Wat een geluk dat jij er bent.
Trifollum betekent driebladig. In veel culturen is drie een
symbolisch getal. Heel af en toe groeit er ergens een klavertje
met vier blaadjes – een genetisch foutje van Moeder Natuur.
Het is erg zeldzaam en staat symbolisch voor geluk. Het eerst
blad staat voor hoop, het tweede blad voor vertrouwen, het
derde blad voor liefde en het vierde voor geluk. Mooi toch?

Wortels uit Parijs.
De roots van deze worteltjes liggen in Frankrijk;
ze groeien daar al sinds de 19de eeuw. Ze lijken
op radijs, maar de smaak is lichtzoet. Op gronden
met wat mindere goede structuur doen ze het
uitstekend. Zaaien: vanaf half april tot eind juli.
Afhankelijk van de groeiomstandigheden is het na
twee - drie maanden oogsttijd.

Wil je een leven lang
gelukkig zijn . . .
Neem dan een tuin.

De oogst uit de moestuin komt vaak met grote hoeveelheden tegelijk. Het is daarom
van belang dit snel te verwerken om het goed te kunnen bewaren. Natuurlijk kun je
ook wat weggeven aan je
kleinkind, familie of de buren.
Met een rijke oogst kan je
bijvoorbeeld veel potjes jam
maken van diverse vruchten. Dit
is ook erg leuk om af en toe weg
te geven aan iemand.
Van de geoogste groente kun je
lekkere gerechten maken. Denk
aan broccolisoep of een heerlijke
courgettesoep of maak een
heerlijke Hollandse pot!

Beste Leden.
Om een beetje een beeld te krijgen van jullie nieuwe
voorzitter een klein stukje over mijzelf.
Geboren in Rotterdam. waar ik als klein kind amper bomen
zag en voor het grootste deel binnen moest spelen omdat
het buiten zonder begeleiding echt niet kon met een
dubbele tramrails voor de deur.
Toen ik een jaar of vijf was verhuisden wij naar Beverwijk
wat was dat een verschil.
Overal gras tussen de flats en een geweldige oude boomgaard die niet meer in gebruik was waar
ik en alle andere kinderen konden spelen en dat zonder ouders, er ging een wereld voor mij open,
binnen spelen was er niet meer bij.
Mijn vader nam een volkstuin in Heemskerk zodat het hele gezin aan de slag moest. Daar was ik
toen niet altijd blij mee, zelf ging ik liever paarden verzorgen of de duinen in.
Het natuurmens was geboren.
Na wat omzwervingen kwam ik samen met mijn dochter op tweehoog midden in het centrum van
Beverwijk te wonen. Omdat het appartement een groot balkon op het zuiden heeft kon ik hierop
wat verschillende gewassen kweken. Ondertussen verliet mijn dochter het nest en begon er bij mij
wat te broeden ik zat te veel binnen en was niet echt gelukkig.
In 2015 kwam het idee om een volkstuin te huren. Drie weken later had ik mijn stukje grond waar
ik lekker buiten bezig kan zijn. En niet te vergeten van alles en
nog wat kweek waar geen pesticiden aan te pas komen. Van
Peterselie tot Artisjok, ik kweek de leukste gewassen.
En nu voorzitter van onze vereniging hoe kan dat nou!
Ik was niet van plan om mij de eerste jaren te bemoeien met de
vereniging dat ging even anders.
De jaarvergadering van 2016 bracht daar verandering in ik kon
de vereniging toch niet zomaar zonder bestuur laten zitten dus
opgestaan en nu staat er bij voorzitter mijn naam geschreven.
Zoals alle besturen wil je het beste voor de vereniging, ik ook
en zal mijzelf zo goed mogelijk inzetten voor V.T.V. Wijkeroog.
Groetjes en een mooi tuin jaar voor 2018,
Simone Brus.

Veiligheid op ons tuincomplex
Het bestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de leden en bezoekers.
Daarom willen wij dat u en wij een aantal regels respecteert en naleeft.

-

Let ten eerste altijd op uw eigen veiligheid.
Waarschuw altijd het bestuur of Arbo coördinator bij gevaarlijke
situaties en neem geen onnodige risico door het zelf op te lossen.
Zorg bij het verschijnen op het algemeen werk altijd voor deugdelijk
schoeisel en stevige handschoenen.
Gebruik altijd de gezicht en gehoorbeschermers die u uitgereikt krijgt
van de vereniging.
Volg altijd de instructies op.
Als u een afzetting ziet, loop of fiets dan altijd een pad om (ook als u
dit niet uitkomt).

