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Van voorzitter Wim: “Voorjaar”
De natuur trekt zich niets aan van het coronavirus. Na elke winter komt er
weer een voorjaar. Echter de laatste 3 jaar is het erg droog in het voorjaar. Dit
jaar hebben we de afgelopen 6 weken, in één bui, circa 5 mm regen gehad.
Het zaaien in de volle grond kan dan lastig zijn. Voor de worteltjes, bietjes,
babysla, rucola, spinazie radijs en enkele groenbemesters heb ik eerst de
grond wat nat gegoten, daarna het zaad
uitgestrooid, in die natte aarde gedrukt
met mijn platte achterzijde van mijn
hand, dan wat aarde erover heen en
vervolgens weer aan gedrukt.
Ook het bedekken van de grond tegen
uitdroging met uitgetrokken onkruid,
versnipperd materiaal, de eerste grasmaaisels van thuis en compost, helpt
tegen verdamping.
De heermoes laat zijn kopjes zien. Het
is nu de tijd op de lege plaatsen de
heermoes uit te vorken met de plattandvork. Vaak breekt de stengel toch
nog af. Voorlopig zie je hem dan echter niet meer. Tijdens het seizoen steeds weer blijven
uittrekken of afschoffelen. Bij mij is zeker meer dan de helft zo verdwenen.
Gelukkig hadden we in Nederland in tegenstelling tot bv. Italië de vrijheid om naar de groentetuin te gaan. Wel moeten we ons in acht blijven nemen en ons houden aan de anderhalve
meter afstand tot de ander. Vooral ook bij de uitgifte van plantjes en bij het kopen van de
spullen van de winkel is dat heel belangrijk. Het gaat gelukkig goed op dit moment.
De koffietijd missen we enorm. Zo blijkt maar weer eens hoe belangrijk dat samen koffiedrinken is geworden. Hopelijk kunnen we, wellicht met een wat andere aanpak, in de loop van
het jaar weer starten. Suggesties over hoe en wat zijn welkom. Voorlopig is het afwachten.

Van penningmeester Hans: “Betalen in onze winkel uitsluitend per bank, liefst dezelfde dag.”
Vanwege de alom bekende omstandigheden willen we niet meer met contant
geld in de winkel afrekenen. Dat gaat best goed, vooral als alle leden uit eigen
beweging het bestede bedrag direct dezelfde dag overmaken per bank, dan
kan onze “winkel”service gewoon doorgaan. En hebben we er zo min mogelijk administratieve rompslomp bij.
Aan een mobiel pin-apparaat zijn we (nog) niet toe. De kosten van zo’n dienst staan niet in
verhouding tot de opbrengst van de transacties die bij ons passeren. Dus te duur.
De vrijwilliger van dienst is er dagelijks tussen 9.30 en 10.30 uur en helpt graag.
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Van tuinbeheerder Max: “Tuininspectie komt er aan!”
•

•

•
•

Vriendelijk, doch dringend, verzoek om de grasrandjes langs de tegelpaden die grenzen aan je perceel af te steken. Dit vergemakkelijkt het
grasonderhoud aanzienlijk. A.u.b. niet uitstellen, maar doen!
Hier en daar zijn er leden die op hun perceel “onnodige rommel” bewaren, die toch niet meer gebruikt gaat worden. Wil je dit afvoeren a.u.b.! Het worden
vaak aantrekkelijke plaatsen voor ongedierte dat we op de moestuin liever kwijt dan
rijk zijn.
Deze maand vindt de jaarlijkse tuininspectie plaats. Leden die hun tuin niet volgens
de reglementen onderhouden zullen hier op worden aangesproken.
De aanhangers kunnen worden gehuurd door uitsluitend leden van onze vereniging à
€5,00 per dagdeel. A.u.b. van te voren reserveren. Hierierover niet bellen met de
tuinbeheerder; de reserveringen worden genoteerd in de agenda in de container.

