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Voorwoord. 
 
Beste leden, donateurs, 
 
Hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad en kunt u weer uitgerust, veilig en 
gezond aan het oogsten van fruit en groenten.  
 
Een aantal punten waar we trots op mogen zijn: 
 

• Ik ben (als bestuur) zeer tevreden hoe men zich houdt aan de corona-  

en hygiënemaatregelen op het terrein sinds de kantine weer geopend is. 

  

• Kantinemedewerkers zijn aangenaam verrast met de opkomst voor een 

kopje koffie en vanaf half twaalf keuzes uit verschillende hapjes en een 

drankje. 

  

• Tuinwerkzaamheden, die in kleine groepjes of individueel, in samenspraak 

met de tuincommissaris worden uitgevoerd. 

 

• Nieuwe leden die ik een fijne, vruchtbare tijd op hun tuin toewens. 

 

• De donaties van groente en/of fruit aan Hospice Den Helder. 

 
Laten we deze punten omarmen en vasthouden. 
 
Tot slot wil ik mijn zorgen uiten over het ongeoorloofd betreden van het terrein 
door onbevoegden, met als gevolg inbraak (diefstal) in een aantal tuinhuizen. Er is 
melding van gemaakt bij de politie en het bestuur zal naar mogelijkheden kijken 
hoe het terrein beter te beveiligen. 
 
Daarnaast iedereen nog een mooie zomer/nazomer toegewenst. 
 
Uw voorzitter, 
 
Glenn Verweij 
 

 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
Mededelingen van de secretaris. 
 
Zoals u allen weet zitten we nog midden in de coronacrisis, hetgeen betekent dat 
er nog veel van ons wordt verwacht. 
De regels die voor en in de kantine gelden, worden prima nageleefd, daarvoor 
dank. 
Ook dank aan de kantinemedewerkers, die ondanks deze vervelende regels, 
bereid zijn ons te voorzien van hapje/drankje. 
Op de tuinen worden de coronaregels gelukkig ook goed nageleefd. 
Zoals u heeft kunnen horen of hebt kunnen lezen op onze website 
www.atvooghduyne.nl, zijn er vreemden op het tuincomplex geweest en daarbij is 
geld gestolen, maar ook blokhutten opengebroken. Ik vraag daarom aan iedereen 
om goed op te letten wie er op de tuin aanwezig zijn. 
Wederom ook moet ik toch aan alle leden vragen de poort te sluiten als er geen 
auto meer op de parkeerplaats staat. 
Voor de rest wens ik u verder nog een veilig tuinseizoen toe. 
 
Martin de Leeuw 

 
 
 
 

 
Op 7 augustus 2020 is onze donateur Kees Oosten overleden. 
Wij wensen Frida, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe 
in deze moeilijke tijd. 

 

 

 
 
Kopijsluiting voor ons volgende clubblad 21 augustus 2020. Het clubblad 
zal vanaf de tweede week van september 2020 verschijnen. Als u kopij heeft,  
laat het niet liggen en stuur het uitsluitend door aan de voorzitter van de                            
redactie, t.w. w.ekkebus@gmail.com. Ook tuin-gebonden advertenties                    
zijn van harte welkom en deze worden GRATIS geplaatst.  
Per e-mail aanmelden bij de redactie.  

 
 
 
 
 

http://www.atvooghduyne.nl/
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Mededelingen van de tuincommissaris. 

Beste medetuinders, de vakanties zitten er weer op en dus weer tijd voor het 

rondje tuinen. Zoals in voorgaande jaren neigen ook nu hier en daar weer tuinen 

naar verwaarlozing. De eigenaren van deze tuinen hebben inmiddels hierover een 

schrijven ontvangen. Eerder heeft het bestuur door middel van het voeren van 

stevige gesprekken een aantal leden laten stoppen met tuinieren. Twee tuinen zijn 

inmiddels geschoond en ook alweer verhuurd, twee andere tuinen worden in het 

najaar geschoond. 

Verder bleek net als vorig jaar, bij de schouw van juni, dat een aantal tuinders 

verzuimt om de slootkant en sloot, grenzend aan hun tuin, bij te houden. Het 

Huishoudelijk Reglement zegt daarover in Artikel 21 sub d. – Tuinverplichting: 

De aan zijn tuin grenzende greppels, sloten en waterkanten schoon en 

geschikt te houden voor een goede doorstroming en afwatering. 

Dit betekent in de praktijk, dat de (water)planten dienen te worden afgestoken met 

een schoffel (niet eruit trekken) en verwijderd te worden met een hark, om deze 

daarna te deponeren in uw GFT-bak. Natuurlijk mag u het materiaal tijdelijk op de 

slootkant laten liggen om in te drogen, mits dit niet hinderlijk is voor de maaiploeg. 

Gemeenschapswerkzaamheden zijn dit voorjaar wel doorgegaan, zij het in 

aangepaste vorm. Zij, die dit gemist hebben, kregen daarover bericht, hoe dit in te 

halen. 

Ook zoek ik nog steeds mensen voor de tuinploeg, zoals werken met bosmaaier 

en/of heggenschaar, voor instructie in deze wordt uiteraard gezorgd. 

Tenslotte, denk eraan de korven en/of wasmachinetrommels t.b.v. een pomp, in 

de winterperiode van 15 oktober tot 1 april, te verwijderen uit de sloot.   

Met vriendelijke groet, 

Stephan van Gils 
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Werkrooster verenigingsgebouw van 
 

  14 augustus tot en met 18 december 2020. 

 

 
Datum  Naam Datum  Naam  

 14 aug   90 F.A. v/d Klugt-Noordhoek 23 okt  vacant  

21 aug   1 H. v/d Meijden-de Wiel 30 okt 77 A. van der Kraats  

28 aug   5 C. J. Vinke  6 nov 82 A. de Graaf  

   4 sep   7  S. Kortekaas 13 nov 85 S. Schmidt-Zwaan  

11 sep   8 K.J. Bakker-Klein 20 nov  vacant  

25 sep 14 E. van Hoewijk 27 nov 89 L.A. v.d. Berg  

  2 okt 18 E. Dolstra-Luycks   4 dec 90 F.A. v/d Klugt-Noordhoek  

  9 okt 38 M. van der Vaart         11 dec   1 H. v/d Meijden-de Wiel  

16 okt 45 A. Walrecht 18 dec   5 C. J. Vinke  

 

 

Noteer deze data meteen in uw agenda of op uw kalender s.v.p. 

De werkzaamheden in het verenigingsgebouw vinden plaats op de vrijdagmiddag en 

vangen aan om 13.30 uur.  

Onderling ruilen is toegestaan, maar dan wel even doorgeven. 

Wilt op een andere dag en/of een andere tijd werken?  

Neem dan tijdig contact op met:  

 

Rob van Winkel: 0223-643825 of 06-22298284 

 
Bij vakantie dient men zelf voor vervanging zorg te dragen!! 
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Tuincomplex werkrooster 2020. 
 
Werkzaamheden zijn van 09.45 u. tot 12.00 u., pauze en koffie om ± 10.45 u. 
Aanwezig in het verenigingsgebouw: zaterdagochtend om 09.45 uur. 

