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Vereniging ’s berichten
Even voorstellen
Twee nieuwe bestuursleden:
Mijn naam is Gretha Folkers, getrouwd met Edo en
moeder van een dochter van 19 en een zoon van
17, in het dagelijkse leven werkzaam als medisch
pedicure.
Vorig jaar heel enthousiast begonnen met mijn
man aan de moestuin en dat zijn we nog
steeds. Blijft ontzettend leuk om je eigen
verbouwde groentes en kruiden te kunnen eten. Ik
sta graag te kokkerellen en vorig jaar veel
courgette roomsoep gegeten ( recept zal ik delen
!!) na een geweldige oost. Hopelijk komend jaar
weer net zo'n leuk jaar om te oogsten.
Gretha Folkers
----------------------------------Hallo ik ben Anne van der Burg en sinds kort lid
van het bestuur. Ik ben getrouwd met Corrie en
heb 2 kinderen waarvan nog 1 thuis woont.
Momenteel werk ik in de 5plg. voor Teijin Aramid in
Emmen Tuinieren is bij ons begonnen uit verveling
,was toen werkloos, maar is uit gegroeid tot een
hele mooie hobby en heb inmiddels 2 tuinen in
beheer.
ik hoop dat we weer een goed jaar krijgen en volop
mogen genieten van onze tuinen .
Met vriendelijke groet Anne van der Burg.
Tuin Toezicht Commissie (T.T.C.)
Houdt op de volgende datums tuincontroles:
22 mei, 29 juni, 3 augustus en 18 september.
De TTC controleert op basis van het huishoudelijk
reglement. Denkt u dus bijvoorbeeld aan:
- onkruidvrij maken van de tuin - onkruidvrij maken
van de stroken langs het pad (30cm) – aardappel opslag (van voorgaande jaren) verwijderen – etc.
Wordt een datum anders dan wordt dit op het
publicatiebord vermeld.
Kan door omstandigheden voorkomen b.v. regen
of iets anders.
Tuingereedschap
Wilt u na het gebruik van het
tuingereedschap en kruiwagens dit schoon maken en
bij het verlaten van het tuincomplex weer terug hangen
en zetten in de gereedschapunit. Gaat er iets stuk wees dan zo sportief om het
te maken of te vervangen door nieuwe of tweede
hands.
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Dhr. H.J. Kunst tuin no.212 komt als klusjesman
het team versterken. Dhr. A. Kamphuis tuin no 354
heeft de afgelopen tijd de pompen nagezien en
waar nodig was van nieuwe onderdelen voorzien,
en de pompen weer op het tuincomplex geplaatst.
Heren bedankt !
Groenten
Ook dit jaar kunt u overtollige groenten weer kwijt
op het kraampje bij de ingang. Bezoekers en
voorbijgangers kunnen profiteren van verse
groenten van de tuinders. Ieder jaar levert het een
weer een mooi bedrag op.
Compostbakken
Het valt de laatste tijd op dat de compostbakken
verkeerd gebruikt wordt. We hebben er twee om de
het overtollige tuingroen te deponeren.
Wat gebeurd er?
De kruiwagens worden voor de bielzen/banden
geleegd en het meeste afval ligt
buiten de bak. Dit kan in de toekomst problemen
opleveren bij de gemeente die deze bakken voor
ons leegt. Laten we deze problemen voorkomen en
alle afval midden in de bak deponeren.
Bij tuin 310 ligt een grote blauwe plastic bak. Wie
heeft hier belang bij? (bijv. voor compost o.i.d.). Als
er geen belangstelling is, dan wordt deze door
huurder afgevoerd. De voorzitter
het jaar van........DE BODEM.
Dit jaar besteedt de hele wereld
aandacht aan de waarde van
de bodem voor al het leven op
aarde. Die aandacht heeft de
bodem hard nodig. Net zoals
wij de bodem nodig hebben,
voor al de productie van ons
voedsel en het functioneren van levende ecosystemen. Er is een Nederlandse werkgroep Jaar
van de Bodem die iedereen oproept om van dit jaar
een 'hartgrondig' jaar te maken! Hoe kunnen we op
de beste manier voor de bodem zorgen? Zet alle
mooie woorden om in daden is de slogan!
De volgende initiatieven komen al voorbij op de
website zoals: humuscampagne, bodembevrijdings
festival bodemsignalen, lekker naar de boer,
buurtcomposteren, training gezonde levende
bodem aanleg voedselbos enz. enz..
Bezoek de website www.jaarvandebodem.nl

