikstof, dan worden aangemaakte knollen afgestoten om de energie vervolgens in het mindere aantal te steken.

Voorkiemen:
Leg de aardappel met de kiemen in het daglicht,
bijvoorbeeld in een eierdoos. De kiem blijft dan
kort en stevig, waardoor deze bij het poten niet
afbreken. Voordeel van het voorkiemen in het
licht is dat je de aardappelen later kunt poten (dus
in warmere grond) en daardoor een betere start
geeft.
bron: Aardappelveredelingsbedrijf Jalving

Er zaten afgelopen jaar gaatjes in mijn aardappelen….
Antwoord van Aardappelveredelingsbedrijf Jalving:
“De gaatjes in de aardappelen komen door de ritnaald,
de larve van de kniptor.
De kniptor legt eitjes op ruigte, bv kweekgras , en na ongeveer 3-4 jaar krijg je pas last van de larven.”
Voor mogelijke bestrijding kijk je op de website van Velt:
https://www.velt.nu/ritnaald

Moestuin in het nieuws: artikeltje in ED
Als je geen ED leest, kun je het artikel hier in deze URL vinden:
https://www.ed.nl/eindhoven/in-de-moestuin-gaat-afstand-houden-vanzelf-ik-voel-me-hier-veiligerdan-thuis~a413e52b/
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