 
Groep 1 
12 september 

Groep 2 
26 september 

Groep 3 
10 oktober 

 
02. N. Kersseboom 
16. J. Coolen 
22. G. de Wit 
30. B. Huijs 
42. M. Prins 
50. L. van Winkel 
57. M. Mieras 
72. P. Verhoeven 
81. R.A. Lagewaard 
95. R. Taal 
 
 

  
03.  J. van de Meijden 
17.  E. Lanzaat 
23.  J. Jansen 
31.  R. van Lijenhorst 
44.  C van Ommeren 
51.  C. Nijssen 
64.  M. Kuhr 
73.  J.C. Jager 
84   T. Hazekamp 
96.  M. Otten 
 
 

 
06.  J. Bakker 
18a B. de Goede 
24.  W. J. Ekkebus 
32.  E. Wijnants 
46.  P. Rens 
53.  E. Schuttenhelm 
66.  F. Covrig 
75.  A. Vos 
87.  C. de Moor 
27/2 G. Jansen 
 
 

Groep 4 
24 oktober 

Groep 5 
7 november 

Groep 6 
26 november 

 
10.  G. v.d. Reep 
19.  W. Segeren 
26.  J. Smid 
33.  J.C. Kistemaker 
47.  J. v/d Genugten 
54.  R. Abbenhues 
68.  W. Kempers 
76.  A. Theuns 
93.  C. Vonk 
 
 

 
11.  B.A. Kamies 
20.  A. Brontsema 
27.  R. Jansen 
34.  A.J.C Schuermans 
48.  N. M. Hoekman 
55.  A. Klijn 
69.  H. Stromer 
78.  G. Ravensbergen 
94.  G.H. Siegersma 
 
 

 
15.  F. Cohn 
21.  C. Bos 
29.  T. Melchers 
40.  R. Sandkuijl 
49.  W. Koster 
56.  J. Huiberts 
71.  L. Cockx 
80.  J. de Wit 
94/2 G. Siegersma 
 
 

 
Bij verhindering dient contact opgenomen te worden met: 
Piet Schop, telefoonnummer: 614087 of 06-49698791. 
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Nieuws van de tuinwinkel. 
 
Niet echt nieuws, want iedereen weet onderhand wel wat er in de tuinwinkel te 
koop is. Maar vooruit, de meest verkochte artikelen zijn: 
Tuinturf is zeer geschikt voor het (ver)planten van zuur minnende tuinplanten, 
zoals rododendron, azalea, pieris, skimmia en heideplanten, maar is ook bij uitstek 
geschikt voor onder andere (blauwe) bessen. 40 liter voor 3,95 euro. 
Potgrond wordt gebruikt voor het oppotten van planten. Potgrond wordt 
samengesteld uit tuinturf en turfstrooisel. Hieraan worden kunstmeststoffen en 
soms ook andere stoffen, zoals klei of leem toegevoegd. Doorsnee Potgrond heeft 
voeding voor ongeveer 2 maanden, er is ook potgrond met een voeding 
voorziening van 6 maanden. 40 liter voor resp. 2,95 euro en 3,99 euro. 
 
Bemeste tuinaarde is zeer geschikt voor het ophogen, egaliseren en op- en 
aanvullen van je tuin. ... Houd jaarlijks de humusvoorraad in de tuin op peil.          
40 liter á 1,95 euro. 

 

Zaai- en stekgrond is een mengsel van allerlei natuurlijke grondstoffen. Een 
belangrijk ingrediënt van dit mengsel is tuinturf. Verder bestaat het mengsel uit 
tuingrond en organische meststoffen. Zaai – en stekgrond bevordert het 
kiemproces en de wortelontwikkeling van zaadjes en stekjes. Je geeft hiermee alle 
benodigde voedingsstoffen in de juiste verhouding aan de jonge plantjes. 

 
Gedroogde koemestkorrels zijn een structuurverbeteraar met voedingsstoffen 
en een hoog gehalte organische stof. Hierdoor wordt de bodemstructuur verbe-
terd. Verkrijgbaar per kilo. 
 
Patentkali is de aangewezen kalibron voor uw groentegewassen, aardappelen en 
fruitbomen. De korrelmeststof bevat een hoog kaliumgehalte en magnesium. 
Kalium is een onmisbaar voedingselement, dat zorgt voor stevigheid en een goed 
transport van water en voedingstoffen in de plant. Magnesium is nodig voor de 
vorming van bladgroen en behoudt dus de mooie, groene kleur van de plant. De 
meststof is chloorarm, waardoor bladverbranding nauwelijks optreedt. 

Kalk wordt toegepast om de Ph-graad van je tuin te verlagen. Te zure grond kan 
met kalk neutraler gemaakt worden, dit geldt voor alle gewassen. Kalk is er in 
Npoedervorm en in korrels. 

NPK Werking 
In de universele meststof NPK 12-10-18 zit stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K). 
Het zijn de belangrijkste voedingsstoffen voor planten. Stikstof is nodig voor de 
groene delen van de plant, fosfaat voor sterke wortels en kalium voor stevigheid, 
weerstand, bloei en vruchtvorming. 
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Stikstof meststoffen (Partykas) 

Planten ontvangen uit organische stof en bodem mineralen een natuurlijke 
aanvoer van stikstof. Maar dit is meestal niet voldoende om in de behoefte van 
gewassen te voorzien. Wanneer stikstof onvoldoende in de bodem aanwezig is,  
 
vormt dit de limiterende factor voor optimale plantgroei. Dit kan aangevuld worden 
met minerale meststoffen gedurende de groeiperioden. 

NITRABOR is een volledig wateroplosbare stikstof en calcium-meststof. De 
meeste planten hebben een voorkeur voor nitraatstikstof en deze stikstofvorm is 
de hoofdcomponent van dit product. De opname van nitraatstikstof bevordert de 
opname van kalium, calcium en magnesium. Het opgenomen calcium verbetert 
met name de sterkte van de celwanden. 

Verder zijn er nog beendermeel, bloedmeel en lavameel, en niet te vergeten 
Epsom zout, zie een artikel hierover elders in het blad. 
Ook biologische bestrijdingsmiddelen zijn verkrijgbaar, daarnaast ook tuingereed-
schap, zaden en in het seizoen hebben we een groot assortiment groenteplantjes. 
 
     U bent van harte welkom bij Henk & Phil 
 
Bladgewassen: 
sla, spinazie, selder, veldsla, peterselie, prei …. veel kalk: 1-1,5 kg/10 m² 
 

Vruchtgewassen: 
tomaten, komkommer, courgettes, pompoenen, meloenen,… normale hoeveelheid 
kalk: 1 kg/10 m² 
 
Knolgewassen: 
wortels, radijs, knolselder, ajuin, sjalot, aardappelen,… weinig kalk: 0,5-1 kg/10 m² 
aardappelen verdragen geen kalk, veroorzaakt bij aardappelen een ruwe schil. 
 
Peulgewassen: 
erwten, bonen,… normale hoeveelheid kalk: 1 kg/10 m² 
 
Koolgewassen: 
witte kool, rode kool, bloemkool, spuitkool, savooikool,… veel kalk: 1,5 – 2 kg/10 
m² 
 
Aardbeien en kleinfruit: 
frambozen, rode bessen, witte bessen, kruisbessen,… normale hoeveelheid kalk: 
0,5 - 1 kg/10 m² 
 
Kruiden: 
kervel, bieslook, tijm, basilicum, lavendel,… normale hoeveelheid kalk: 1 kg/10 m² 
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In deze tijden een keer geen klaagzang of appèl aan de heersende orde, gewoon 

een beetje humor om het eens ergens anders over te hebben… 

 
Lang leve de vooruitgang. 