Koolmonoxide
Goed ventileren en toestelonderhoud
Bij gebruik van open toestellen kan een verstoorde
verbranding een regelrecht gevaar opleveren voor mens en
dier.
Open toestellen zijn toestellen waar de verbrandingslucht
uit de ruimte wordt gehaald waar het toestel staat of hangt.
Een verstoorde verbranding is een verbranding waarbij de
verhouding tussen de aangezogen lucht en het
verbrandingsgas of een vast brandstof niet goed is.
Daardoor ontstaat er tekort aan een zuurstof (O)

De verstoring is meestal het gevolg van niet goed
onderhouden van het toestel of een verkeerde plaatsing.
Als de uitlaatgassen niet weg kunnen of er ontstaat veel
stoom in de directe omgeving van de verbranding dan
ontstaat er een verstoring van de verbranding. Met
alle gevolgen van dien.

Gasslangen en drukregelaars
Veilig met gas
Gas is de basis voor een stuk comfort in uw tuinhuis: de kachel verwarmt, het eten
en drinken in de koelkast blijft koel als u geen elektra heeft en u kunt lekker koken in
uw tuinhuis.
Het is uiteraard erg belangrijk dat u ervoor zorgt dat de gasinstallatie altijd in
topconditie is.
U heeft vast weleens verhalen gehoord over tuinhuisjes met problemen aan de
gasinstallatie!
Vaak is de oorzaak: geen controle of gebrekkig onderhoud.
Neem geen risico en volg ons advies op.
Controleer en onderhoud u installatie regelmatig.
De gasslang
De gasfles staat vaak in een gaskist en wordt met de
gasslang aangesloten op de gasinstallatie.
De gasslang is daardoor een essentieel onderdeel en
moet gecontroleerd worden.
Op de gasslang staat het jaartal van productie vermeld.
Het advies is om de oranje gasslang na maximaal 3 jaar
vanaf de productiedatum te vervangen, en een zwarte
gasslang na 2 jaar.
De reden hiervoor is dat er na verloop van tijd scheurtjes
door uitdroging in de slang ontstaan waardoor uw
veiligheid en die van anderen om u heen afneemt.
Vervang daarom uw gasslang tijdig.

Drukregelaar
De gasdruk in een fles wordt bepaald door de
omgevingstemperatuur.
De druk is dus niet altijd gelijk.
Gasapparatuur vraagt echter om een constante
gasdruk.
De drukregelaar op de gasfles zorgt hiervoor.
De drukregelaar moet afhankelijk van het model
minimaal iedere 5 jaar vervangen worden
voor optimale regeling van de druk en voor de
veiligheid.
Leidingen en toestellen
Ook deze moeten gecontroleerd en onderhouden worden, een installateur kan hier in
uitkomst bieden.
Als u twijfelt aan de toestellen of de installatie draai dan uw gasflessen dicht en
gebruik ze niet.

Bij gaslucht ramen en deuren
openzetten voor ventilatie en de
gasflessen afsluiten.
(Open vuur is dan verboden)

Legionella
Voor de veiligheid van uw waterleidingen bent uzelf verantwoordelijk, geadviseerd
wordt, om na een periode van afwezigheid alle leidingen ca vijf minuten met koud
water te laten doorstromen, en de douchekop door te spoelen met heet water (daarbij
de douchekop onderdompelen in een emmer met koud water).
Om inademing met waternevel te voorkomen dient u het tuinhuis zo goed mogelijk te
ventileren (deuren en ramen open).
Bron: Weblikl.nl
Ingezonden door Joke van der Linde

Als jullie nieuwe penningmeester wil ik me even voorstellen.

Mijn naam is Joke van der Linde en ik woon in Beverwijk.
Sinds 2010 in het bezit van een volkstuin, in de familie ook wel aangeduid als "het
landgoed", waar ik enorm van geniet.
Allereerst was het niet mijn bedoeling om nog in een bestuur plaats te nemen, omdat
ik binnen het verenigingsleven, met name de sport, al de nodige functies heb vervuld
en daarin nog steeds actief ben. Maar nood breekt wet, vooral als blijkt dat er geen
gegadigden zijn voor deze functie, die toch oh zo belangrijk is.
Met bijna een volledig nieuw bestuur gaan we er met z´n allen tegenaan.
Het moet mogelijk zijn om met de inzet van alle betrokken tuinders er weer een goed
functionerende vereniging van te maken waar het goed toeven is.
Ik ga ervoor en reken op uw medewerking.
Tot ziens op de tuin,
Joke van der Linde

