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Vereniging’s berichten
Wij wensen u een gezond en goed en veel tuinplezier in 2016
Het bestuur
-------------------------------------Van de voorzitter,
Op het moment dat ik dit schrijf regent het
behoorlijk, een bui die mogelijk een einde maakt
aan de gladheid van de afgelopen dagen. Had u dat
gevoel ook, dat je geïsoleerd was in je eigen
woning?
In normale winters met veel sneeuw maak je nog
eens een sneeuwwandeling, dat wilde je tijdens de
afgelopen dagen wel vergeten. Wat ik niet vergeten
was, was de toestand van mijn volkstuin. Door de
extreme koude bij en in de grond is mogelijk alle
ongedierte gestorven en hebben we daar het
komende seizoen geen last van.
Denkt u al na over het komende seizoen? Hebt u al
een plan van aanpak? Is er al een keuze gemaakt
van zaden? Dit jaar bestaat de mogelijkheid om
deze digitaal te bestellen bij onze huisleverancier
v.d. Wal te Hoogeveen. Kijk maar eens op de site,
leden met een email-adres hebben uitleg gekregen
van de penningmeester m.b.t. bestelling e/o betaling
Naast deze digitale service zijn er natuurlijk de
gidsen, de verspreiding hiervan zal echter niet voor
100% ons ledenbestand bedekken omdat niet ieder
lid zijn/haar zaden besteld via de vereniging bij
deze leverancier. Dat is toch jammer omdat er een
bepaald percentage van de totaalsom van de
bestellingen bij de vereniging terecht komt. Denk
daar eens over na.
Binnenkort zal de ledenvergadering (17 febr.) weer
plaatsvinden. We hopen een ieder weer in
verenigingsverband elkaar te ontmoeten.
Voor dit jaar hebben we een spreker uitgenodigd
voor het gedeelte na de pauze. De plaats van
handeling zal niet het IVN-gebouw maar het
verblijf van de scouting, deze bevind zich achter het
IVN-gebouw, een grote locatie waar we hopelijk
met vele bijeen komen.
De opkomst van zo’n vergadering kenmerkt de
feeling met je vereniging. Vanuit mijn gezichtspunt
heb ik weleens het idee dat dit ontbreekt. Als
bestuur willen we hier aan werken en hebben ook
voor het komende jaar plannen ontwikkeld die op
de 17e op tafel komen.

Nieuwsgierig? Kom en werk aan een bloeiende en
levende vereniging. Voor dit jaar wens ik jullie
allemaal een goed en groeizaam jaar en hoop dat
we een bloeiend jaar tegemoet mogen zien op
velerlei terreinen.
Adriaan Smidt,
----------------------------------Vriendelijk verzoek om niet te parkeren op het gras,
vanaf nummer 216-232, in de natte periode. Dit
i.v.m. het stuk rijden van het pad. Parkeer de auto
op de parkeerplaats, een stukje lopen is gezond of
kom op de fiets! Alvast Bedankt !!
Zo moestuinier je winstgevend:
Maak een goed zaaiplan, zodat je het hele jaar door
kunt oogsten. Een lege moestuin is immers een
waardeloze moestuin.
Verbouw groenten die je op veel verschillende manieren in gerechten kunt verwerken, zoals uien en
paprika. Verrotte groentes of groenten die je door
een overschot moet weggeven, gaan ten koste van
je eigen opbrengst.
Kies voor fruitsoorten die in de winkel vrij duur
zijn, zoals aardbeien, frambozen en bessen.
Leg een kruidentuin aan. Verse kruiden uit de
winkel nog al prijzig.
Zaai snijbloemen b.v. gladiolen,
dalias of zonnebloemen. Een zelf
geplukt boeket is een ideaal cadeau
en scheelt een bezoek aan de bloemen winkel.
Teel biologisch. Het prijsverschil tussen zelf geteelde biologische groenten en biologische groenten uit de winkel, is een groot verschil in prijs.
Vergeet de uren die je in de moestuin bezig bent.
Als je de uren daarvan rekent heb je geen winst gemaakt. Maar je bent wel gezond bezig geweest!
Aardappelen
Een derde van de tuin mag u met aardappelen
verbouwen. Dat is dit jaar op het middelste deel van
de tuin. Dit in verband met aardappelmoeheid. Er
wordt streng op gecontroleerd!