Vooropgesteld: ik ben niet van de babyboom, maar wel in de gelukkige 
omstandigheid dat mijn ouwelui hun te koesteren (strip)leesmateriaal ook 

daadwerkelijk gekoesterd en bewaard hebben voor het nageslacht, waarvan ik 
een lichtend voorbeeld ben…  

Hoera, alweer een nieuw speeltje! Alsof we eindelijk nog niet genoeg hebben aan 
hebbedingetjes, ‘must-haves’ en andere overbodige maar o zo onmisbare gadgets 
waar de fabrikanten ons zo graag mee bestoken. En van regeringszijde maar 
blijven hameren op energiebesparing, milieubewust leven en een leefbare wereld 
achterlaten voor onze kinderen. Gelukkig voor ons zijn ‘onze’ kinderen gemiddeld 
al wat meer op leeftijd en worden ook die murw gebeukt met slogans als ‘save the 
planet!’ Maar waarom kunnen die fabrikanten dan zomaar hun gang gaan en 
speeltjes uit blijven vinden waar ze, om te beginnen de jeugd, maar hand over 
hand ook de wat gevorderder volwassenen waaronder de seniorenleeftijd 
naderende 40+’ers aan hun speeltjes trachten te krijgen. Allemaal leuk en aardig 
natuurlijk, die tijdverdrijvende niemendalletjes, nutteloze (?) energievretertjes, 
maar die helpen wel weer een doelstelling waar onze landleiding de mond vol van 
heeft om zeep, waar gaat het in Godsnaam om…? Wij tuinders stellen alles in het 
werk om de kringloop van de natuur te bewerkstelligen. Vaak onbewust, zijn we 
bezig om de cirkel weer rond te krijgen, de cirkel waar het in de natuur om draait. 
We graven kuilen om ons onkruid te recyclen, maken geen gebruik van gif, 
gebruiken verantwoorde meststoffen en toch krijgen we de cirkel bijna niet rond. 
Het is om moedeloos van te worden.       
Thuis voor de buis, lekker onderuit op de bank, afstandbedieninkje in de hand, de 
kachel bedienen we met de ‘Toon’ van de energiemaatschappij, een printje maken 
geschiedt een paar kamers verder, draadloos, gewoon via de WIFI, de magnetron 
staat klaar om aangepingd te worden, en boodschappen doen…? Gewoon vanaf 
de bank met een of andere app van een grootgrutter. En voordat je uitgelogd bent, 
staat je bestelling alweer voor de deur.  
De powerbank, niet verwarren met een zonnebank, maar een apparaat (accu) dat 
je kunt opladen om daarna daarmee een X-aantal hebbedingetjes op te kunnen 
laden, zit al, of weer, of nog steeds in het stopcontact, kunnen we straks weer 
lekker opladen. En dat allemaal vanaf de bank, hoe was het vroeger ook weer???                                                            
Dat ‘vroeger’ is overigens nog niet eens zo erg lang geleden, maar sinds de 
microchip is uitgevonden en daarmee de mogelijkheid om alles van nog kleiner tot 
nog kleiner te maken, verruimt dat de mogelijkheden tot en met. Vroeger, toen 
moest je nog overeind, om de TV aan te zetten, de telefoon aan te nemen, naar 
het fornuis te gaan, boodschappen te doen door weer en wind, ach, nostalgie doet 
me nog eens de das om.      
Weemoedig als ik ben, denk ik aan toen, ons moeder had voor ons een  
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abonnement op de Donald Duck, en dat hield ook eens per 3 maanden de Pocket 
in, met daarin een strip genaamd, de Jetsons, een familie die ons een blik in de 
toekomst gunde. De Jetsons, bestaande uit vader George, moeder Janet, dochter 
Judy, zoon Elroy, robot Rosey en hond Astro. 
 

                                      
Vader George, die een 2-daagse werkweek 
heeft, en daar alleen maar af en toe op een 
knop hoeft te drukken.                                                                                   
Een druk op de knop en het eten was gekozen 
en klaar (magnetron), leek wel de FEBO, eten 
uit de muur (oven…?), auto’s zonder banden 
(monorail, voertuigen/drones), want het waren 

ruimtevaart autootjes, de modernste apparatuur, het leek wel 
een voorstelling op de planeet Mars. Wat hebben we toen moeten lachen om deze 
absurde, onmogelijke, waanzinnige voorstelling van zaken in de toekomst. En zie 
nu, het is dat de auto’s nog wielen hebben, maar vele absurde, onmogelijk 
lijkende toekomstvoorspellingen zijn uitgekomen. Alleen de natuur laat niet met 
zich sollen, hooguit laat de natuur zich manipuleren, maar dat genetische en naar 
de hand van de mens stellende pogingen zijn gedoemd te mislukken, en dat is 
maar goed ook. Als de mens de natuur naar zijn hand zou zetten, zou de 
kringloop en de daarmee gepaard gaande seizoensinvloeden, maar ook de 
voortgang en regelmaat geen zekerheid meer zijn en aangezien we nu al de 
natuurrampen en stemmingswisselingen van onze planeet niet meer de baas 
kunnen is het hoog tijd voor de grote ommekeer.                                                    
Zelf heb ik al een begin gemaakt, alles wat compostbak-baar is, wordt nu door mij 
gecompostbakt, ik tracht in harmonie te leven met de natuur, hoewel ik wel 
gewoon thuis ga eten en zo, want ik ben ook maar een mens, maar ik ben blij dat 
wij met zijn honderd min enen de moeite nemen om ÉÉN met de natuur proberen 
te leven, en dat combineren met een leefwijze waar je tevreden mee kan zijn en 
bestendig is voor de toekomst en voor wie die toekomst nog toekomstmuziek is, 
de generaties na ons dus. Zeg nou zelf, je verse groenten ‘uit de muur halen’, dat 
geloof je toch zeker zelf niet…? Lang leve de volkstuin! 

Uw toege9 tuinder 
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EPSOM zout – het spotgoedkope geheim. 

 
(Nieuws uit de tuinwinkel). 
Wederom is er een nieuw wonder product toegevoegd in onze tuinwinkel. 
Onlangs hebben we in 2018 Lavameel geïntroduceerd, wat als een 
wondermiddel werd beschreven op diverse sites op internet. Nu is er een 
nieuw wondermiddel voor planten in de vorm van – EPSOM ZOUT – 
Hieronder leest u meer over dit product. 
Algemene informatie 
Rijpe, gezonde tomaten dankzij magnesiumsulfaat, bitterzout, ook wel 
magnesiumsulfaat of EPSOM zout genoemd, is spotgoedkoop en kun je 
gebruiken als bladvoeding of bodemsupplement.  Met deze meststof help je je 
tomaten, pepers en paprika’s groeien. Bovendien produceren de planten veel 
meer vruchten door magnesiumsulfaat. 
Epsomzout zit niet voldoende in potgrond voor moestuinen, je moestuinbodem en 
zeker al niet standaard in je zaai- en stekgrond.  Daarom een artikel over deze 
buitengewone meststof, wanneer en hoe het toegediend moet worden. 
Wanneer en hoe helpt EPSOM zout 
Vroeg in het seizoen helpt EPSOM zout je zaden om te kiemen. Ook de 
ontwikkeling van het wortelgestel en het aanmaken van de celwanden gaat beter 
dankzij bitterzout.   