Het winkeltje.
Beste tuinders,
In 2017 is het winkeltje voor de laatste keer open geweest, in 2018 zou het winkeltje
voorgoed sluiten, er was een ander bestemmingsplan voor, maar dat is niet
doorgegaan omdat we vonden dat het winkeltje bij het tuincomplex hoort hebben we
ons best gedaan om het voor sluiting te behoeden.
Wij zijn een leuke groep vrijwilligers die het winkeltje vanaf 3 maart 2018 elke
zaterdag openhouden van 10.00 tot 13.00 uur. De datum zal samen met de
werkzaterdagen zijn, u hoort nog van ons.
De bedoeling is dat het vernieuwd wordt, gezelligheid staat voorop, we gaan koffie en
thee schenken, alleen als de tuinwinkel open is, want in de middag kan iedereen
terecht vanaf 14.00 uur in de kantine en dat houden we zo.
Binnen komt een koffietafel met stoelen, als het mooi weer is maken we buiten een
zitje met tafel, stoelen en een parasol. Alle tuinders
zijn welkom voor een gezellig praatje. Ook advies
over tuinbenodigheden en over de tuin zelf, daarbij
kan ook artikelen van bepaalde planten of groente
worden besteld die we niet in de winkel hebben. Er
komt een andere opstelling in de winkel met
tuinartikelen en aarde, wij hebben een ruim hok om
meer aarde op te slaan zodat we nooit tekortkomen
bij vragen en bestellingen, stokken zaadjes, wat
gereedschap, kruiwagenwielen, diverse
tuinbenodigheden enz.
Buiten komt er een brievenbus in de deur voor bestellijst waar groenten planten
aarde besteld kan worden, is ook bedoeld voor leuke ideeën wat zou in een
tuinwinkel te koop moeten zijn, ideeën zijn welkom, bestellingen van maandag tot
woensdag 16.00 uur in de middag worden zaterdag geleverd als het leverbaar is we
doen ons best. In de tuinwinkel kan ook speciaal gereedschap of speciale groenten,
planten, zaadjes besteld worden tegen aanbetaling. Aarde kan bezorgd worden, bij
grote bestellingen vooral voor oudere onder ons is het een welkom en voor alle
tuinders die al druk zijn om van het voorjaar weer hun tuin in orde te krijgen, er komt
ook een vernieuwde website in maart met artikelen en mogelijkheden. Hou het in de
gaten.
Kortom wij hebben er zin met een leuke groep
vrijwilligers hopen wij het hele jaar open te zijn
met succes en het voort te zetten in 2019. Wij
hopen op goede ideeën van tuinders want wij
gaan er echt wat mee doen, kom gerust kijken
want wij willen iedereen welkom heten zodat
het tuinwinkeltje een middelpunt va het
tuincomplex wordt.

Namens de tuinvrijwilligers, Joop van Veelen

Als het straks weer een beetje droog weer wordt gaan de tuinvingers alweer
kriebelen. Tuin lekker weer klaar maken voor het nieuwe seizoen. Dan ben ik ook
weer op zoek naar andere planten om eventueel te kunnen zaaien.
Kom ik de Oost-Indische kers (Tropaeolum majus)
tegen en ben me gaan verdiepen in deze plant die
toch wel bijzonder is. Het is een bodembedekker met
een hoge sierwaarde, maar doet het ook goed als
klimplant. Doet het heel goed op allerlei grond en
houdt van de zon.
In het voorjaar kan je alvast voorkweken onder glas,
maar beter is om ze ter plekke te zaaien. De jonge
plantjes zijn erg broos en als je ze gaat verpotten,
breken ze makkelijk. Het is ook een snelle groeier.
Van oorsprong komt de plant uit Midden-Amerika waar
het al sinds lange tijd gebruikt wordt als
kruidengeneesmiddel. Het helpt tegen
luchtweginfecties, urineweginfecties, tegen
voorjaarsmoeheid, desinfecterend bij wonden en
tevens gebruikt men het bij kaalheid. Er zit een hoge
concentratie van vitamine C in de Oost-Indische kers
en dit zou kunnen verklaren waarom het weerstand
verhogend werkt. De zwavelhoudende aminozuren zijn
goed voor huid en haar. Je vindt regelmatig OostIndische kers in haarverzorgingsproducten tegen roos en haaruitval.
In de keuken is dit ook een interessante plant. Het kan namelijk gegeten worden. De
smaak is een beetje peperachtig, zoals waterkers smaakt. Daarom goed te gebruiken
in salades. Zowel de bloemen als de vruchten zijn eetbaar.
In de moestuin leent deze plant zich uitstekend voor combinatieteelt als biologisch
bestrijdingsmiddel. Voor een hele reeks ongewenste moestuin indringers zijn de
planten goed bruikbaar. Broccoli, bloemkool bonen en kersenbomen blijven luisvrij.
De plant houdt de wolluis weg van de appelbomen en witte vlieg van komkommer,
augurken, pompoenen en meloenen. Je kunt sterke thee trekken van de bladeren en
dit gebruiken als bestrijdingsmiddel. De Oost-Indische kers hoort gewoon in elke
moestuin. Wel moet je door de luizen bezette blaadjes
eraf knippen.
Wil je ieder jaar de Oost-Indische kers in je tuin
hebben, dan kun je heel eenvoudig de zaden oprapen,
laten drogen en in het voorjaar weer zaaien, of je laat
de zaden gewoon liggen. Dan kiemen ze vanzelf weer
in het voorjaar. Als je de groei te weelderig vindt
worden, kan je heel eenvoudig stukken van de plant
wegtrekken. Wat een geweldige plant, die ook nog
bestaat in 90 soorten. Mij benieuwen bij wie ik hem ga
aantreffen.
Ina van der Hert.

