TOENTJE NAIS
maart 2015
Verenigings berichten
Aardappelen moeten dit jaar op
het achterste gedeelte van de
tuin verbouwd worden, en niet
meer dan één derde van de tuin.
-------------------------We kunnen u mededelen dat de vereniging er twee
nieuwe bestuursleden er bij hebben gekregen:
mevr. G. Folkerts tuin no. 230 en dhr. A. van der
Burg tuin no. 221/225 En de volgende Toentje Nais
zullen ze zich aan u voorstellen.
-------------------------Maandag 16 maart is de jaarljke opruimdag van het
volkstuincomplex, we beginnen om 9.00 uur. Wij
zorgen voor koffie/thee en met wat er bij. U helpt
ons toch ook!
Onbespoten groenten
Het telen van zelf gekweekte, onbespoten groenten
staat nog steeds in de belangstelling in 2015. Het
onderhouden van een eigen volkstuin is en blijft
een goede en gezonde bezigheid.
Wij vormen samen een vereniging van jong en oud,
man en vrouw. Het is doorgaan op een duurzame,
biologische manier. Zo kweekt u groenten op de
meest natuurlijke manier.
Om deze maand een paar zaken in het daglicht te
brengen gaan de berichten over: Zomerworteltjes
en het liefste de zoete soorten, want die vinden de
meeste mensen lekker. U kweekt ze op regel,
netjes gezaaid met wat tussenruimte omdat elke
wortel wel wil ontwikkelen en groeien. Je kunt
tijdens het wieden nog een enkel worteltje dunnen.
Tussen de regels wortelen kunt u plantuitjes zetten.
De plantuitjes verspreiden tijdens de groei de
uiengeur. Ze brengen tijdens de groei de
wortelvliegen op de verkeerde vleugel en vliegen
de worteltjes voorbij.
Rabarber gaat ook groeien en komt met felrode
gekrulde bladeren uit de aarde. Je kunt één of
meer planten voortrekken door een omgekeerde
mand gevuld met stro op de uitbottende
rabarberplant te zetten.
Bessenstruiken kun je nu nog controleren op dood
hout, dunne loze twijgen en schurende takken. Let
goed op de takken die de vruchten gaan dragen
deze zomer. Maak gebruik van een scherpe
snoeischaar. Breng wat extra compost aan door de
grond onder de struiken. Dat is ook gunstig voor
frambozen en bramen.
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Knolselderij Apium graveolens var. Rapaceum)
Knolselderij kan gegeten worden als alternatief
voor aardappels. De knol is veel voedzamer dan
aardappels. Knolselderij is een ondergronds
groeiend gewas wat familie is van de wortel. De
witte knol heeft diverse medicinale eigenschappen.
Knolselderij is verwant aan selderij en
bleekselderij. Homerus, de bekende Griekse
verhalenverteller, schreef 800 jaar voor Christus
over deze vreemd uitziende maar lekkere groente.
Uiteraard kan men de jonge bladeren van de
knolvariant ook best, net als die van de andere
variant, in de soep gebruiken. De jonge bladeren
zijn altijd veel zachter en veel eetbaarder. Knol- en
snijselderij overleven milde winters, maar vormen
in het tweede jaar een bloemstengel en sterven
daarna af. Er moet dus ieder jaar opnieuw worden
gezaaid.
Mineralen knolselderij
Er zit 16% van ADH aan fosfor in
knolselderij. Fosfor is daarmee wat
de ADH-waardes betreft het hoogst
vertegenwoordigd in knolselderj.
De overige ADH-mineraalwaarden
liggen dicht bij elkaar: IJzer (9%),
koper (8%), mangaan (7%),
natrium (6,5%), kalium (6,5%),
magnesium (5%), alcium (4%) en zink (3%).
Vitaminen knolselderij
In knolselderij zitten menig gezonde vitaminen.
Knolselderij bevat het meest vitamine K. In 100
gram knolselderij zit 34% van de ( Aanbevolen
Dagelijkse Hoeveelheid(ADH) voor vitamine K.
Voor zowel vitamine C als vitamine B6 geldt dat er
13% van de ADH in deze witte bolvormige wortel
zit. Van vitamine B5 zit er 6% van de ADH in
knolselderij. Er zit 4% van de ADH aan de
vitaminen B1 en B3 in dit ondergronds groeiende
knolgewas.
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Tekening
Maak ieder jaar een een tekening hoe je de tuin indeeld en bewaar deze goed. Want ieder jaar komen de gewassen op andere plaats te staan. Het
beste is om een vruchtwisseling van vier jaar aan
te houden (uitgezonderd de aardappelen drie jaar)
Op de tekening aangeven wat vruchten er hebben
gestaan, en waar verse mest is gebruikt. Een
aantal gewassen verdragen namelijk geen vers
opgebrachte mest, maar groeien uitstekend, als er
een jaar eerder is bemest.

Bodem en bemesting
Bij dit onderwerp, is het vaak zo dat er teveel
bemest wordt in de moestuinen. Dat ligt niet aan
het gebruik van kunstmest, want ook met compost
wordt er vaak te veel voeding aan de planten
gegeven. Als je de compostgift afstemt op de
stikstofbehoefte van koolplanten, dan geef je te
veel fosfaat en kali. Je kunt dus beter en
basisbemesting geven met compost (zes à zeven
kruiwagens per 100 m2 ) en de stikstof aan
koolplanten bijgeven in de vorm van bloedmeel.