Tijdens het seizoen staat bitterzout garant voor fotosynthese, het omzetten van 
zonlicht via de bladeren van de plant, in voeding, in fructose en glucose of 
makkelijker ‘suiker’.  Het doet je planten beter groeien en het voorkomt Neus rot.  
Neus rot is de onaangename verrassing wanneer je tomaten, pepers of paprika’s 
onderaan rot worden en maanden van hoop en zorg de mist in gaan. 

Laat in het seizoen kan bitterzout je planten helpen om meer en meer te 
produceren en om je planten langer groen te houden. Je peperplanten houden 
veel langer hun glanzende bladeren. 

Magnesiumsulfaat komt niet uit de zee, maar wordt gemaakt uit dolomiet, stenen 
dus. Stenen die weinig kosten en goedkoop zijn in productie, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld zeezout. Magnesiumsulfaat is een product dat gewoon in de natuur 
en de bodem voorkomt, dus 100% biologisch. 

Waaruit bestaat EPSOM zout? 
EPSOM zout is eigenlijk geen zout, maar een natuurlijke samenstelling van 
ongeveer 10% magnesium en 13% zwavel, vandaar magnesiumsulfaat. De rest is 
residu en onbelangrijk. Je kunt bitterzout makkelijk oplossen in water en planten 
kunnen het heel snel opnemen via het blad. Bij jonge planten is het wel vrij 
agressief, dus je kunt het beter opgelost in water toedienen zodat het via de 
wortels de planten bereikt (waarover later meer). 
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Magnesium/zwavel te kort bij je peper-, paprika- en tomatenplanten 
Een tekort aan magnesium en zwavel in de bodem kan slecht nieuws betekenen 
voor je planten. Schichtige bladeren, bladeren die geel worden tussen de nerven 
en waardeloos zijn voor je planten en (Last, but not least) kun je ook last hebben 
van traag groeiend en rijpend fruit. 
 
Hoe moet je EPSOM zout toedienen? 
Magnesiumsulfaat kun je toevoegen aan je zaai- en stekgrond. Voeg één eetlepel 
bitterzout toe per liter zaai- en stekgrond.  Zoals eerder geschreven stimuleert 
bitterzout het kiemproces, de wortelvorming en het aanmaken van de celwanden. 
EPSOM zout als bladvoeding 
Bladspray tijdens het seizoen (na de uitplant). Spray tot de bladeren nat zijn, 
overdrijf niet. Bladvoeding werkt sneller dan voeding aan de voet van de plant.  
Los 5 gram bitterzout op in 1 liter water en besproei je planten wekelijks. Deze 
verhouding is niet té intens, je kan er weinig kwaad mee doen. Kies je ervoor om 
maar maandelijks bitterzout als bladvoeding te gebruiken (ben je langer op reis en 
wil je het voor je plantopzichters eenvoudig houden) verdubbel de dosis van 5 
naar 10 gram per liter en sproei 1 keer per maand. Start met bladvoeding wanneer 
je de eerste bloemetjes ziet. Start ook met de 5 gram per liter mix en als je planten 
dan vruchten ontwikkelen kun je naar de 10 gram mix overstappen, die je dan 
maar 1 keer per maand toedient. Ik persoonlijk geef om de 2 weken een 
bladvoeding van 5 gram per liter. 
 
Hoe vaak moet u EPSOM zout toepassen? 
Doorheen het seizoen: Strooi 1 eetlepel magnesiumsulfaat per 30 cm hoogte van 
je plant aan de basis of de stam van je plant. Een tomatenplant van 60 cm hoog, 
mag je dus twee eetlepels geven. Start bij het verspenen in potgrond en herhaal 
om de 6 weken tot op het einde van de oogst. 
Tenslotte: EPSOM zout is spotgoedkoop en is een biologisch organisch product. 
 
EPSOM zout is in de Tuinwinkel te koop in 1 kilo of 3 kilo verpakkingen.  
Kiloprijs 2.95 euro!!!  
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Klaverjassen op de woensdagavond. 

 
Voor velen is in de winter een avondje klaverjassen al jaren een succes. Echter dit 
is door de coronapandemie een onzekere factor geworden. Wat nu te doen!! 
Los van bovenstaande hebben ondergetekenden samen besloten te stoppen met 
het organiseren van deze avonden. Beiden vinden het zeer spijtig, maar het is niet 
anders. We hebben in het verleden al wel eens zo links en rechts geïnformeerd 
naar evt. aflossers c.q. vervangers, maar dit heeft tot heden niets concreets 
opgeleverd.  
Echter nu wij stoppen, is de weg vrij voor kandidaten om dit van ons over te 
nemen. 
Het is zeker een uitdaging waard, om deze toch wel traditionele klaverjasavonden, 
te gaan organiseren. 
 
 
Zoals altijd met de vriendelijke groeten, 

 
Truus en Roel 

 

 

 

Nieuws van het dartfront.  

 

Beste medetuinders en dartvrienden, het najaar is in aantocht en dat is het 
gebruikelijke tijdstip, waarop we starten met onze dartcompetitie. Helaas hebben 
we in het voorjaar de competitie al voortijdig moeten stoppen en ook nu heb ik 
weer geen goed nieuws. Voorlopig gooit het coronavirus nog steeds roet in het 
eten. Met de nieuwe aangescherpte maatregelen is het niet mogelijk om in een 
veilige omgeving te darten. Het is dan ook met spijt in mijn hart dat ik moet zeggen 
dat de start van de competitie voor onbepaalde tijd is uitgesteld, het is helaas niet 
anders. Veiligheid en gezondheid staan in deze voorop end us moeten we nog 
even geduld hebben. Wanneer we wel kunnen beginnen weet op dit moment 
niemand, maar zo gauw als het kan starten we. Er zal dus niets anders opzitten 
dan thuis te oefenen in de schuur, op zolder of desnoods in de kelder. Laten we 
hopen dat we later in het jaar alsnog kunnen starten, en tot die tijd, blijf gezond. 

 

Frans Baats 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar zat ook alweer die septic tank?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   

      

 

 

            

. De nieuwe (corona proof ) indeling van de kantine.   
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Goeie oogst voorzitter, daar kun je mee thuis komen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                    Francis deed haar best, ook op ons complex!! 
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Heermoes. 
 
