Februari 2014
Beste tuinliefhebbers, komt de winter nog of.. blijft het herfstig zoals nu? Ondanks regen, wind en vooral de
frisheid in de lucht maakte dat ik naar onze tuinen fietste. In januari 2014; wat te doen daar? Een beetje rondlopen
op mijn stukje, dit oprapen, dat opruimen. Een gemaakte hoek optuigen met bamboe, rietstengels en ander
plantaardig afval. Marlies kwam langs lopen, Peter was ook aan het rommelen in zijn tuin, Gemmie zag ik op
afstand. Ik ben niet alleen.
Praktische aandachtspunten
Nu de dagen gaan lengen en door de zachte winter zie je de eerste tekenen van groei. Bij droog weer kun je de
grond losmaken met een spitvork; daarmee maak je de grond mooi los en rul. Tuinkers kun je zaaien op een dichte
rij in de volle grond; afdekken met vliesdoek.
Tip
Vliesdoek is een flinterdunne geweven transparante folie die je gewoon op de grond of over de planten legt. Zo
krijg je extra warmte en windbeschutting, waardoor alles een beetje sneller groeit en kiemt. Stevig ingraven of
vastzetten en niet laten rondslingeren in de tuin. Pastinaak kan nu uitgezaaid worden, 2cm op rij en later uitdunnen
op 10cm. Bij gunstig zacht en vorstvrij weer kun je de eerste tuinbonen in de volle grond zaaien; ook rode biet en
snijbiet. Met spinazie kun je ook beginnen. Bij te nat weer en... te koud nog een paar weken uitstellen. Houd de
nachten in de gaten: "de natuur laat zich niet regelen per dag".
Volgens Peter Bauwens
Ik raadpleeg en citeer! getrouw zijn moestuinwerkboek; leer er veel van.
- Tegen het eind van de maand kun je op stukjes tuin - voor vroege gewassen - al goed verteerde en gezeefde
compost aanbrengen. Openharken en daarna licht onderwerken.
- Vanaf de 3e week van februari kunnen de eerste worteltjes de grond in: geduldig.. dun uitzaaien spaart veel tijd in
het drukke voorjaar. Zo vroeg mogelijk zaaien: zij kiemen vrij goed bij lage temperaturen. Wortelen vragen een
diepe losse grond van 20 cm: los maken met een spade- of spitvork. Oude, goed vergane compost in de grond
inwerken. Na het spitten even een weekje laten rusten.
- Radijsjes kun je eind februari, maart en april op 1 cm van elkaar zaaien voor een doorlopende oogst.
- Onkruid als vogelmuur, brandnetel en zevenblad zijn allemaal eetbaar en te verwerken in salades, soepen en
stamppot.
- Vanaf maart kunnen de doperwten gezaaid worden; eerst een nacht voorweken en de volgende dag 2 op 10 cm
van elkaar op rij.
- Sla heeft ook geen probleem met koele buitentemperaturen: dun uitzaaien.
- Bij de tuinbonen kun je bonenkruid zaaien.
Dus mensen , er is genoeg te doen in dit vroege voorjaar!
Onze kinderen en kleinkinderen, de manier waarop ze om zich heen kijken en dingen opmerken, die verwondering.
Zoals ze zich steeds opnieuw buigen over; door hen sta ik stil, luister en Kijk!
Anna Pieterse

Attentie attentie
1) Een zeer dringend verzoek van Jan Asman: mensen die stekkers eruit trekken omdat
ze zelf even stroom nodig hebben, graag deze stekkers weer terug doen als je klaar
bent! Dit voorkomt een hele hoop ongemak.
2) Grof materiaal zoals takken achter in de composthoop invlechten, er ontstaat dan
een natuurlijke houtwal waar egels, vogels en andere insecten zich kunnen huisvesten.
Daar waar het rood-witte lint hangt geen tuinafval storten. Er is geïmpregneerd hout
gevonden op de hoop, wil degene die dit gedaan heeft het hout weer weghalen.

Oproep aan de leden
Welke oplossingen zijn mogelijk tegen de konijnenplaag?
Laat ideeën weten via: info@demorgen.nl.
Of bespreek het op de tuin met een van de terreincommissieleden:
Tjarco & Pauline.

Algemene ledenvergadering van 21 maart 2014 samengevat:
Afgelopen vrijdagavond, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, is Pauline gestopt als voorzitter. Ze blijft
wel in het bestuur. Riet stopt met haar rol in het bestuur. Daarna ‘kozen’ de leden voor Sabine als nieuwe
voorzitter. Sabine: “De voorzittersrol is voor mij niet iets bijzonders. Als vereniging behoor je nu eenmaal
een voorzitter te hebben. In de praktijk doen we het natuurlijk allemaal samen, we dragen allemaal op
onze eigen manier bij aan het reilen en zeilen van de vereniging. En zo hoort het ook te gaan. Sommigen
coördineren een tijd de huishoudelijke werkzaamheden, sommigen zitten eens in het bestuurs en
sommigen zetten zich een periode in voor het onderhoud van het terrein.” Pauline en Riet worden door
de leden hartelijk bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. En ook Jan krijgt een warm applaus:
jarenlang heeft hij gezorgd, bij nacht en ontij soms, dat de techniek op de tuin in orde is. Veel dank Jan.

Televisietip: Maartens Moestuin
In het nieuwe VPRO programma Maartens moestuin neemt schrijver en
gedragsbioloog Maarten ’t Hart de kijker mee naar de serene wereld van zijn
moestuin. Daar kan hij even ontsnappen aan het schrijversbestaan en opgaan
in het moestuinieren. ’t Hart laat niet alleen zien hoe de gewassen het best
geplant en geoogst kunnen worden maar geeft ook budgettips en leert de
kijker verrassende trucs. Hoe kun je bijvoorbeeld slakken om de tuin leiden?
Hij laat zien hoe de eigen geteelde gewassen het best snel en eenvoudig
bereid kunnen worden. Tussen het tuinieren door snijdt ’t Hart terloops
levensvragen aan en leest hij voor uit zijn eigen repertoire. Vanaf 7 april om
19.20 uur bij de VPRO op Nederland 2.