Zelf composteren en dit gebruiken geeft
uitstekende resultaten op de moestuin en zelfs
beter dan stalmest. Bescheiden zijn met mest is en
blijft het advies. Het niet alleen goed voor het
milieu, maar levert ook betere producten op. Dat
vroeger ook al bekend. Als de weckflessen open
sprongen, dan wist men dat er teveel meststoffen
waren gebruikt. Voor kunstmest zouden we u een
organische meststof aanraden, ( bij de fa.
Schuitema in Mussel te koop) deze houdt de
bodem in evenwicht.
======================================
Gezond ouder worden dankzij de volkstuin
Mirjam Bedaf
Volkstuinders zijn gezonder dan hun buren zonder
volkstuin. Dat is de voorzichtige conclusie van de
Universiteit Wageningen. Een volkstuin draagt bij
aan een actieve leefstijl en hierdoor aan gezond
worden. Dit eerste onderzoek naar de
gezondheidsvoordelen van volks tuinieren is
onderdeel van het onderzoeksprogramma
‘Vitamine G’ naar de relatie tussen ‘groen’en
gezondheid.
Er werd al langer verondersteld dat volks tuinieren
een gezonde en actieve levensstijl bevordert,
vooral bij ouderen, maar resultaten uit empirisch
onderzoek ontbraken tot voor kort. De Wageningse
onderzoekers vergeleken daarom gezondheid,
welzijn en fysieke activiteit van 121 leden van 12
Nederlandse volkstuincomplexen met 63 van hun
buren zonder volkstuin. Zij verdeelden de
deelnemers in 2 groepen: een groep jonger en een
groep ouder dan 62 jaar, de gemiddelde
pensioenleeftijd in Nederland
Na correctie voor inkomen, opleidingsniveau,
geslacht, stressvolle gebeurtenissen, fysieke
activiteit in de winter en toegang tot een tuin
rapporteerden zowel de jongeren als oudere
volkstuinder hogere niveaus van lichamelijke
activiteit tijdens de zomer dan hun buren in
dezelfde leeftijdscategorie. Volkstuinders van 62
jaar en ouder scoorden op alle metingen naar
gezondheid en welzijn significant beter dan hun
leeftijdsgenoten zonder volkstuin.
Gezondheid en welzijn van de jongere
volkstuinders verschilden niet van hun jongere en
volkstuinloze buren. De acteurs waarschuwen dat
hun onderzoek slechts een eerste poging is om de

voordelen van volks tuinieren in kaart te brengen.
In een volgend onderzoek zouden de data beter
niet door middel van zelfrapportage maar op
objectieve wijze kunnen worden verzameld. Nog
beter zou zijn om een groep proefpersonen
gerandomiseerd wel of niet een volkstuin te laten
onderhouden.
Voor u gelezen A. Koster
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Kruiden in de tuin
Wat niet in een kruidentuin mag ontbreken is
Marjolein (Origanum) de Grieken hebben de naam
van dit oude keukenkruid de naam oros ganos gegeven, vreugde van de berg. De berghellingen in
Griekenland zijn n.l. plaatsen bedekt met oregano
(wilde marjolein) waar je de heerlijke pittige geur
kan ruiken. Marjolein is ook een plant die vlinders
aantrekt, dus voor een vlindertuin is het een uitstekende plant.
Teelt: In de volle zon en op
niet te winderige plaats.
Goed gedraineerde grond
Die rijk is aan voedingsstoffen, dat alles komt de
de smaak ten goede.
Gebruik: bladeren met zoete aroma, jonge toppen
en bladeren gebruiken vers of gedroogd, bij bereiding van vlees, gevogelte, omelet, sausen en
soepen of het blad gebruiken in melanges.Een
stengel op de barbecuekooltjes geeft gerechten
een marjolein smaak, verspreidt een heerlijke geur
en houdt insecten op een afstand. Betekenis voor
de gezondheid: rijk aan aromatische oliën en bitterstoffen. Deze wekken de eetlust op en bevorderen
de spijsvertering.
Bloemen in de tuin
De meeste mensen gebruiken hun volkstuin om
groenten verbouwen een aanrader is om ook wat
bloemen of bloeiende planten neer te zetten. Dit
heet combineren van groenten en bloemen. Omdat
bloemen insecten aantrekken zoals bijen, zorgen
zij namelijk voor de broodnodige bestuiving. Veel
planten moeten namelijk wel degelijk bestoven
worden, willen zij vrucht geven of goede groenten.
De combinatie van bloemen en
planten geeft een kleurrijke aan
zicht. Zijn insecten zoals lieveheerbeestjes en larven van bepaalde vliegen enorme goede
gewasbeschermers. Zij zorgen
er voor dat luis direct wordt
opgegeten en dat voorkomt veel problemen.
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Weerspreuk
Zijn in maart de wolken groots en wijd, in mei is
het dan het gewas dat goed gedijt.

