Nieuwsbrief april 2020
Algemeen
In deze nieuwsbrief zal er een en ander staan over de nieuwjaarsreceptie, de soepzondag, de ledenvergadering en
hoe we in Corona tijd tuinieren.
Daarnaast een stukje over wat we in maart en april zoal kunnen doen in onze tuin en nogmaals het hondenbeleid op
onze tuin.
Dat wil niet zeggen dat erna het tuinieren niet meer nodig is.
En omdat er veel wisselingen plaatsgevonden hebben van mensen binnen onze vereniging iets over hoe je een tuin
in dit geval groente tuin aanlegt.
Daarnaast komt de zaai en plant kalender nog eens terug

Corona nieuws.
Op dinsdag 31 maart heeft onze Minister President Rutte de Corona maatregelen verlengd tot 28 april 2020.
Wat dit voor ons buiten de tuin inhoudt moge duidelijk zijn.
Nu in onze tuin;
We kunnen gewoon tuinieren zoals we al jaren doen met daarbij enkele spelregels.
• Blijf op minimaal 1,5 m afstand van elkaar.
• Kom niet naar de tuin, als u verkouden bent of koorts heeft.
• Het is niet toegestaan met een groep mensen op het terras bij de kantine zitten.
• U kunt in uw eigen tuin koffie drinken, echter enkel als u dit alleen doet of met uw gezinsleden. Het is
niet toegestaan dit met andere mensen in de tuin te doen.
• De kantine blijft dicht tot het tijdstip dat kantines landelijk weer open mogen.
• De toiletten blijven ook dicht tot de kantine open gaat.
• Het water op de tappunten wordt zoals gebruikelijk rond 15 mei erop gezet. Tot die tijd kan het vriezen.
De kraan achter de kantine is open mits het water van de kantine open is. (op dit moment is die
afgesloten)
• De ketting is open, zodat u weer met uw auto naar uw tuin kunt om te laden en te lossen waarna deze
gelijk terug op de parkeerplaats dient te worden gezet.
We gaan niet als politieman optreden maar rekenen op uw medewerking en gezond verstand.
Of we toch een aangepaste regeling sleutelwisseling gaan doen, zult u in een separate mail lezen.
Het is ons bekend dat sommigen de poort niet altijd snel geopend krijgen.

Hondenbeleid op onze tuin
Zoals ons reglement aangeeft mag u uw hond meenemen naar de tuin.
Echter u dient zich wel aan de regels te houden. Dat uw hond niet bijt en braaf is, weet niemand, behalve u zelf. De
wetenschap die u heeft, is dat hij nog nooit gebeten heeft.
U kan niet uitsluiten, dat hij ooit zal bijten.
Vermijd ook, dat uw hond opspringt, ook niet met de beste bedoelingen.
Er zijn mensen, die daar bang voor zijn.
Het tuinjaar is pas begonnen en we hebben al klachten ontvangen.
Vandaar het volgende: U mag uw hond mee naar de tuin nemen, waarbij deze op de paden kort aangelijndis. iin uw
eigen tuin mag hij los lopen, met dien verstande dat hij niet uit uw tuin kan komen. Laat hem ook niet in de
omgeving van uw tuin aan een lange lijn lopen.
Indien er een melding van is zullen we u erop aanspreken en bij de tweede melding bent u nog steeds welkom op de
tuin, maar zonder hond.

Nieuwjaarsreceptie
Op 12 januari hebben we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden.
Deze was druk bezocht. Vele tuinders kwamen elkaar de beste wensen en een goed tuin seizoen toewensen. Dat er
ergens in China reeds het Coronavirus zijn weg gevonden had, was toen nog een ver van mijn bed show
De kantinedames hadden gezorgd dat het ons aan niks ontbrak.
Het was gezellig en het was een komen en gaan van tuinders met hun familie.
Het weer was goed en sommigen hebben zelfs een rondje door de tuin gewandeld.
Rond 17.30u ging het buitenlicht vanzelf langzaam uit en ging iedereen huiswaarts.

Soepzondag
Op zondag 26 januari was er de befaamde soepzondag. Antoinette heeft een flinke ketel overheerlijke soep gemaakt
en de ingrediënten gedoneerd en serveerde er roggebrood met katenspek bij.
Deze zondagmiddag startte rond 14.00u en duurde tot dat de soep op was.
Het was gezellig druk en de soep smaakte goed.
Op deze wijze werd de kas van de vereniging toch weer een beetje gespekt.
Ook hier ging het licht weer langzaam vanzelf uit en ging iedereen weer huiswaarts.
De tweede soepdag, die na de ledenvergadering gepland was, is niet doorgegaan.
Als bestuur hadden we besloten om die, gezien het besmettingsgevaar van het corona virus, niet te laten doorgaan.
Onze Premier heeft op die zondag besloten dat alle horeca vanaf 18.00u dicht moest zijn en blijven.