Heermoes (Equisetum arvense) is een plant uit de paardenstaartenfamilie 
(Equisetaceae). De plant wordt ook wel 'roobol', 'akkerpaardenstaart', 'kattenstaart' 
of 'unjer' genoemd. Het is een maximaal 40 cm hoge vaste plant.  
De plant verspreidt zich via sporen. De soort maakt ook veel wortelstokken, die 

diep de grond in gaan en 
horizontale vertakkingen 
vormen.  
Heermoes is lastig te 
bestrijden. De wortelstokken 
groeien meters diep de grond 
in en vertakken zich daarnaast 
in het horizontale vlak sterk. Ze 
breken gemakkelijk en slaan 
tijdens de groei een 
voedingsvoorraad op. Bij 
schoffelen of ploegen worden 
de wortelstokken tot stukjes 
kleine wortelstokjes gemaakt, 
die opnieuw zullen uitlopen. 
Daardoor is mechanisch of 
handmatig verwijderen vrijwel 
onmogelijk. De plant is 
resistent tegen veel 
chemicaliën. Deze 
eigenschappen zorgen ervoor 
dat de soort als een hardnekkig 
onkruid wordt beschouwd.  
De plant kan niet goed tegen 
dichte schaduw en dichte 
beplanting, dit is dan ook een 
bruikbare manier om hem 
onder controle te houden. De 
plant groeit het best op 
vochtige, voedingsarme en 
zure gronden. Drainage, 
bemesting en toevoegen van 
landbouwkalk worden dan ook 
wel aangegeven om in 

specifieke omstandigheden de plant te verzwakken en onder controle te houden. 
Toch laat ik me niet kisten. Er moet toch een manier zijn? Ik ben al maanden aan 
het zoeken naar een middel. Zelfs mierenzuur kwam voorbij. 
En ja…onlangs stond in de krant een artikel over de teelt van zoute aardappelen 
op Texel. Zeer interessant. Daarin stond o.a. dat als je de plant (zout) water geeft,  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenstaartenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortelstok
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dan niet op het blad, want dan verbrandt het. Dat is dus de oplossing! Ik maak 
juist gebruik van die eigenschap!  
Ik fiets naar het strand en vul een fles met zeewater en doe dat thuis in een 
sproeifles. Dan doe ik er nog wat afwasmiddel bij om te zorgen dat het plakt op de 
stengels. Immers de heermoes heeft geen bladeren, maar een soort naald. 
 

Warempel de eerste resultaten zijn gunstig. De heermoes wordt bruin en 
verschrompelt. Ik blijf geregeld de heermoes besproeien, want ik wil ook dat het 
middel de wortel bestookt. Daar ben ik nog niet zeker van, maar zeewater werkt 
en het is biologisch. Dat was ook een voorwaarde voor de volkstuin. 
 
Ed van den Oever  
 

 
 
 
 
 
Groenten voor de Hospice. 
 
De actie ‘heeft u groenten over voor de Hospice’ is een groot succes geworden. 
Regelmatig wordt de bak bij de tuinwinkel gevuld en kunnen we via onze 

tussenpersoon Sietse verse 
groenten aanbieden aan de 
medewerkers, zij zijn u zeer 
dankbaar hiervoor. Dus gulle 
gevers, hartelijk dank, ook namens 
de Hospice Den Helder.  
Wist u trouwens dat enkele 
tuinders van onze vereniging in het 
verleden en heden hun diensten 
aanboden en aanbieden aan de 
Hospice? Zij houden o.a. de tuin 
rondom het opvanghuis in 

optimale conditie. Ook zij verdienen een schouderklopje voor deze ondersteuning.  
We hopen dat u de Hospice blijft ondersteunen! Dank u allen!! 
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Vogels op de tuin. 
 
Bruine kiekendief (circus aeruginosus) 
 
Paspoort: het is een mooie grote vogel, lengte 43 – 55 cm, spanwijdte 115 – 140 
cm. Het mannetje is kleurrijk met grijs vleugelveld, zwarte vleugeltoppen en 
roodbruin lichaam. Het vrouwtje en juveniel (jong) donkerbruin en hebben een 
lichte, gelige kop. 
 
Vlucht: vliegt laag met langzame vleugelslag, zweeft vaak met vleugels in een V-
vorm. 
 
Geluid: schel nasaal ‘kwiejoo” bij het nest. Alarmroep ”kwek-ek-ek-ek-ek”. 
 
Broedgebied: in rietvelden en langs meren, rivieren, sloten en plassen. 
 
Broedsel: 4-5 eieren, die in 26 dagen worden uitgebroed; de jongen verlaten het 
nest voordat ze kunnen vliegen, dit na 35-40 dagen. 
 
Trek: ’s zomers langs de kusten van NW Europa, verblijf in moerassen en het 
binnenland. In de winter trekken de meesten naar het zuiden. 
 
Voedsel: eet voornamelijk jongen van watervogels, muizen en andere kleine 
prooien, maar pakt ook weleens een konijn of een volwassen vogel. 
 
Jan Coolen 
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Goed gereedschap is het halve werk. 
 

In het vorige blad is een artikel over schoffels slechts 
gedeeltelijk verschenen. 
Oorzaak van deze omissie is onduidelijk, vandaar deze nieuwe 
poging om u wegwijs te maken in de wereld van de schoffel. 
Wij gaan daarom door waar we gebleven waren. 
 
De verschillende soorten schoffels.              
De hartschoffel: hier is de schoffel gevormd 
als een hart. Hij is niet al te groot en hiermee 
kunt u tussen de planten door schoffelen. 

Dat kunt u met een gewone schoffel natuurlijk ook, maar deze is 
er speciaal op gericht om te doen.                                                                              
De vlinderschoffel: de vorm laat naar zich raden. Deze schoffel 
is aan 4 kanten geslepen en in de breedtes 10, 15 en 20 cm. 
Omdat hij aan 4 kanten geslepen is, kunt u de schoffel 
voorwaarts bewegen en in dezelfde weg terug. Hiermee schoffelt u met de 
terughalende beweging het eventueel gemiste stukje van het onkruid, dat u met 
de heengaande beweging, alsnog om. De schoffel snijdt hierbij dus aan 4 kanten.                                                                                                         
De hak(schoffel): deze is tegenovergesteld gevormd, dus voor de beweging 
achterwaarts. Deze schoffel wordt hoofdzakelijk aangewend voor het maken van 
een voortje waarin u kunt gaan zaaien. Ook kunt u hiermee een geul trekken voor 
het planten van prei. Prei heeft u al eerder gezaaid en wanneer het de dikte van 
een potlood heeft bereikt, is het tijd om die uit te planten. In de geul drukt u nog 
plantgaten met een pootstok, hiermee plant u de prei dieper hetgeen een langere 
schacht onder de grond op levert, dus een langer wit stuk prei.                                                   
De hak(schoffel) kunt u ook gebruiken om mos van de tegels weg te halen. Een 
kleine hak kunt u gebruiken voor het weghalen van onkruid tussen de tegels. Een 
groter model leent zich weer meer voor het trekken van voren of het aanaarden 
van uw aardappelen.                                                                         
Een schoffel dient u na elke klus schoon te maken, even de borstel er overheen 
om het zand ervan af te vegen. Aan het eind van het tuinseizoen doet u er goed 
aan uw tuingereedschap te oliën, gewoon met een kwast en motorolie een dun 
laagje op het ijzer aanbrengen.       
Tenslotte: de beste schoffels zijn van roestvrijstaal. Van verf voorzien 
tuinmateriaal gaat roesten zodra de verf loslaat, een schoffel is op zijn best als hij 
op de steel gemonteerd is met een bout en een moer, want een schroef gaat 
roesten en werken, dus komt de schoffel los te zitten. Zet een schoffel nooit op 
zijn neus neer, maar hang hem daaraan op, zet u hem neer, dan op zijn kop.   
 
