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Onder de appelboom
Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom
ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom
toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en verweg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot
onder de appelboom
en later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was
gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd.
Rutger Kopland
Uit: Onder het vee, 1966

Nieuw bestuur
Afgelopen maart heeft Pauline de voorzittershamer van Tjarco overgenomen. Tijdens de
algemene ledenvergadering heeft iedereen unaniem, en met een warm applaus, voor
Pauline gestemd. Voor Tjarco een moment om terug te blikken. Circa zes jaar geleden
nam hij het roer over. Dit was in een moeilijke periode, toen de vereniging, vanwege
nieuwbouwplannen van de gemeente, van de locatie midden in Deuteren moest verhuizen
naar twee nieuwe andere locaties. “Dat was een intensieve tijd. We hadden moeilijke
gesprekken met de gemeente, maar gelukkig hadden we een voortvarend bestuur”, aldus
Tjarco. Een belangrijke volgende mijlpaal voor de vereniging was het afscheid nemen van
de mensen op de andere locatie. “Een vereniging op twee locaties heeft vanaf het begin
nooit echt goed gewerkt, uiteindelijk zijn we allebei op het punt gekomen dat we alleen verder gaan en dat is
prima”, zegt Tjarco. Met zijn vertrek nemen we ook afscheid van Edwin en Joop als secretaris en penningmeester.
Hun plek wordt ingenomen door Riet, Peggy en Hans. Veel succes!

Leestip: Zaaien, planten, water geven en mesten van Bob Flowerdew
"Zaai elk zaadje met aandacht alsof het het laatste zaadje ter wereld is", aldus Bob
Flowerdew. Hij is een van de bekendste moestuinder van Engeland.
Onder goede condities kunnen de meeste zaden een paar jaar worden bewaard.
Meestal blijven grote zaden langer goed dan kleine- en die van onkruid blijven ook
langer goed dan die van sierplanten.' Bepaalde zaden moeten eerst een koude
periode doormaken, voordat ze kunnen kiemen. Vervolgens is drainage is van het
grootste belang. Als het water in zaaigrond niet kan weglopen, verrotten de meeste
zaden. Zaden hebben zuurstof nodig en natte grond heeft dat te weinig. Zorg er
daarom voor dat er genoeg gaatjes zitten in potten- en bakken, zodat het water kan
afvloeien. Leg potscherven op de bodem van de potten. Indien er schotels onder
staan blijft de grond veel te nat.
Het beste resultaat krijg je door speciale zaai- en stekgrond. Dat heeft een zeer fijne
en regelmatige structuur en bevat weinig voedingsstoffen. Zaden beschikken zelf
over alle voeding die ze nodig hebben om te kiemen en kunnen niet goed tegen
meststoffen. Als de zaailingen groot genoeg zijn kun je ze verpotten in grond die
voedselrijker is. Zaai zaden van planten die van zure grond houden ook in zure grond. Gebruik nooit oude
zaaigrond, bewaar de grond op een koele plaats en zet hem een paar dagen voor het zaaien op een warmere
plaats. Tip: zaaigrond zeven in een grove zeef, niet om het fijner te maken maar voor een gelijkmatiger structuur
en lucht in te brengen.
Dit boek is vooral een aanbeveling vanwege de adviezen om het inzaaien/zaaien goed te laten verlopen.
Het is hier te bestellen: http://www.bol.com/nl/p/zaaien-planten-water-geven-en-mesten/1001004011234765/ of te
leen bij de bibliotheek.
Tuinkalender
22-06-2013: Tuinwerkdag (9.00-12.30 uur)
24-08-2013: Tuinwerkdag (9.00-12.30 uur)
19-10-2013: Tuinwerkdag (9.00-12.30 uur)
Feest Jazz in Moestuin: 31-08-2013 (Barbecue met akoestische muziek uit eigen gelederen)
Oproep
Suggesties voor de vereniging, het verenigingsgebouw, andere openbare ruimten, de website, andere dingen?
Laat het ons weten via info@de100morgen.nl of schiet de nieuwe bestuursleden even aan op de tuin.
Nieuw: www.de100morgen.nl
Sinds onze vereniging dit jaar is gesplitst in tweeën en ons deel een
nieuwe naam heeft gekregen, hebben we ook een nieuwe website:
www.de100morgen.nl
Deze website bevat handige informatie en nieuws. Zo kun je er de
tuinregels en de statuten nog eens op na lezen. Of kun je de
tuinagenda vinden met alle data van tuinwerk- en andere dagen. Er
worden nieuwsberichten geplaatst en alle oude nieuwsbrieven zijn er
ook te vinden. Wanneer je iemand kent die interesse heeft in een
tuin, dan kun je deze persoon naar de website doorverwijzen; er is
een aanmeldformulier te vinden dat eenvoudig kan worden ingevuld.
Heb je zelf een suggestie voor de website? Laat het even weten via
info@de100morgen.nl

Tuinwerkdagen nieuwe stijl
De tuinwerkdag in april werd goed bezocht. De composthopen zijn op orde gebracht (s.v.p. geen grote takken
erop gooien; wel op de bestaande wallen die Koren zo goed heeft opgestapeld achter de composthopen),
braakschade aan het clubhuis is weggewerkt, de lantaarnpalen zijn aangesloten, en nog heel veel meer.
Aansluitend kreeg iedereen een kom heerlijke soep met brood van Peggy & Riet. Bedankt aan alle mensen die
hier hard aan hebben meegewerkt!
Tijdens deze eerste tuinwerkdag van dit jaar heeft de terreincommissie een nieuwe aanpak uitgeprobeerd. En met
succes. Deze aanpak geldt nu voor alle komende tuinruimdagen. Wat houdt het in? De terreincommissie maakt
een lijst met ‘things to do’. De taken worden vervolgens verdeeld onder de aanwezigen bij de start van de
tuinruimdag. Zo voorkomen we dat iedereen zich op een of twee klussen stort en een belangrijke derde klus blijft
liggen. De volgende tuinwerkdagen in 2013 zijn 22 juni, 24 augustus en 19 oktober.
Verbeteringen
Tijdens de tuinruimdag is ook gesproken over een aantal verbeteringen die mogelijk gerealiseerd kunnen worden.
Een belangrijk onderdeel hiervan betreft het clubhuis: deze mist de nodige sfeer en gezelligheid. Een aantal
mensen gaan zich de komende tijd buigen over meubels, servies, verfwerk, etc. Hopelijk zal het resultaat in de
smaak vallen.

Wij wensen iedereen op onze tuinen een goed en vruchtbaar jaar!
Anna, Jantien en Sabine