Ledenvergadering
Op 11 maart was onze jaarlijkse ledenvergadering. Er waren 33 deelnemers. De Corona crisis was eigenlijk pas
gestart en er was vanuit de overheid nog geen verbod om in grotere aantallen bij elkaar te komen.
Het was een normale ledenvergadering, waarin een gezonde discussie soms aan de orde was, zeker toen het bestuur
een financiële verhoging van iets voorstelde.
Zoals in onze statuten is vastgelegd stemden de leden hierover.
Rond 21.30 u. was de vergadering afgelopen en voor de liefhebbers was er nog even na borrelen in de kantine.
We wisten toen nog niet, dat dit voorlopig de laatste activiteit in de kantine was.

Moestuin ontwerpen
Zon, licht en lucht
Misschien wel het belangrijkste bij het ontwerpen van een moestuin: kies voor een goede plek. Zo veel mogelijk zon
is ideaal, minimaal 6-8 uur, want de meeste groenten zijn zonaanbidders. Kies ook voor beschutting. Dat betekent
niet dat er geen wind mag zijn, wind kan namelijk ook warme lucht aanvoeren. Maar houd rekening met de
verschillende windrichtingen: uit het noorden komt bijvoorbeeld de koudste lucht. Laat de zuidkant van de tuin open
om zo veel mogelijk van de zon en warme lucht te profiteren.
Goed nieuws voor iedereen die geen zonnige tuin of balkon heeft: er zijn uitzonderingen op de zonaanbidders.
Groenten die het goed doen in de halfschaduw (3–6 uur per dag zon) zijn onder andere sla, spinazie, rucola, snijbiet,
biet, worteltjes en mosterdblad.

Klein maar fijn
Goed om te weten: je hebt niet veel ruimte nodig om groenten en kruiden te verbouwen. Je kan al een fijne
moestuin ontwerpen op een vierkante meter of een moestuin in potten aanleggen. Begin klein, houd het
overzichtelijk en bekijk goed of je voor bepaalde planten toch niet wat meer ruimte nodig hebt. Als alles naar wens
gaat, kun je de moestuin altijd nog uitbreiden.

Op welke grond ga je moes-tuinieren
Ook belangrijk: weet wat voor grond je in je tuin hebt. De belangrijkste grondsoorten in Nederland zijn zand, klei en
veengrond. Hoe weet je welke grondsoort jouw tuin heeft? Pak een handvol grond en knijp erin. Als het makkelijk uit
elkaar valt, heb je zanderige grond. Klontert het en kun je er een rolletje van maken, dan is het klei. Veengrond zit
tussen die twee in en is zwart/bruin van kleur.

Plaats bepaald. Dan nu groenten kiezen
Heb je de plaats bepaald? Ga dan verder met je moestuin ontwerpen door te bepalen welke groenten je waar wilt
zaaien of planten. Maak het je niet te moeilijk. Kies in eerste instantie voor makkelijke groenten zoals bonen, pluksla, rucola en kerstomaten. Oost-Indische kers erbij fleurt de boel lekker op en succes is zo goed als gegarandeerd.
Bovendien maken bloemen en blad elk zomergerecht tot een feest op je bord.

Wanneer met een moestuin beginnen
Begin je moestuin na de vorstperiode, in het voorjaar. Het maakt voor het eindresultaat niet uit of je kiest voor
zaden of jonge plantjes in je moestuin. Er is slechts één verschil. Met jonge plantjes heb je eerder resultaat, de exact
aanplantmaanden zijn te vinden op de etiketten van de plantjes. Zaden hebben logischerwijze iets langer de tijd
nodig om te groeien. Wil je al wat vroeger beginnen? Dan kun je ook onder glas zaaien, daarvoor kun je bijvoorbeeld
een kweekkas gebruiken.

Binnen voorzaaien
De meeste zaden kun je in de lente direct in de volle grond zaaien. Wil je de natuur een stapje voor zijn, dan kun je al
vanaf februari binnen voor zaaien in een zaaibakje of simpelweg in een potje op de vensterbank. Je kunt de plantjes
dan rond april naar buiten verplaatsen. Mediterrane groenten als paprika’s en tomaten móeten zelfs binnen voor
gezaaid worden. Voor deze soorten kun je buiten ook een speciale tomatenkas gebruiken, zodat ze goed zijn
beschermd tegen regen en wind.

Je moestuin indelen
Voor een optimaal resultaat kun je je moestuin het beste indelen in minimaal vier vlakken. Plant per vlak de soorten
uit één gewasgroep bij elkaar. Zorg voor aparte vakken met peulgewassen, koolsoorten, bladgroenten,
vruchtgroenten, of wortels & knollen. Elke groep gebruikt zijn eigen voedingsstoffen. Door de vlakverdeling en
wisselteelt, zorg je ervoor dat je de grond niet uitput.