Ecologisch tuinieren
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en ik kan niet
wachten om weer te beginnen, vooral na de laatste grauwe
maanden van grijs weer zonder amper een zonnetje.
Nog even en ik ga weer beginnen met het voor zaaien van de
eenjarige en het voortrekken van de dahlia’s en
knolbegonia’s. Tevens ben ik zeer benieuwd hoe de buxus
gaat uitlopen dit jaar en of mijn reddingsactie heeft geholpen.
Het pireco product in inmiddels ook de te koop bij Welkoop onder hun eigen merk,
zodat het gemakkelijker te verkrijgen is en waarschijnlijk ook goedkoper. Ik vermoed
dat we veel last zullen gaan krijgen van de slakken na de zachte en natte winter,
daarom ben ik blij dat ik een ecologisch middel heb gevonden die ze verjagen maar
niet doden omdat ze een belangrijke schakel zijn in het opruimen van zieke planten.
Op dit moment van schrijven (29-1-18) staan de eerste
sneeuwklokjes in bloei en ben ik in afwachting van mijn
gemengde bollentuin. Samen met het stinkend nieskruid is
dit de voorbode van een nieuw tuinseizoen en wat heel
verrassend is een campanula die in een hangende muurtuin
staat en al bloeit sinds vorig jaar mei, met kleine rustpauzes
tussendoor
staat nu
nog steeds
in bloei met
enkele
bloemen. Dit komt waarschijnlijk
door het zachte weer waardoor er
geen winterrust is en daardoor is er
een hele leuke combinatie, die
eigenlijk niet zo zou moeten zijn
Vorig jaar was de voorjaarsborder al
mooi maar ik heb er vorig najaar nog
meer bollen bij geplant. Ik heb
onlangs in de krant gelezen dat de bollen heel belangrijk zijn als vroege nectar voor
de insecten met name de bijen die het de laatste jaren heel moeilijk hebben. Daarom
is het belangrijk dat wij als tuinders veel bollen
aanplanten, mooi voor onszelf en nuttig voor de
bijen, dat zijn twee vliegen in een klap. De
bollen dichten het gat voordat de vaste planten
goed zijn uitgelopen en de eenjarige kunnen
worden uitgeplant zodat je ook meteen een
bloeiende tuin hebt in maart, april. Een mix van
sneeuwklokjes, winterakonieten, krokussen,
narcissen, tulpen, sneeuwroem, blauwe druifjes,
boshyacinten, daslook en sieruien om er een
aantal te noemen zorgen voor maandenlang
bloeigenot.

Als je die mengt met wildemanskruid, vergeet me nietjes en longkruid heb je een
mooi geheel die elkaar ondersteunen. Bijvoorbeeld blauwe vergeet me nietjes met
rode tulpen zijn een geslaagde combinatie. Daarna is het tijd voor de zomerbloeiers.
Daar zijn er ook diverse die goed zijn voor de bijen en andere insecten zoals vlinders.
Op die manier kunnen we al veel doen met beperkte middelen voor een mooie
toekomst voor onze bijen die zo noodzakelijk zijn voor onze voeding omdat er zonder
bijen geen bestuiving meer plaats vindt en er dan een tekort ontstaat aan fruit en
groenten die we dagelijks nodig hebben. Kies in ieder geval zoveel mogelijk voor
enkele bloeiwijze want die geven de nectar af en dubbele bloemen zijn alleen mooi
voor ons zelf maar hebben geen natuurwaarden.
Tot slot wens ik iedereen een mooi tuinjaar
toe.
Tot de volgende keer

Ria Post

Kringlooptuinieren brengt de creatieve geest naar boven
In plaats van te zaaien in plastic zaaipotjes zijn eierschalen ook perfect te gebruiken,
andere ideeën voor zaaibakjes zijn wc-rolletjes (die mogen dan ook direct mee
geplant worden in de grond. Karton breekt
perfect af en de plantenwortels groeien er
dwars doorheen), evenals zaaibakjes die je
maakt van krantenpapier. Gebruik een glas
als malletje om het krantenpapier rond te
vouwen. Plooi daarna wat krantenpapier om
als bodem. Hierin kan dan de zaaigrond
toegevoegd worden. Eenmaal de plantjes
klaar zijn om uit te planten kan je ook dit
gewoon in de volle grond zetten. Ook het
krantenpapier zal volledig verteren.