Deze kennis gaat generaties terug, dus is niet uit de lucht of van internet 
gegrepen… 
Nou, vooruit, nog eentje dan… 
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De elektrische schoffel: hij bestaat echt!            
In het kader van de zware lichamelijke belasting en dan 
met name bij het schoffelen, krijgt het schoudergewricht 
het zwaar te verduren. Met het oog op een langere 
deelname aan het arbeidsproces niet de moestuin 
betreffend, zou het een zegen zijn een elektrische 
schoffel in het eigen assortiment te hebben. Met de 
tegenwoordige gemiddelde elektrische schoffels is het 
comfortabel schoffelen. We hebben een schoffel gezien 
die het moeiteloos een hele dag vol kan houden op de 
lithium ion batterij/accu. Toch is een elektrisch voortgedreven schoffel aan enige 
twijfel onderhevig. Hij zou een heen en weer bewegend mes aandrijven, van voor 
naar achter. Het bewegende mes helpt je sneller te schoffelen. Maar de heen en 
weer beweging moet je nog steeds zelf maken… 
 

de onverschrokken tuinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog lege cartridges liggen?  
 
Gooi deze niet weg, maar lever ze in. 
Heb je nog lege cartridges thuis of op je werk liggen?  
En wil je deze doneren aan Clini Clowns? 
 
Inzamelen is goed voor het milieu en met de opbrengst steun je Clini Clowns. 
Voor elke bruikbare cartridge ontvangen zij een vergoeding van €0,40. 
Hiermee kunnen zij nog meer zieke en gehandicapte kinderen afleiding en plezier 
bezorgen!  

Waar kan je lege cartridges inleveren?? 

In de kantine staat een inzameldoos waar u ze in kunt doen, het is ook mogelijk bij 
Ton Jansen op tuinnr. 37, daar is een brievenbus waar u ze in kunt doen.  
 
Alvast bedankt  
Clini Clowns  
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Gemakkelijk zaad oogsten van groenten en fruit uit eigen tuin. 
 
Voor zaden van groente- of fruitsoorten hoef je niet noodzakelijk naar een 
tuincentrum, je kan ze gemakkelijk in je eigen tuin verzamelen.  

  

 
Gemakkelijk versus moeilijk zaad 

Een aantal groenten en fruit is ideaal om zaden van te oogsten. Denk aan 
tomaten, peper- of paprikaplanten, aubergines, bosbessen, bonen, erwten en sla. 
  
Daar tegenover staat een hele reeks groenten en fruitsoorten, waarbij je op een 
veel moeilijkere manier zaad van kan oogsten, zoals komkommers, meloenen, 
pompoenen, wortelen, bieten, uien en kolen bijvoorbeeld. 
  
We concentreren ons op de eerste reeks groente- en fruitsoorten met zaden die je 
gemakkelijk zelf kan verzamelen in je tuin. 
  
Zaad van tomaten oogsten 

• Kies volledig rijpe tomaten uit om zaden van te oogsten. 

• Pers de zaden uit de tomaten en maak daarbij knijpbewegingen met je 
handen. 

• Verzamel de tomatenzaden op een vel keukenrol. 

• Laat de zaden hierop drogen op kamertemperatuur, totdat ze volledig 
droog zijn. 

Zaad van pepers of paprika’s oogsten 

• Selecteer een volwassen peper of paprika die bij voorkeur rood is.  

• Heb je nog geen rode exemplaren, wacht dan nog even tot de groente 
volledig rood is vooraleer je zaad oogst. 

• Haal de zaden met een mesje uit de peper of paprika. 

• Leg ze op een vel keukenrol. 

• Wacht ten slotte tot de zaden volledig droog zijn. 

Zaad van aubergines of bosbessen oogsten 

• Kies een rijpe aubergine of bosbes uit. 

• Scheid het zaad van de respectievelijke groente- of fruitsoort. 

• Plaats de zaden op een vel keukenpapier. 

• Laat de zaden vervolgens goed drogen op kamertemperatuur. 
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Zaad van bonen of erwten oogsten 

• Pluk de peulen van de bonen- of erwtenplant niet, zolang ze niet volledig 
droog zijn. Je moet de zaden als het ware horen rammelen in de peul. 

• Houd de peulen goed in de gaten, want sommige soorten splijten vanzelf 
als ze droog zijn en verspreiden daarbij hun zaden in het rond. 

• Pluk gedroogde peulen en leg ze in een goed verluchte ruimte op 
kamertemperatuur. 

• Als de peulen volledig uitgedroogd zijn, kan je de zaden eruit verwijderen. 

• Om mogelijke insectenplagen tegen te gaan, doe je er goed aan de zaden 
gedurende 24 à 30 uur in de diepvries te bewaren. 

Zaad van sla oogsten 

• Kies 1 of 2 slaplanten uit die je zaad laat produceren.  

• Gebruik de andere slaplanten actief en verwijder opkomende 
bloemstengels meteen. 

• Laat de slaplanten waarvan je zaad wil oogsten, bloemstengels vormen 
en bloeien.  

• De gele bloemen van de slaplanten vormen na verloop van tijd zelf fijne 
zaadrokken, deze kan je vergelijken met peulen, zij het veel kleiner en met 
veel fijner zaad erin. 

• Scheid de zaden vervolgens van het kaf door er met je vingers over te 
wrijven. 
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BB met R: Bruine bonen met rijst. 
 

Ooit bezongen en bejubeld in een bekend Surinaams liedje: BB met R. Een 
grappige combinatie van oer-Hollandse bruine bonen met Surinaamse rijst en 
ingrediënten. Oorspronkelijk hoort er zoutvlees in de BB met R, maar je kunt het 
ook heel goed maken met kip. 
 

Ingrediënten: 
- grote pot of blik bruine bonen 
- 125 gram zoutvlees of/en in stukjes gesneden kip(filet) 
- 1 ui 
- 2 knoflook 
- 1 tomaat 
- beetje suiker 
- 1 eetlepel tomatenpuree of tomatenketchup 
- 1 tak selderij 
- 1 Madam Jeanette peper (als je van heet houdt, dan kun je ook wat extra       
fijngesneden peper meebakken met de ui). 
- 2 maggiblokjes of 1 kippenbouillontablet 
- olie om te bakken 
- zwarte peper 
- eventueel mespuntje ve-tsin 
 
Bereiding: 
- Als je zoutvlees gebruikt dan eerst even het zoutvlees uitkoken en in stukjes 
snijden. 
- Als je kip gebruikt, de kip (of kipfilet) in kleine stukken snijden. 
- In de hete olie (paar eetlepels) de ui, daarna de knoflook bakken, dan de tomaat, 
suiker, maggiblokjes en tomatenpuree zachtjes erbij doen. 
- het zoutvlees of/en de stukjes kip meebakken. 
- Doe er dan de uitgelekte bruine bonen bij en roer het goed om. Eventueel een 
klein scheutje water toevoegen. 
- Laat het geheel even sudderen met de madame Jeanette peper boven op het 
gerecht. Zorg er heel goed voor dat de peper niet opengaat, want dan wordt het 
gerecht veel te heet. Het aroma van deze soort peper is belangrijk voor het 
gerecht. Neem liefst een gele peper, want die geurt het beste. 
- Strooi er op het laatst een eetlepel fijngesneden verse selderij doorheen. 
  
De Javanen doen er soms nog een klein stukje trassi doorheen (meebakken met 
de tomaat). 
Eet de BB met R met witte rijst en een frisse komkommersalade! 
 
