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Van het bestuur: Slootwal 
Elke tuinder met een tuin die aan een slootwal grenst, is zelf verantwoordelijk voor de schuine 
slootwal. Er mag niet in gegraven worden en het onkruid moet kort gehouden worden. Distels dienen 
alle te worden verwijderd en brandnetels zo veel mogelijk (kan gebruikt worden voor brandnetelgier). 
Wilgenboompjes zoveel mogelijk uittrekken. Tijdens de tuinwerkdag van 16 mei worden de 
slootwallen gecontroleerd. Lastige plekken kunnen dan door Jan Assman met de bosmaaier worden 
schoongemaakt (onder toezicht van de betreffende tuinder  

Anna en haar kunstenaarschap 
Mijn naam is Anna Pieterse, samen met Riet doe ik de nieuwsbrief. Mijn tuin: 17a en b achter bij de 
sloot, waar ik het afgelopen jaar een presentatie heb gedaan via een cirkel zonnebloemen en andere 
plantaardige materie (plus fotomateriaal van Lucie Goossens in onze vergaderruimte). Ik wil graag 
vertellen over het hoe en waarom van deze behoefte om tijdens de groei van de planten iets toe te 
voegen en daarna. 
Planten, de kleuren, strukturen en vormen nodigen mij uit om er iets anders mee te doen, het gaat 
gewoon zo. Reakties van de direkte omgeving in onze tuin; er zijn verbaasde gezichten geweest, en 
verwonderde van mijn buurtjes in de tuin.En zoals b.v. Michel opmerkte : "je bent aan het spinnen!" 
Natuurlijk ben ik nu in het voorjaar net als iedereen aan het zaaien. (vader is tuinman en kwam 
vroeger thuis met allerlei zaadjes, uit de tuinen van de nonnen , Oosterhout.)  
Planten hebben allerlei vormen en strukturen. De zonnebloemen b.v. hebben harige stelen waar mijn 
merinowol zich in liet slaan. Nu heb ik een presentatie met de werkgroep DAMP in het Kruithuis, 
waarbij ik tuinmateriaal -als voorwaardenscheppend- heb gebruikt om uit te stallen. Met op de grond 
en in de vensterbank *zaadpotjes waar nu de microgroentes uit groeien (*leverancier is Peter 
Bauwens uit de Clinge, Belgie). Uitgaan van de oorspronkelijke vorm: dat is mijn credo. 
Ook heb ik met Yonne Brand gewerkt in dezelfde werkgroep b.v. zij de dode kikkertjes van haar 
landje bij Berlicum, ik de kikkerdril onder de aandacht gebracht. Het oude en het nieuwe. En er hangt 
een stuk geschreven door Marjoleine de Vos over oude sporen en het landschap; de tekst gaat over 
onze voorgangers en het oude landschap. Tot zover dit schrijven, reakties zijn welkom: 
www.annapieterse.nl  

Aromatische kruiden 
Geurende kruiden kunnen vele functies hebben, culinair, geneeskrachtig, maar ze kunnen ook 
vanwege hun hoge concentratie aan etherische olie insecten op afstand houden. Ze zijn nuttig voor 
de bescherming van gevoelige planten, zoals groenten, rozen en fruit. Plant ze overal tussen. Salie, 
wijnruit, citroenkruid en boerenwormkruid verjagen insekten met hun geur. Eenjarig bonenkruid 
tussen de tuinbonen beschermt tegen luis. Dille heeft dezelfde eigenschap. Gaasvliegen, 
lieveheersbeestjes en larven van zweefvliegen leven van luizen. Neem planten die ze aantrekken: 
duizendblad, kamille en guldenroed  

Recyclingtip: houtas 
Heb je een houtkachel of kun je aan houtas komen, het is een fantastische meststof voor diverse 
planten: Bessen, rozen, alle looksoorten, aardappelen smullen ervan!  

Tip van Jan Asman: 
Hij hoorde via de volkstuinfederatie het volgende: Tomaten zijn in ons klimaar heel gevoelig voor 
ziektes en schimmels, zeker bij vochtig weer. De leden van een volkstuinvereniging spraken met 
elkaar af de tomaten niet te dieven bij vochtig weer, omdat juist dan door de wondjes op de plant en 
het vocht eerder ziektes ontstaan. De vereniging had dat jaar geen last van tomatenziekten. Zullen 
we dezelfde afspraak maken met elkaar. Voer ziek blad af, gooi het niet op de komposthoop.  

Tuinwerkdag: 16 mei 

Dag van het park: 7 juni. (heb je plantjes over, verkoop ze daar ten bate van de vereniging) 



Smeerwortelcompost 
De smeerwortel is familie van de boragenaceae(ruwbladige) komt ook in onze tuin veel voor. Hij 
groeit het liefst in vochtige grond, slootkanten en bermen. Hij is onmisbaar bij het natuurlijk tuinieren. 
De plant bevat alle voedingsstoffen in verteerbare vorm die planten noig hebben bij hun groei, zoals 
fosfor, stikstof en een hoog gehalte aan kaliumcarbonaat. 
Je kunt de plant op diverse manieren inzetten: 

• Verse bladeren rondom planten( eenmaal afgesneden groeit het blad rap weer aan) Goed voor 
zwarte bes en fruitbomen.  

• Dunne laagjes tusse de compost, werkt als compostversneller.  
• Emmer half vullen met blad, water erop en vier weken laten staan (eventueel wat brandnetel 

erbij). 
De stinkende vloeistof die ontstaat is een prima organische meststof voor potplanten, tomaten of om 
in het algemeen planten te versterken. 
 
Smeerwortel wordt ook wel de arnica van de lage landen genoemd. Omdat de geneeskracht ingezet 
word bij botbreuken, kneuzingen, wonden en gewrichtsontstekingen.  
 