Van de inkoper Willy: “Afhalen groenteplantjes 8/9 mei
Afhalen van de groenteplantjes vrijdag of zaterdagochtend 8/9 mei van 9.00 –
12.00 uur. Graag gepast en in een envelop betalen, zodat de afstand zo groot
mogelijk kan blijven. Er blijft misschien nog beperkt wat over (rode sla, krulandijvie, spitskool, spruiten, prei, knolselderij) voor degenen die nog niet besteld
hadden of nog wat extra’s willen hebben: vraag ernaar op vrijdag of zaterdag.

Werk in uitvoering in de container
Half Nederland is aan het klussen geslagen: zo ook Ton Blokvoort. (Maar dat deed ie altijd al..
)
Doordat het traditionele koffiedrinken ’s morgens vanwege de
covid-19 omstandigheden noodgedwongen is stopgezet, heeft
Ton de gelegenheid te baat genomen het keukenblok in de container eens grondig te renoveren. Oude meuk eruit. Via via is er
een alternatief keukenblokje en een warmwaterboilertje “geregeld”. Dat maakt de omstandigheden voor de koffiezetters straks
veel comfortabeler. Bedankt Ton!
En dat allemaal in afwachting van het moment dat de gezamenlijkheid rond de koffie van 10.00 uur weer in ere kan worden hersteld. We kijken ernaar uit!
Vooralsnog is dat niet het geval, want wij volgen hierin de aanwijzingen van het RIVM en de regering. Dus….. tot nader order.

Slakken
Slakken hebben we allemaal.
Daar is in deze tijd van het jaar helemaal niet aan te
ontkomen.
Je kunt van alles bedenken… (zie onze website onder
de knop “dieren in de moestuin”): dagelijks zelf vangen, slakkenkorrels, bakje bier, aaltjes, zout, neem-eenegel en een pad, knoflook (zie hieronder) enz enz.
Ze hebben het natuurlijk het meest voorzien op de jongste aanplant: zorgvuldig opgekweekt
in je kas, daarna uitgeplant en de volgende dag…... ALLES WEG! Om gek van te worden.
Er is één troost: in juni/juli zijn we ermee klaar. Zie ook Donald Duck bijlage bij deze Nieuwsbrief aanbevolen door mijn kleinzoon!

Slakkenvrije tuin???
Zo creëer je een slakkenvrije tuin. 100% milieuvriendelijk middel Ik hebben daar een geweldige oplossing op gevonden. Het is goedkoop, milieuvriendelijk en het werkt ook nog eens
heel goed! Het 100% natuurlijke middel dat we gaan gebruiken is: knoflook! De geur alleen al
laat ze direct verdwijnen en ook de slakkeneitjes zullen niet meer uitkomen. Hoe kunnen we
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onze tuin dan bespuiten met een knoflookgeur? Wij hebben het hier voor je uitgewerkt:
Neem 2 knoflookbollen en plet deze. Laat 1 liter water koken en doe de 2 bollen knoflook in
het kokende water. Laat het water met knoflook voor 10 minuten koken. Na 10 minuten laat
je het water afkoelen en zeef je alle knoflook en andere restjes eruit. Bewaar het verkregen
knoflooksap in een afsluitbare fles. Per 1 liter water kan er 2 grote eetlepels knoflooksap toegevoegd worden in een plantenspuit of gieter. Maar wel goed doorroeren! Daar heb je je milieuvriendelijke bestrijdingsmiddel tegen slakken, slakkeneitjes en zelfs tegen de meeste kevers.

Ritnaalden in de aardappelen (2)
Vorige Nieuwsbrief hebben we het al even over de
larven van de kniptor gehad: het probleem van de
ritnaalden in de aardappelen.
De heer Jalving(van de aardappelen) heeft ook nog
gereageerd. We hadden hem namelijk een paar
aardappelen met gaatjes opgestuurd. Hij las in een
vakblad over een alternatief product, nl. een knoflookextract. Als dat aangebracht wordt zou er minder
schade zijn. Zie verder hierboven.
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