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NIEUW SEIZOEN

Het nieuwe tuinseizoen komt er aan. 
Sommige fanatiekelingen (positief be-
doeld hoor!) zijn al aan het voorzaaien 
zodat ze zo direct een voorsprong heb-
ben op de buiten zaaiers. Soms gaat dat 
prima maar soms valt het resultaat een 
beetje (of meer) tegen. Zaaisels worden 
te lang en te slierig en voordat die bui-
ten de gang te pakken hebben (als het 
al lukt) zijn de zaaisels die je buiten zaai-
de soms al verder. Voor binnen zaaien 
geldt: zet je zaaisels niet in de felle zon 
maar licht, niet te warm (afhankelijk van 

wat je zaait) en geef niet teveel water. 
Voor je ze buiten gaat planten (vaak na 
de Ijsheilingen omdat er daarna meest-
al geen nachtvorst meer optreedt. De 
IJsheiligen zijn: 11 mei Sint Mamertus, 

12 mei Sint Pankratius, 13 mei Sint Ser-
vatius en 14 mei Sint Bonifatius) Voordat 
je je zaaisels buiten plant moet je ze 
afharden: overdag buiten en ‘s nachts 
binnen zodat ze aan de buitentempe-
ratuur kunnen wennen. Wordt er nacht-
vorst verwacht terwijl je planten wilde, 
laat ze dan, uietraard, nog even binnen 
staan.

KERN MET PIT
We hebben h 1000,-- toegezegd gekre-
gen voor de herinrichting van de en-
tree van Kern met Pit (= een fonds van 

Heidemij Arcadis). Het bedrag wordt 
uitgekeerd als we de boel gerealiseerd 
hebben.

VMT FAN

Van een VMTfan (zo wilde ze aangeduid 
worden) kregen we een bijdrage van 
h 1100,-- ! 
Dat bedrag komt fantastisch van pas en 
ook dat geld gaan we gebruiken voor de 
herinrichting van de entree.

POSTCODE LOTERIJ 
BUURTFONDS
Tenslotte hebben we voor de rest van 
het benodigde bedrag een aanvraag 
voor de entree ingediend bij het Postco-
de Loterij Buurtfonds.

WERKOCHTENDEN
Soms blijkt er onduidelijkheid te zijn 
over het al dan niet deelnemen aan wer-
kochtenden.

Die werkochtenden zijn bedoeld om  het 
’openbare gedeelte’ van ons complex te 
kunnen onderhouden (van de totale 
oppervlakte van 3 ha is 1 ha openbaar).  
Ieder lid, tenzij hij of zij andere taken 
binnen de vereniging heeft, is verplicht 
twee werkochtenden mee te draaien. 
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Ben je niet geweest dan betaal je h 25,-- 
per gemiste werkochtend. Dat geld kan 
gebruikt worden om derden in te scha-
kelen als het werk niet afkomt. Die der-
den, meestal aannemers, kosten geld.

AARDAPPELZAAD
Klinkt gek, aardappelzaad. We zijn ge-
wend om poters te kopen of te bewa-

ren van eigen oogst voor het nieuwe 
seizoen. Toch wordt er druk gezocht 
naar de mogelijkheid om aardappels 
te zaaien. Er worden proeven genomen 
waaruit blijkt dat gezaaide aardappels 
na een maand of drie ook een prima 
oogst op kunnen leveren! Deskundigen 
verwachten dat aardappels zaaien over 
een jaar of vijf (redelijk) normaal is.

MUIZEN EN TULPEN
Ook al zie je ze misschien zelden of nooit, 
ga er maar vanuit dat er op iedere tuin 
muizen leven. Ze zijn gek op kiemende 
zaden (die smaken dan zoeter) maar in 

herfst en winter doen ze zich ook graag 
tegoed aan tulpenbollen! Soms neemt 
hun vreterij ( je kunt het moeilijk eterij 
noemen) zo’n omvang aan dat er weinig 
van je tulpenplukbedje overblijft.

SNOEIHOUT
De meeste moestuinders snoeien in de 
winter. Op de tuin is het, qua tuinwerk, 
rustiger en het blad is van de struiken 
en bomen gevallen zodat je een goed 
overzicht hebt. Soms kun je het snoei-

hout weer gebruiken op je eigen tuin. Je 
kunt van twee stukken+ een stuk touw 
een pootlijntje maken. Stukjes tak kun 
je gebruiken om de zaairijtjes aan te ge-
ven zodat je niet je net kiemende zaden 
omschoffelt. Gevorkte takken kunnen 
erwten en peulen maar ook vaste plan-
ten een steuntje geven, rechte takken 
zijn prima om niet te hoog uitgroeiende 
planten aan te binden. 

BEZEM
Van een bundel dunne takken kun je een 
bezem maken. Je hebt een bos nodig die 
je met twee handen kunt omspannen. 
Bind om de bos (rond de dikke einden) 
een stevig touw zo strak mogelijk vast en 
doe dat nog een keer op zo’n 15 cm van 
de dikkere uiteinden. IJzerdraad kun je 
ook gebruiken, dat kun je met een tang 
misschien nog wat vaster aantrekken/
aandraaien. Maak een punt aan de steel, 
zet de bezem erop en stamp met de on-

derkant van de steel stevig op een tegel 
of iets dergelijks. Als het goed is zakt de 
bezem over de steel en kun je hem ge-
bruiken. En valt dat een beetje tegen? 
Zo’n eigen bezem staat ook decoratief!

WEER
Wat zal het worden dit seizoen? Wie het 
weet mag het zeggen.
Een paar spreuken: ‘Lichtmis (= 2 februa-
ri) helder en klaar, maakt de boer tot een 
bedelaar’ (en dan wordt het op de tuin 
waarschijnlijk ook niks) .

’ Maart droog, mei nat, veel hooi en zaad 
zat!’ (dus een goede oogst).
En ‘Mist in maart, regen of vorst in mei!’ 

De volgende 
nieuwsbrief vind 
je eind maart - 
begin april in 
je mailbox.
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