Stoelendans in de moestuin
Met wisselteelt houd je ziekten en plagen op een natuurlijke manier in de hand. Bovendien profiteren groenten van
de stoffen die andere groenten achterlaten in de grond. Bij wisselteelt wordt uitgegaan van een aantal groepen
groentesoorten (kolen, wortelgewassen, aardappels en peulvruchten) die elkaar in het bed opvolgen. Elk jaar verhuis
je een groep naar het volgende bed. Dat doe je in een bepaalde volgorde: zo moet een bed voor kolen veel
voedingsstoffen bevatten. Wortelen en aardappelen hebben het minste nodig. Als laatste zet je peulgewassen in het
bed, die zorgen weer voor voldoende stikstof in de grond, waarna je opnieuw kunt beginnen met kolen.
Schuif de verschillende planten elk jaar een plaatsje op, waardoor de grond gezond blijft. Het is handig om een
plattegrond van je moestuin te maken. Zet daarop welke groenten en kruiden in welk vak zijn geplant. Daar kun je
dan rekening mee houden tijdens het verzorgen en oogsten. Een extra tip: bewaar de plattegrond voor volgend jaar,
als geheugensteuntje.
Ook is het belangrijk dat je duidelijke lijnen zaait, zodat je groenteplanten straks goed kunt onderscheiden van
onkruid. Daarnaast is het handig om te zorgen dat je overal goed bij kunt, maak de bedden niet te breed en zorg
voor paden rondom. Benut ook de hoogte in je (kleine) moestuin. Laat alles wat kan klimmen zijn gang gaan langs
piramides van bamboestokken en klimrekken.

Werk aan de winkel in maart en april
Maart
•
•
•
•
•
•
•

Bescherm nieuwe lentescheuten tegen slakken
Plant sjalotten, plantuien en vroege aardappelen
Plant zomerbloeiende bollen
Deel grote kluiten van vaste planten op en plant ze elders
Strooi verse compost in potten met meerjarige planten
Maai het gazon op droge dagen (indien nodig)
Schoffel onkruid en mulch om het vroeg onder controle te houden

April
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snoei struik- en klimrozen
Bescherm fruitbloesem tegen vorst
Bind klimrozen vast
Zaai winterharde eenjarige, kruiden en veldbloemen buiten
Begin met het bemesten van Citrus planten
Bemest struiken en rozen
Zaai nieuw gazon of repareer kale plekken
Snoei vijgenbomen
Deel grote kluiten bamboe en waterlelies en plant elders uit

Hoe plant ik een boom of struik?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Planten groeien niet waar de bodem te weinig lucht bevat of waar de bodem te droog of te vochtig is.
Maak indien nodig de grond los tot een diepte die gelijk is aan de hoogte van de kluit over een grote omtrek.
Verbeter de bodemstructuur op zware of zanderige gronden door organisch materiaal toe te voegen.
Als de grond in de winter drassig is, verbeter dan de drainage of plant op een kleine heuvel met ongeveer 25-30
cm hoogte en 1 m diameter.
Graaf een plant gat dat niet dieper is dan de wortels, maar tot driemaal de omvang van het wortelsysteem.
Als de zijkanten of basis van het plant gat zijn verdicht, maak de grond dan met een vork los voor het planten.
Week bomen of struiken met kale wortels ongeveer 30 minuten voordat u gaat planten en geef potplanten goed
water voordat je ze uit de pot haalt.
Verwijder de plant uit de pot of textielverpakking.
Pluk aan de wortels en verspreid deze om een idee te krijgen van hun omvang (niet bij magnolia en eucalyptus.
Bij in een pot gekweekte planten moet de bovenste compostlaag worden weggenomen tot net boven het punt
waar de wortels uitwaaieren
Zet de plant nu zo in het plantgat dat de bovenkant van de uitwaaierende wortels gelijk is met het
grondoppervlak.

11. Plaats indien nodig een paal. Bij kleine bomen is dit niet nodig, maar bij topzware of grotere exemplaren wel.

12. Vul het plantgat zorgvuldig op en strooi aarde tussen en rond alle wortels om luchtbellen te voorkomen
13. De deskundigen zijn het niet met elkaar eens over de waarde van het toevoegen van extra kunstmest en
organisch materiaal aan het plantgat. Het heeft zeker ook nadelen:
a. Een grote hoeveelheid organische stof slinkt en kan de plant doen zinken.
b. Er is ook minder stimulans voor de wortels om uit te groeien naar de omliggende grond
14. Verstevig de grond voorzichtig, vermijd verdichting van de grond tot een harde massa
15. Vaak hebben nieuw geplante bomen en struiken last van droogtestress. Zelfs in een koele, natte zomer vult de
regen zelden de hoeveelheid vocht in de bodem voldoende aan. Geef dus rijkelijk water.
16. De benodigde hoeveelheid is afhankelijk van het grondtype, maar meestal is 30-50 liter per vierkante meter (4-6
gieters) per week bij droog weer tijdens het groeiseizoen noodzakelijk.