Tip: Als je kipfilet gebruikt, dan is het ook lekker om deze eerst met een beetje 
water, bouillonblokje en knoflook(poeder) gaar te koken en in kleine stukjes te 
scheuren. Kook de bouillon grotendeels in tot een bodempje vocht en gebruik 
deze in het gerecht. Voeg het toe voor je de bruine bonen erbij doet. 
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Tuintips voor het najaar. 
 
Kalk strooien in de tuin – Verminderen van de kans op knolvoet, neutraliseren 
van de Ph-waarde. Bekalk vooral uw vak voor de kolen voor het volgende jaar, 
maar vergeet de rest van de tuin niet, bekalken is ook goed tegen heermoes! 

 

Aardbeienbed – maak eind augustus uw bed voor het volgend jaar op orde. Stek 

uitlopers in het nieuwe bed, 1e jaarsplanten van dit jaar krijgen een tweede 

(top)jaar in het nieuwe bed, 2e jaarsplanten van 2020 kunt u wel een derde jaar 

gunnen, maar beter is het om nieuwe planten of 1e jaars te planten. 
 

Als u weeuwenteelt wilt toepassen, dus nu al zaaien voor het komende voorjaar, 

zaai dan eind september/begin oktober, verspeen de zaailingen naar grote potten 

en laat ze overwinteren in de kas, begin april kunnen ze de volle grond in. 

Aanbevolen soorten voor de weeuwenteelt:  

Savooiekool  

 

Vroege Groene Spitse  

Bloemkool Igloo  

Bloemkool Alpha  

Broccoli Calabria  

Spitskool Cape Horn F1 hybride  

Spitskool Express  

Rode kool Langedijker Vroege 
 
Vul uw voorraden (kunst)meststoffen aan, u kunt het beter al in huis hebben. 
Maak alvast een tuinplan voor volgend jaar, begin januari moeten de zaadlijsten 
ingeleverd zijn. 
U kunt nog bieten en wortelen zaaien voor de herfstteelt. 
Koester uw tuingereedschap, met liefde onderhouden gereedschap gaat jaren 
langer mee!!! 
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Wanneer moet je lavendel snoeien? 
 
Lavendel hoef je maar twee keer per jaar te snoeien: vóór de bloei en na de 
bloei. Wanneer dit precies is, hangt af van de weersomstandigheden, maar april 
en september zijn goede richtlijnen. 

• April: begin april is een goede tijd om te snoeien, maar let op, is er 
nachtvorst, stel het dan even uit. 

• September: zodra je lavendel is uitgebloeid ga je snoeien. Dit kan iets 
eerder of later zijn, maar meestal in september. 

 
Hoe snoei ik lavendel in het voorjaar? 
Gebruik een klein snoeischaartje of een heggenschaar bij een wat grotere 
plant. Als het goed is, zie je al wat nieuwe groei verschijnen. Snoei de plant tot 
ongeveer ⅓ terug, tot ongeveer 10-15 cm boven de grond. Knip nooit in het kale, 
verhoute deel van de plant, anders loopt de lavendel niet meer uit. 

 
Tip: Wees voorzichtig met je heggenschaar: als de takken wat fijner zijn, gebruik 
dan een kleinere snoeischaar. Hiermee verminder je het risico om per ongeluk 
hele takken af te knippen. 

Het snoeien van verwaarloosde lavendel . 
Als je, om wat voor reden dan ook een verwaarloosde lavendel in je tuin hebt 
staan maak je dan niet meteen te veel zorgen. Hij is misschien nog te redden. 
Duw de takken opzij en kijk of er nieuwe scheuten te vinden zijn. Deze vind je 
meestal in het midden van de plant. Knip de kale, verhoute delen van de lavendel 
ver terug met de heggenschaar, zodat het zonlicht de nieuwe scheuten kan 
bereiken. Zonlicht is nodig om te groeien, grote kans dat je over een paar 
maanden weer een gezonde lavendelplant hebt. 

Het toppen van jonge lavendel. 
Als je net jonge lavendel hebt geplant dan top je de lavendel twee tot drie keer in 
het voorjaar. De nieuwe, verse topjes knip je af. Hierdoor vormen er nieuwe 
scheuten in de basis van de plant. Het kan zijn dat je lavendel hierdoor wat later 
gaat bloeien, maar je hebt langer plezier van de plant en bovendien wordt de plant 
niet zo snel kaal aan de onderkant. 

Het toppen van oudere lavendel. 
Oudere lavendel planten kunnen ook getopt worden. Na het snoeien zie je 
meestal een paar weken later (meestal eind april) nieuwe scheuten met nieuwe 
toppen verschijnen. Snoei de topjes eraf. 

Hoe snoei ik lavendel in het najaar? 
Het snoeien van lavendel in het najaar wordt ook wel vormsnoei genoemd. Het is 
eigenlijk niets meer dan het opnieuw in vorm brengen van de plant. 
Je knipt de uitgebloeide bloemetjes eraf, maar snoeit niet lager dan waar de 
nieuwe scheuten zitten. Hiermee voorkom je dat de plant lelijk wordt. 
 

 
 
 

https://bestenu.nl/snoeischaar/
https://bestenu.nl/heggenschaar/
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Tips 

• Na het snoeien in de zomer kun je de lavendelbloemetjes verzamelen, 
droog ze en vul er dan zakjes mee. Vervolgens leg je de zakjes overal in 
huis neer. Vooral in de slaapkamer van de kinderen, het ruikt niet alleen 
lekker, maar lijkt ook te helpen bij een ongestoorde nachtrust. 

• Lavandula angustifolia: er zijn verschillende soorten lavendel te koop en 
dit is de beste. Koop geen Lavandula x intermedia: deze wordt snel kaal, 
groot en lelijk. 

• Plant de lavendel op een zonnige plaats, in kalkrijke grond. Hier groeit hij 
het beste. 

• Je plant lavendel het hele jaar door, maar warmere grond is het beste. Zo 
heb je de meeste kans op gezonde planten. 

• Je gebruikt de (gedroogde) bloemetjes voor verschillende doeleinden, 
gooi deze niet weg. 

• Als je stofzuiger stinkt zuig dan wat lavendel op. Je stofzuiger laat nu het 
heerlijke aroma van lavendel achter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thesleepdoctor.com/2018/08/07/the-relaxing-sleep-promoting-health-boosting-powers-of-lavender/
https://www.eigenhuisentuin.nl/huis/woonkamer/4-creatieve-manieren-om-lavendel-in-huis-te-gebruiken
https://bestenu.nl/stofzuiger-stinkt/
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Waar komt het woord moestuin vandaan?  

Bij het woord moestuin denkt iedereen spontaan aan groenten, maar kruiden en 
fruit horen daar ook bij. Het gaat immers allemaal om planten die iets eetbaars 
leveren. Waarom noemt men een groentetuin eigenlijk een moestuin? 

Het woord moes betekende oorspronkelijk spijs of voedsel in het algemeen. 
Omdat men meestal een soort brij van graangewassen of andere planten             
at, verwees moes in de 10de eeuw specifiek naar fijngehakte of fijn gekookte 
planten. Er werden toen immers nog veel groenten en kruiden uit het veld of de 
berm geplukt. Omdat die planten nooit rauw werden gegeten maar wel eerst 
werden gekookt om ze tot brij of pap te kunnen omvormen, werd dit 
plantenvoedsel geleidelijk aan warmoes genoemd, de samenstelling van warm en 
moes. Veel later, in de 15de eeuw werd het woord warmoes gebruikt voor groente 
als gewas, dus geteelde groenten. 
 