Permacultuur
Gif hoort niet thuis in de natuur. Daarom zoeken
we naar natuurlijke oplossingen. Volgens
permacultuur ligt de uitkomst niet bij de bestrijding,
maar bij de aanleg: je ontwerpt de tuin samen met
de natuur.
Doordat de onkruidzaden bij het spitten een flits
licht ontvangen, krijgen ze signaal om te
ontkiemen. Je verstoort het natuurlijke evenwicht in
de bodem. Daarom houden we de grond altijd
bedekt met een mulchlaag van organische
materiaal, zoals stro, cacaodoppen of grasmaaisel.
Zo droogt de grond ook minder snel uit
De oorsprong van Permacultuur
Permacultuur is omschreven in Australië in de
jaren 70 door twee Australische biologen, Bill
Mollison en David Holmgren. Door de relaties in de
bossen van Tasmanië te onderzoeken en de
belangrijkste ecologische principes van dit systeem
te achterhalen hebben ze een methode ontwikkeld
die mensen in staat stelt zelf functionele
ecosystemen te ontwerpen.
Meer weten: een gratis schriftelijke cursus over
permacultuur kun je downloaden op
Permacultuurnederland.org.

Gretha’s recept
Recept: Courgette room soep
Nodig: Courgette
bakje gerookte spek
Room of cream fraise
teentje knoflook
twee sjalotjes
kerrie poeder
Bouillontabletje ( kip ) maar mag ook groente
Staafmixer:
zet 1 liter water op met
bouillontablet? Schil de
courgette en snij in kleine
stukjes ( middenstuk is
vaak sponsig niet gebruiken) voeg dit aan de
bouillon toe en laat door
koken. Bak in een koekenpannetje de gerookte
spek zachtjes uit, voeg ui en knoflook toe en laat
even mee bakken. Strooi wat kerriepoeder toe, na
1 minuutje gooi je dit bij de bouillon. Wanner de
courgette zacht is pureer de soep met de
staafmixer. Voeg als laatste de room toe en laat
nog even op het vuur staan.
Eet smakelijk

Fruitvliegjes (Drosophila suzukii) Iedereen kent
ze wel. Het zijn van die heel vervelende kleine
vliegjes die als een zwerm om je fruitschaal en
door je huis vliegen. Ze zijn zo klein dat ze overal
tussen kunnen kruipen. Vooral in de lente en in de
zomermaanden zijn ze actief. De meeste mensen
vinden ze onhygiënisch en irritant. Fruitvliegjes
eten zelf geen fruit. Fruitvliegjes leggen hun eitjes
op rijp en vooral overrijp fruit, zoals bananenschillen die net bruin beginnen te worden of beschimmelde sinaasappels. Zodoende zijn ze ervan
verzekerd dat hun larven voldoende te eten
hebben zodra deze uit hun eitje komen. Als fruitvliegjes eenmaal binnenshuis eitjes hebben gelegd
op voedsel, dan kan er een enorme fruitvliegjesplaag in je huis ontstaan!
Fruitviegjesval:
Neem een beker of glas
Doe hierin een stukje fruit en
scheut limonadesiroop.
Span huishoudfolie zo strak mogelijk over de opening
Prik hier paar kleine gaatjes in
Ook de volkstuinders kunnen iets doen om de
fruitvlieg bestrijden: Laat geen rottend fruit
aan de planten hangen. Aangetaste fruit niet op
composthoop of groencontainer, graaf het diep
onder of en een afgesloten plasticzak in de grijze
container. Om in de zomer een fruitvliegvrij huis te
behouden, kan je het beste in de lente beginnen
om fruitvliegjes in huis te voorkomen.

Radijsjes in azijn
Wat heeft u nodig?
12 grote radijsjes of 20 kleine radijsjes
200 milliliter azijn
150 gram suiker
1,5 theelepel zout
1 theelepel komijn
1 theelepel mosterdzaad
0,5 theelepel jeneverbessen
verse koriander (2 theelepels);of korianderpoeder
Maak de radijsjes schoon en snijd ze doormidden
of in vier. (Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk
radijsjes in de weckpot kunt krijgen). Neem de
(weck) pot en vul deze, zo goed mogelijk, met de
radijsjes. Verwarm alle andere ingrediënten in
een pan totdat het geheel kookt en de suiker
volledig opgelost is. Giet het azijnmengsel
daarna, bovenop de radijsjes, in de (weck) pot.
Zorg ervoor dat de radijsjes volledig onderstaan
en sluit de weckpot.
Laat de radijsjes afkoelen en zet de weckpot
weg. Als u de radijsjes wil eten zet u de dag
ervoor de (weck) pot in de koelkast. (koel zijn
deze radijsjes het lekkerste!)

Weerspreuk:
In mei warme regen, betekent vruchtenzegen!

Andijvie voor de volle grond zaaien we vanaf
half april tot begin juni binnen voor op een warme
plaats (broeibak of kas). Vanaf half mei kunnen
deze plantjes de volle grond in. Vanaf juni tot half
juli kunnen we ook in de volle grond zaaien. Deze
late zaai (vanaf 1 juni) heeft als voordeel dat de
andijvie dan niet meer zal door schieten.