Hoi allemaal,
Een tijdje terug werd ik gevraagd of ik interesse had om
secretaris van jullie volkstuinvereniging te worden. Ik heb toen
geantwoord dat ik daar eerst goed over na moest denken. Want
tuinieren en ik, hmm dat gaat 'm echt niet worden. Maar toen ik
verder dacht kwamen er toch veel raakvlakken, ik houd van het
verenigingsleven, heb een aardige secretariële achtergrond en
vind het fijn om kennis en ervaring op te doen. Ik heb dus ja
gezegd en mag me dan nu ook jullie secretaris noemen.
Zelf woon ik in Beverwijk, ben vorig jaar vlak voor mijn 54e jaar voor de eerste keer
getrouwd (moet je ook eens meemaken) en heb ik samen met mijn man het
vertrouwen gekregen om een pracht van een dochter op te voeden. Verder hebben
wij nog 4 katten en werk ik in Amsterdam op een groot internationaal kantoor. Op zich
al een aardig druk leven.
Toch vind ik het fijn om samen met de nieuwe bestuursleden voor jullie aan de slag te
gaan. Ik hoop dat ik jullie af en toe eens tegenkom voor een gesprek. Wat ik vooral
hoop is dat we met ons allen, bestuur, de vrijwilligers en tuinders een fijne plek
kunnen hebben waar iedereen zich op zijn gemak voelt en waar het goed vertoeven
is.
En … als ik op de pinkster bingo kom...... willen jullie dan niet zo snel de getalletjes
opnoemen, ik moet nog wennen aan mijn bingostipper☺
Julia Anderies

Zaden van de brandnetel geoogst.
De brandnetel, een
superfood.
Als echt iedereen zou
weten hoe gezond de
brandnetel is dan
stonden er geen dure
potten met pillen die
zogenaamd gezond zijn
(uitzonderingen
daargelaten) in de
schappen van de winkels.
We blijven maar delen dat brandnetels helemaal top zijn en volledig gebruikt kunnen
worden, maar de zaden zijn nu helemaal het summum op dit moment.
Nu kan het nog, oogsten, wel op droge dagen en niet als de dauw er nog op zit, waar
we nu weer op moeten gaan letten.
Daarna laten drogen, goed uitspreiden. Ik heb de zaden op bakpapier op een houten
blad uitgespreid.
Even buiten laten staan om eventuele laatste spinnetjes de vrijheid te geven want
wassen doe je de zaden niet; alles wat we drogen, plukken we droog, dus houden
we het droog.
De zaden moeten door en door droog zijn voor je ze opbergt wat niet meteen met
een dag klaar is en ook niet met twee of drie dagen want er zit ook olie in de zaden.
Wie over een speciale droogoven beschikt kan zich daarmee uitleven.
Overtuig jezelf ervan dat ze goed droog zijn en daarna bewaren in glas.
Niet te lang bewaren, gewoon gebruiken.
Een wintervoorraadje aanleggen is leuk, op is op!
In het voorjaar komen de toppen van de brandnetels na eventuele vorst weer boven
de grond en die zijn dan super krachtig.
De zaden kunnen ook in soepen, in roerbakgerechten, in een gebakken ei, in
smoothies, wat je maar maken wilt, net als verse en gedroogde bladeren van de
brandnetel.
Als het niet vriest kun je ook nog steeds verse brandnetels scoren, maar naarmate
het seizoen vordert zal dat minder royaal worden.
De gedroogde zaden zijn eigenlijk een must om in huis te hebben, althans dat is mijn
mening.
Eerdaags nog maar een keer de mand meenemen.
En... we aten een aantal verse zaden op een biologisch broodje kaas met
komkommer en radijs, nog een paar blaadjes duizendblad erbij en kruidenzout er
overheen, klaar waren we.
Je hebt weleens een dag dat je denkt... het is mooi zo!
Vandaag is dit goed voor ons want even geen zin om me uit te sloven.
In het zonnetje de zaden plukken gaf al veel energie en daarna ervan gegeten, dus...
dit was een verantwoorde dag!
Groetjes Fahmida,

De makkelijkste groenten in de moestuin voor de lente
De keuze van de groenten die men plant in de moestuin, bepaalt in hoge mate de
hoeveelheid werk die men erin zal moeten steken. Voor beginnende moestuiniers, of
mensen die voorzien van een bepaald jaar niet te veel tijd te zullen hebben, is het
dus handig om te weten welke groenten er in de lente het minste onderhoud en werk
vragen.
Spinazie
Spinazie is een van de vroegste groenten die men kan
kweken. Vroege, snelgroeiende soorten kunnen onder
plastiek soms al vanaf maart. Het is helemaal niet nodig
om spinazie op rijen te zaaien, gewoon uit de losse pols
kan ook. Het is wel even zoeken naar de juiste dichtheid.
Te dun zaaien zorgt voor een lager rendement en meer
onkruid. Te dik zaaien kan ervoor zorgen dat de planten
elkaar verstikken.
Spinazie groeit zelfs zo snel dat er bijna geen onkruid
tussen gegroeid is tegen de tijd dat u oogst. Bovendien
kunt u twee of drie keer na elkaar spinazie zaaien zodat u
ook geen grote oppervlakte nodig hebt voor een mooie
oogst.