Naast geplukte planten uit de natuur at men bij de Germanen ook geteelde 
inheemse groenteplanten zoals wortelen, rapen, bieten en tuinbonen. Vanaf de 
middeleeuwen begon men ook steeds meer uitheemse planten als groenten te 
telen die via monniken en kruisvaarders naar Europa werden meegebracht. Ze 
kwamen in de kloosters en de kastelen terecht. De verantwoordelijke van de 
groentetuin van een kasteelheer werd logischerwijs warmoezenier genoemd. Vele 
eeuwen later ontstond hieruit het woord moestuin. Het betekent dus eigenlijk ‘de 
plaats waar planten gekweekt worden om er later warm voedsel mee te maken’. 
Smakelijk eten iedereen! :-) 

Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt. Volkstuinen 
zijn er in vele soorten en maten: van traditionele moestuinen waar groente en 
eventueel fruit en kruiden op verbouwd worden, tot siertuinen met bloemen, 
heesters, een gazon, een vijver en zelfs bomen. Soms hebben siertuinen een 
thema, bijvoorbeeld een Engelse landschapstuin, een rotstuin, een 
natuurvriendelijke tuin of een Japanse tuin. Daarnaast kent de volkstuin allerlei 
tussenvormen, waarin nutsgewassen en siergewassen door elkaar worden 
geteeld.  

Afhankelijk van de gemeentelijke bouwvoorschriften, mogen er opstallen op de 
tuin staan: een platte bak, een kas, een schuurtje of een tuinhuis. In sommige 
tuinhuizen mag gedurende de zomerperiode (april-oktober) overnacht worden, dat 
wordt dan door de gemeente in een vergunning geregeld.  

 
Het tuinpark 
Volkstuinen liggen zelden solitair, maar meestal met enkele tientallen of 
honderden verzameld in een volkstuincomplex of volkstuinpark. De volkstuinders 
vormen dan vaak een tuinvereniging. De volkstuinders in een vereniging beheren  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moestuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Siertuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gazon_(grasveld)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotstuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Japanse_tuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blokhut
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_(rechtspersoon)
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en onderhouden behalve hun eigen tuin ook het algemeen groen van het tuinpark: 
de paden, singels, grasvelden, bermen, sloten, parkeerterrein enzovoorts. De 
tuinvereniging heeft ook vaak gemeenschappelijke gebouwen. In de 
tuinvereniging gelden regels en afspraken die zijn vastgelegd in statuten en 
reglementen, wie weet heeft van deze voorschriften tuint een stuk geruster. 
 

 
Bewaren van zaden. 

Onderstaande tabel geeft een ruwe inschatting voor de meest geteelde groenten, 
de levensduur en wordt ervan uitgegaan dat de zaden koel, droog en donker 
bewaard worden. De beste resultaten worden behaald met luchtdichte 
verpakkingen, die op een stabiele koele temperaturen bewaard worden. 

Gewassoort   Bewaarcapaciteit in goede omstandigheden 
 
Bonen     3 tot 5 jaar 
 

Rode bieten en warmoes/snijbiet 3 tot 7 jaar 
 

Wortelen    tot 3 jaar 
 

Courgettes en kleine pompoenen 2 tot 4 jaar 
 

Komkommers en meloenen  tot 10 jaar 
 

Sla     2 tot 5 jaar 
 

Uien, prei en stengel-ui   tot 3 jaar 
 

Peterselie    tot 3 jaar 
 

Pastinaak    tot 2 jaar 
 

Erwten     3 tot 5 jaar 
 

Pepers en aubergines   tot 5 jaar 
 

Tomaten    tot 8 jaar 
 

Kiemtest moestuinzaden 
Heb je nog een pakje zaden, dat er al een tijdje ligt en wil je zeker zijn? Voer dan 
zelf een kiemtest uit. Leg 2 tot 4 lagen vochtig keukenpapier op een schoteltje en 
strooi er enkele zaden over uit. Stop dan het schoteltje voorzichtig in een 
diepvrieszakje met sluiting en leg het op een warme plaats. Gewoon in de 
woonkamer in de kast is prima. Kijk na een aantal dagen (kijk hierboven in het 

https://www.moestuinweetjes.com/product-categorie/moestuinzaden/
https://www.moestuinweetjes.com/product-categorie/moestuinzaden/
https://www.moestuinweetjes.com/product-categorie/moestuinzaden/
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menu gewassen naar de kiemtijd van de verschillende groensoorten) of 
de zaden al gekiemd zijn.  Zo weet je of je ze nog kunt zaaien in je moestuin.     
De datum die de zaadleverancier op het zakje aangeeft is de gegarandeerde 
uiterste datum of zaai-jaar. De bovenstaande tabel geeft een iets ruimere marge 
aan, mogelijk komen niet alle zaden op, dat mindert elk jaar, weggooien is zonde!! 

 
Je groentetuin opvullen met winterrogge. 
 
Na (hopelijk) al het oogsten van de laatste maanden, blijft er in de groentetuin 
steeds meer kale grond over. Het is slim om de lege plekken op te vullen, zelf 
gebruik ik daarvoor graag winterrogge. 
Een groot voordeel van de grond in je moestuin bedekt te houden in de winter, is 
dat meststoffen minder gemakkelijk uitspoelen. De wortels van de planten houden 
de grond immers vast. En omdat je de grond bedekt, blijft die ruller en beter 
geschikt voor zaaien of planten in het voorjaar. 
 
 
Zaai niet te vroeg. 
Winterrogge kun je vanaf half oktober tot uiterlijk begin november zaaien. Zaai het 
een beetje dikker dan je anders zou doen, duiven en muizen zullen meesmullen! 
De rogge komt in een mum van tijd boven, bij mooi weer kan het binnen een week 
groen zijn. Daarom is het verstandig om je rogge niet te vroeg te zaaien. Het 
gevolg is namelijk dat de planten in het voorjaar heel veel gegroeid zijn en je heel 
veel werk hebt met het onderspitten. 
 
 
Winterrogge als groenbemester. 
Winterrogge dient namelijk ook als meststof (groenbemester). Als je in het 
voorjaar de moestuin gaat klaarmaken voor het komende seizoen, spit je de 
winterrogge onder de grond. Hierdoor breng je veel structuur in de grond. 
Overigens moet je er nog wel compost bij gebruiken, want de rogge is in feite 
onvolgroeid stro. 
 
 
Alternatieven voor winterrogge. 
Behalve winterrogge zou je ook vlinderbloemigen, zoals lupinen of klaver kunnen 
gebruiken. Zij brengen namelijk stikstof in de grond (ook zaaien in de herfst). Een 
andere optie is koolzaad, maar daar moet je voorzichtig mee zijn, immer 
misschien wil je zelf ook wel kolen verbouwen. Omdat koolzaad een koolsoort is, 
kan het een soort wormpjes (knolvoet) aantrekken die ook wortels van kolen 
aantasten. Als je dat eenmaal in de grond hebt zitten, ben je het niet zomaar kwijt. 
Daar heb je dan het volgende jaar ook nog last van! 

https://www.moestuinweetjes.com/product-categorie/moestuinzaden/
https://groenepassies.nl/tag/groenbemester/
https://groenepassies.nl/bloemen-en-planten/nostalgische-planten-lupinen/