Ledenvergadering
Woensdag 17 februari 2015 vindt de algemene
ledenvergadering van onze vereniging plaats. Het
bestuur heet u vanaf 19.30 van harte welkom in
het scouting gebouw achter het IVN gebouw.
Het eerste deel voor de pauze is bedoeld voor
formele behandeling van de agenda punten.
Na de pauze hebben wij de firma Streuding,
schoppen fabriek uit Vlagtwedde uitgenodigd voor
een presentatie over onderhoud/soorten tuingereedschap, met een leuke verloting van hun
nieuwe "streudeg"hark!
Aansluitend zorgen we voor een hapje en drankje.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!
Palmkool (Brassica Oleraceae)
Palmkool is een echte koolsoort en onder andere
familie van de koolraap, broccoli en boerenkool.
In het Nederlands heet de plant palmkool omdat hij
tijdens zijn groei steeds meer op een miniatuur
palmboompje gaat lijken. Palmkool wordt ook
zwarte kool genoemd, omdat zijn bladeren donkergroen worden, tegen het zwarte aan. En bevat veel
vitaminen o.a. K – A – C en ijzer.
Palmkool is een koolsoort die uit het Middellandse
Zeegebied komt. De plant heeft lange smalle
bladeren zoals van een palmboom. Palmkool wordt
wel een meter hoog. De bladeren kroezen; ze
krijgen de zelfde krulletjesvorm als boerenkool.
Palmkool kweken is niet moeilijk. Palmkool doet
het goed op vrijwel elke grondsoort. De palmkool
groeit het liefst in de volle zon.
Vanaf de herfst tot ver in februari kan palmkoolblad geoogst
worden. Als de vorst erover is
geweest dan smaakt het blad
wat zoeter. De plant kan zeer
goed tegen de winter; het is samen met boerenkool
één van de weinige planten die ´s winters geoogst
kunnen worden. Je oogst de plant van onderen af;
het groeitopje mag je niet oogsten. Als je de
onderste bladeren wegplukt om te eten dan zal je
zien dat de plant steeds meer op een palmboom gaat
lijken. Hij doet zijn naam eer aan.
-----------------------------------------------------------Bemesten
Net zoals wij eten en drinken nodig hebben om te
groeien en in leven te blijven heeft een bloem, plant
of struik naast water ook voeding nodig. Het
voeden van je tuinplanten zorgt niet alleen voor
meer groei en bloei, maar versterkt de planten ook.
Zonder goede voeding zijn ze vatbaar voor ziekten.

De beste periode om je tuin te bemesten is in het
voorjaar. Dan beginnen de planten zich weer te
ontwikkelen en kunnen ze wel wat hulp gebruiken.
In de zomer vertraagt de groei om in het najaar
helemaal stil te vallen. Stop daarom met het
toedienen van voedingsstoffen in de herfst en
winter. De planten zijn dan in rust en hebben geen
extra stimulans nodig.
Kunstmest bestaat uit kunstmatige voedingsstoffen.
Het werkt direct op de planten in en versterkt de
groei. Een extra opkikkertje dus voor de plant die
daar behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld als er veel
voeding van de plant is afgenomen door snoeien en
maaien of als ze ziek zijn (geweest). Kunstmest
werkt veel minder lang door dan organische mest
en een beetje te veel kan de wortels verbranden.
Ook worden de planten opgejaagd waardoor ze
sneller vatbaar zijn voor ziekten.
Doordat kunstmest een enkelvoudige meststof is
die niet in de natuur voorkomt (vaak ook speciaal
bewerkt) brengen ze schade toe aan het
bodemleven net zoals het effect wanneer je zout op
een slak strooit.

Organische meststoffen zijn samengesteld uit
natuurlijke grondstoffen (van plantaardige of
dierlijke oorsprong). Planten nemen die niet direct
op, omdat ze eerst afgebroken moeten worden tot
mineralen. Dat gebeurt in de bodem. Door dit
proces wordt het bodemleven bevorderd en de
structuur van de grond verbeterd. Uiteindelijk
blijven er voedingsrijke mineralen over. Na dit
afbraakproces halen planten geleidelijk de
voedingsstoffen die ze nodig hebben uit de bodem.
Kruiden
Bieslook (Allium schoenoprasum)
Eigenschappen: activeert de bloedsomloop, spijsver
tering en het ademhalingsstelsel.
Keukengebruik: de lichte uiensmaak van de stengel
doet het goed bij aardappel- en eiergerechten, in
kaas, sauzen, soepen en door de witlof, salades e.d.

Opruim dag tuincomplex
Wie komt ons helpen, want vele handen ………..
Maandag 9 maart om 9.00 uur
------------------------------------------------------------Weerspreuk
Geeft januari een sneeuwtapijt,
dan zijn we gauw de winter kwijt.