Radijzen
Radijzen zijn zo mogelijk de makkelijkste groenten
om te kweken. U zaait deze namelijk rechtstreeks in
volle grond en kan ze reeds enkele weken later
oogsten. Radijzen groeien ook sneller als het meeste
onkruid dus dient u ook niet te wieden.

Sla
Sla is heel gemakkelijk te kweken. Het voor
zaaien en verspenen is soms wat tijdrovend.
Indien u planten koopt duurt het ongeveer
drie tot vier weken voor u een eetbare krop
hebt. Het enige wat u hiervoor moet doen is
de plant in de grond steken met veel water
en wachten.

Aardappelen
Op het eerste zicht lijkt het zo niet, maar aardappelen planten vraagt helemaal niet
zoveel werk. Na het voorkiemen, waar geen werk aan is, moet u rekenen op vier
middagen werk voor een 100-tal planten.
De eerste namiddag besteedt u natuurlijk aan het planten.

Leg de aardappelen met de scheuten naar boven in een put van ongeveer vijf à tien
cm diep. Het makkelijkste maakt u deze putjes door de achterkant van bijvoorbeeld
een schop in de grond te duwen. Even de putjes toedekken en klaar.
Na enkele weken wachten komen de aardappelplanten boven de grond. De kans is
groot dat er intussen ook al wat onkruid tussen te bespeuren valt, dit is echter geen
probleem. Als de planten zo'n 10 à 15 cm boven de grond staan kan men beginnen
met het ophogen. Passeer met een schoffel tussen de planten en gebruik de aarde
om een bult te maken rond de plant, tot net onder de bovenste blaadjes. Nu zijn de
aardappelen opgehoogd en is het onkruid ook verdwenen.
Vanaf nu is het gewoon afwachten tot de planten groot worden, door het dichte
bladerdak groeit er bijna geen onkruid onder, en het weinige dat erdoor komt kan
helemaal geen kwaad. Als de planten uitgebloeid zijn en beginnen te vallen mogen
de aardappelen geoogst worden.
Het oogsten gaat het makkelijkste met een vier tandse riek, steek gewoon onder de
plant door en wrik de plant omhoog. Raap alle aardappelen eruit en laat ze enkele
dagen drogen. Haal de eventuele rotte exemplaren er direct uit. De aardappelen met
kleine gaatjes kan u best opzij leggen om als eerste te gebruiken.
Na een aantal dagen gedroogd te hebben kan u er eventueel nog het teveel aan
aarde makkelijk afborstelen.
Bron: huis-en-tuin.infonu.nl

Ik heb 40 jaar een aannemersbedrijf gehad in Heiloo en ik vind dat ik een kleine
betekenis voor de vereniging kan zijn daar dit een soort verlengde van mijn beroep
is.
Mijn hobby's zijn bootjes bouwen en zeilen en uiteindelijk ook bezig zijn met de
tuinhuisjes, daar geniet ik van. Mijn kinderen vinden het ook prachtig, zij maken ook
veel gebruik van de tuin en het huisje.
Cor van Opzeeland,
bouwcommissie

Boekentips met dank aan Joke van der Linden
Alle bekende en bijzondere groente- en
fruitsoorten in beeld. De groente- en
fruitencyclopedie van Luc Dedeene en
Guy De Kinder bevat veel praktische
informatie over de basisprincipes van
het telen in de volle grond, in de
kas/serre en in potten, met zeer
uitgebreide teelthandleidingen van alle
bekende, bijzondere én nieuwe
groente- en fruitsoorten. De auteurs
schrijven vanuit hun eigen praktijk en
verwerken telkens de meest recente
bevindingen. Vele honderden
kleurenfoto's en tekeningen van alle
gewassen, gereedschappen en
werkzaamheden zorgen voor duidelijke
uitleg. Dit is de beproefde gids voor
succesvolle, maar vooral smakelijke
opbrengsten uit kleine en grote tuinen. Betrouwbaar naslagwerk voor
milieuvriendelijk tuinieren - Praktische
informatie, handig en compleet Prachtige foto's, uitnodigend en
inspirerend - NIEUW: nu met losse
teeltkalender
Zelf fruit telen: succes
gegarandeerd Guy De Kinder,
medeauteur van de beroemde
Groente- en fruitencyclopedie,
beschrijft in Gemakkelijk fruit de
fruitsoorten die zelfs de beginner
met succes kan oogsten. Hij
selecteerde daarvoor uitsluitend
fruitsoorten die in Nederland en
Vlaanderen gemakkelijk te telen en
gegarandeerd productief zijn. Per
fruitsoort geeft hij niet alleen
informatie over standplaats, planten teeltwijze, maar ook tips om de
oogst te verwerken of te bewaren.

