VOLKSTUINVERENIGING AANSCHOT

**NIEUWS**
jaargang 6 nummer 5: 1 maart 2021

Van voorzitter Wim: “Het is voorjaar!”
Afgelopen week zijn de tuinders volop aan het werk gegaan. Na een week
strenge vorst, een overgangsweek, en toen op naar een week met maximaal
20°C. Je kan zien dat ze het fijn vinden dat de handen weer uit de mouwen
kunnen worden gestoken. Wel blijven de coronaregels op de tuin voorlopig nog
van toepassing: blijf thuis bij verdenking en houd 1,5 meter afstand.
Het is nog wel oppassen op de nog natte grond. Als je erop loopt, dan verdicht je
alle kanaaltjes en komt er minder lucht in de bodem en kan het water niet weglopen.
De eerste peulen zijn buiten gelegd of in de kas voorgezaaid. Enkelen hebben ook al spinazie
buiten gezaaid en paprika- en knolselderieplanten in de kas gezet. Zij zijn er wel echt vroeg bij.
Ook heb ik gezien ik dat de aardappelen aangekomen zijn, maar het was volgens Willy nog
niet helemaal compleet.
We hebben dit jaar weer zaden van Zaadhandel van der Wal. We verwachten dat onze leden
er goede resultaten mee hebben. Zo niet, geef het ons door. Er staan ook veel biologische
zaden in de catalogus. Deze zijn niet ontsmet, waardoor goede en slechte insecten omvallen
als ze wat van het blad eten. Gezonde, sterke planten hebben minder te lijden van vraat
doordat zij zich kranig verweren. Er wordt wat opgegeten en doordat deze plant signaalstoffen
uitzendt, kunnen de planten ernaast zich alvast voorbereiden op hun belagers en blijft de
schade beperkt.

Afhalen bestelde pootaardappelen
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart staan de bestelde pootaardappelen voor je
klaar bij de container om af te halen. Afgehaald kan er worden tussen 9.00 uur
en 12.00 uur.

Aspergeplanten bestellen
Zaterdag 6 maart is ook de laatste datum waarop nog asperge-planten besteld kunnen worden!

Uitgifte bestellingen zaden
en tuinartikelen goed verlopen
Zaterdag 6 februari, nog net voor de grote sneeuwval
begon, zijn de bestelde zaden uitgereikt aan de leden. Er
was ruim de tijd voor genomen, zodat het niet te druk
werd. Er was een mooie route aangegeven, ieder respecteerde de 1½ meter: dus geheel corona-proof. Een enkeling heeft misschien diezelfde middag al de eerste zaadjes in een bakje gedaan.
Let op: nog niet betalen! De korting moet nog worden
berekend. We wachten met de betalingsverzoeken totdat
ook de aardappelen zijn uitgeleverd.
Met dank aan de vrijwilligers voor de organisatie en uitwerking van de gezamenlijke inkoop!
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Jaarvergadering VTV Aanschot
De jaarvergadering is inmiddels in volle gang. Voor wie het nog niet heeft gedaan: reageren per email
kan tot uiterlijk 14 maart. Zie de verzonden stukken d.d. 15 februari voor de jaarvergadering.

Samen koffie drinken?

foto: TvdV

We kregen nog een aardige foto
ingezonden van één van onze leden met heimwee naar betere tijden. Zij kwam kijken of er al koffie
werd gedronken…. Helaas…
Alleen de slagroomtaarten stonden
klaar!

MMMM
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand:
Gesmoorde winterprei
Ingrediënten voor 4 personen:
1 kilo prei
500 gram spekblokjes
3 knoflooktenen
125 ml groentebouillon
150 ml slagroom
Bereiding:
* maak de prei schoon en snij het in de lengte doormidden.
* snij de prei in halve ringen.
* snij de knoflook fijn.
* bak de spekblokjes totdat ze licht beginnen te kleuren.
* doe de prei en knoflook erbij en bak deze een paar minuten mee totdat de prei wat zachter wordt.
* doe de bouillon en de slagroom erbij.
* roer het geheel goed door en laat het inkoken tot sausdikte.
Eet smakelijk!

Van tuinbeheerder Caroline: “Onkruid?”
Waarschijnlijk komt dit je wel bekend voor. Het is heermoes, oftewel akkerpaardenstaart, een sporenplant die
zich stevig heeft gevestigd op ons volkstuincomplex. Bij
mijn rondjes door de tuin kom ik het op bijna elk perceel
tegen.
We noemen het "onkruid" omdat het zeer snel groeit en
zich al even snel verspreidt, met wortels die meters
diep de grond in gaan. Daar kom je dus niet zomaar vanaf.
Van de andere kant is Heermoes(thee) juist ook heilzaam voor je planten. Het bevat namelijk veel mineralen, zoals kalium, magnesium en
silicium. Uitstekende voeding dus. Ook kun je planten die zijn aangetast door meeldauw besproeien met
de thee. Heermoes is buiten onze volkstuinen ook te vinden op voedselrijke, omgewerkte
grond in akkers, grasland, bermen en langs spoorwegen.
In het vroege voorjaar komen eerst de sporenaren (tot 30cm hoog) tevoorschijn. In de sporenhouders (witte zakjes) wordt een grote massa sporen geproduceerd. Als die rijp zijn zorgt de
wind ervoor dat de sporen worden verspreid. Pas later komen de groene stengels tevoorschijn.
Op de volkstuin zijn we Heermoes, vanwege zijn groeikracht en verspreidingsdrift, liever kwijt
dan rijk. Maar hoe doen we dat dan?
Daarvoor is het goed om te weten dat iedere ondergrondse trilling een aanzet voor deze plant
is om zich te vermeerderen. Daarom: beter niet uittrekken, want dat geeft teveel ondergrondse
beweging. Maar ook niet spitten, want ieder stukje wortel ontpopt zich tot een nieuwe plant.
Zonder licht geen groene plant. De beste remedie is daarom om Heermoes het licht te ontnemen door
de grond af te dekken met b.v. karton, compost of bladeren. Zodra er toch een stengeltje (sporenaar of
groene stengel) tevoorschijn komt, knip dit dan zo dicht mogelijk bij de grond af en gooi het thuis in de
kliko. En daarna gewoon stug blijven volhouden. Op een gegeven moment geeft de plant het op en heb
jij gewonnen. Veel succes!
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