Eetbare bloemen kweken
Een mooie moestuin inspireert je om telkens aan de slag te gaan. Als je ook wat
eetbare bloemen zaait of plant, heb je daar drie keer plezier van: een moestuin vol
kleur, een gastvrij onthaal voor nuttige insecten en als extraatje smakelijke bloemen
op je bord.
Drie eenjarige met eetbare bloemen, die je heel makkelijk zelf kunt zaaien:

1. Oost-Indische kers (Tropaeolum
majus) Kies voor randjes een lage, nietrankende vorm.
Zaai vanaf april binnen voor in potjes en
plant half mei uit, of zaai eind april tot mei
direct buiten.
Het grappige ronde blad is ook eetbaar.
Kijk de bloemen voor gebruik even na op
luis.

2. Komkommerkruid (Borago officinalis)
houdt van zon en voedselrijke grond.
Zaai buiten tussen half april en mei, dun
eventueel na opkomst wat uit.
Bloei juni tot augustus; hoogte 60 cm.
Sommige mensen zijn allergisch voor de
haartjes, verwijder dan de kelkjes (al is het
groen wel eetbaar).

3. Goudsbloem (Calendula officinalis) Als je
een enkelbloemige vorm neemt, lok je ook
bijen en vlinders.
Zaai vanaf maart tot mei, direct buiten op
een zonnige, niet te natte plek en dun de
jonge plantjes op 25 cm afstand uit.
Pluk vooral veel, dat bevordert
doorbloeien. Hoogte 40-50 cm.

Bron: detuinoptafel.com

Kantine vtv Wijkeroog
Zondag 18 maart
3 partijen om 13.30 uur, kosten € 3,00 p.p.
Zondag 15 april
3 partijen om13.30 uur, kosten € 3,00 p.p.
Opgeven bij Ret Kuijs 06 5570 6291

Zaterdag 19 mei
Pinksterbingo met mooie prijzen
20.00 uur

Ada Rozemeijer; geeft een demonstratie KALLIGRAFIE
In de bibliotheek Beverwijk op 16 mei 2018, van 11.00 uur tot 12.30 uur.

Zondag 7 Januari Nieuwjaarsreceptie

Met muziek van Cock
Zwanenburg

Hoe hou ik mijn basilicum uit de supermarkt in leven?
Oke, laten we eerlijk zijn, de lente
komt eraan, oh ja, zo’n
basilicumplantje zou niet
misstaan op mijn vensterbank of
in de tuin, water en liefde en dan
kan ik de hele zomer genieten van
verse pesto, tomaat-mozzarella en
de beste italiaaanse tomatensaus.
Vergeet het. Niemand slaagt er in
om een basilicumplant uit de
supermarkt langer dan vijf dagen in
leven te houden. Als je dat toch lukt,
heb je groenere vingers dan ik.
Zo gaat het mis
Basilicum is eigenlijk helemaal geen moeilijke plant om in leven te houden of te laten
groeien. Het probleem is dat de plant uit de supermarkt ook gekweekt is voor de
supermarkt en snelle consumptie. Wat je eigenlijk koopt is niet één basilicumplant,
maar tot 20 kleine plantjes die onder artificieel licht gedwongen worden om een
groeispurt in te zetten. Wat je in huis haalt is dus eigenlijk een uitgeputte
babybasilicum. In hun zoektocht naar water, zon en liefde bij je thuis gaan ze
beginnen wedijveren met elkaar en elkaar zo verzwakken. Dood.
Maar hoe laat ik mijn plantje uit de supermarkt toch overleven?
Daar is een oplossing voor. Haal het supermarktplantje uit de pot en verdeel het
voorzichtig in vier door de wortels en kluit zand van elkaar te scheiden. Geef alle vier
een aparte pot en genoeg water. Geef ze dan twee weken lang veel licht en liefde.
Zo hebben ze tijd om op krachten te komen en heb je (als alles goed gaat) na een
tijdje vier gezonde plantjes.
Toch nog wat goede raad
Laat basilicum uit de supermarkt links liggen. De simpelste oplossing is een plantje
kopen bij een deftig tuincenter of zelf je basilicum zaaien en laten groeien. Niet enkel
heb je zo meer kans op succes, ook heb je zo meer keuze uit verschillende soorten
basilicum. En als het even kan, plant de basilicum in volle
grond gedurende de drie zonnigste maanden en laat hem
daarna overwinteren in een pot binnen. En geef alleen water
wanneer de bladeren beginnen te verschrompelen.
Basilicum houdt het graag droog.
Zo, nu houdt niemand je nog tegen om een hele zomer te
genieten van zelfgemaakte pesto, Italiaanse tomatensaus of
tomaat-mozzarella!
Dit stukje is overgenomen van Robby Sallaets
Ingezonden door Simone

Aftrap van een nieuw tuinseizoen
We blikken heel even terug op het roerige jaar 2017.
We hebben afscheid moeten nemen van een aantal tuinders, dat is elke keer weer
schrikken en went nooit. Zij laten een leegte achter.
Zo ook kreeg ik bericht dat Jan Otten op 1 februari 2018 is overleden. Jan heeft
jarenlang de Varia vormgegeven.
Iedere dag werd de wereld kleiner
De mogelijkheden minder
De levenswil bleef
Het leven niet
Vanaf deze plaats wens ik zijn familie heel veel sterkte.
Het oude bestuur trad af. Jammer we hadden een fijne ploeg mensen.
Het nieuwe bestuur heeft er zin in om van 2018 een goed tuinjaar te maken. Het
nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:
Het dagelijks bestuur:
Voorzitter…………………. …….. Simone Brus
Penningmeester ……………….. Joke van der Linde
Ad-interim secretaris ………….. Julia Anderies
Bestuursleden:
Bouwcommissie…………………. Cor van Opzeeland
Holland op z’n Smalst ………….. Wim van Hoolwerf
Tuinwinkel ………………………. Joop van Veelen
Zij stellen zich in deze Varia aan u voor.
De kantine zit in de lift en het winkeltje maakt een doorstart. Allemaal goede
berichten. Wij komen echter nog steeds vrijwilligers te kort. Wij doen daarom een
dringende oproep aan de tuinders zich aan te melden.
Kom op, samen staan we sterk en kunnen we er een mooi seizoen maken.
Wat de Varia betreft: Ada heeft weer een heel mooie voorkant getekend, geweldig.
Wat is zij daar toch goed in.
Mijn dank gaat ook uit naar de schrijvers van de vaste rubrieken, dank jullie wel,
zonder jullie zouden we geen Varia kunnen maken.

De eerste zonnestralen doen hun best. Wij hopen op nog veel meer mooi weer en
een goede oogst van de tuin.
Met vriendelijke tuingroeten Greet de Wit

Beste tuinders,
Zoals u gezien heeft is het kantine team al een aantal maanden bezig in het
Praathuis met een vaste groep vrijwilligers.
Ret is coördinator van de kantine. Daar wordt zij bij gestaan door Frans
(donderdagmiddag), Jeremy (donderdagavond, nu nog even op vakantie), Ferry
(vrijdagmiddag), Henk (zaterdagmiddag) en Ret (zondagmiddag).
De kantine is geopend van 14.00 uur tot 18.00 uur en in verband met klaverjassen op
donderdagavond 19.30 uur tot 22.30 uur
Heeft u zin om ook mee te kaarten? Kom gezellig langs en doe mee.

Het assortiment in de
kantine bestaat uit:
koffie, verschillende
soorten thee,
broodje bal of worst,
tosti's, ijs,
diverse
snoepsoorten voor de
kinderen en
verschillende
alcoholische drankjes
die geserveerd worden
met een stukje kaas
en/of worst.
Verder zijn we al druk bezig met de voorbereiding voor de Pinkster bingo en de VTV
Feestdag 2018.
We houden u op de hoogte van onze activiteiten via de publicatie borden.
Ook zijn we begonnen om de kantine wat op te vrolijken en wij hopen dat er dan
meer tuinders langs komen voor een versnapering, want de kantine is voor iedereen.
We zien u in de kantine (het Praathuis)
Leni de Vries.

Lavendel is leuk!
Groeit prima in potten.
Kan als haagje worden toegepast.
Als je de plant aanraakt komt de heerlijke vrij.
Voedsel voor bijen, hommels en vlinders.
Wintergroen.
Snoeien doet groeien.
Begin augustus als de plant vrijwel is
uitgebloeid kun je lavendel snoeien. Knip de
bloemen met steel en een stukje van de struik
af. In april kun je lavendel nog eens snoeien.
Knip ook dan niet te diep en niet in het oude
hout. Anders is de een kans dat de plant niet
meer uitloopt.
De bloemen met de stelen kun je drogen. Bind
hiervoor de bloemstelen met een elastiekje bij
elkaar. Maak de bosjes niet te dik en hang ze
op een droge plek in huis. Zijn de bloemetjes
droog, rits ze dan van de stelen en doe ze in
katoenen zakjes.
Zet lavendel in de volle zon. Hoe meer zon, hoe liever. De grond waarin e plant staat
mag niet te lang te nat zijn. De plant bloeit vanaf juni tot begin augustus. De hoogte
van de plant is tussen de 25 en de 50 centimeter.
Stekken en planten
Trek in de lente een jonge scheut
van vijf centimeter van de plant.
Zorg dat er nog een stukje van het
houtachtige steeltje van de plant
aan het stekje zit (hieltje). Zet de
stek in zaai- en stekgrond, geef
water en trek een plastic zakje
over de pot. Na een week of zes
heeft de stek wortels en kan de
plant in potgrond worden gezet.

22 december 2017
kerstbingo

Spoed, spoed, spoed
en nog eens spoed!!!
Ben jij diegene (man of vrouw) die ons
VTV team wil helpen in de

Kantine
Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur
en/of
Donderdag van 14.00 tot 17.00 uur

Zeg ja!

Voor info bij Ret
op zondag van 14.00 tot 18.00 uur
Of telefonisch 06 55 70 62 91

