Vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 – JANUARI 2022
OPENING ENTREE EN AFSLUITING TUINSEIZOEN
2021

Op zaterdag 18 december sluiten we
het tuinseizoen 2021 af en starten we
seizoen 2022. Bovendien wordt onze
entree dan officieel geopend. Natuurlijk wil ieder VMT lid daarbij zijn! Temeer als je weet dat de warme choco
(met of zonder slagroom) en glühwein
klaar staan (met een plakje stol)! Een
paar vuurtjes zorgen voor extra sfeer.
Je bent welkom vanaf 15.30 uur, om
15.45 uur openen we de entree.

LENTEMARKT

De kortste dag moet nog komen maar
we verkeren alweer (een beetje) in lentesferen. Op 26 maart willen we namelijk op ons complex de eerste LENTEMARKT organiseren. 26 Maart lijkt nog
ver weg maar als je wilt scheuren, stekken en kweken dan moet je niet veel
langer wachten. Leden van ons en andere complexen kunnen op de markt van
alles op (moes-)tuingebed aanbieden.
Kijk voor meer info in je mail.

Het bestuur wenst je een gezond, groen en groeizaam 2022!
beiplanten, boerenkool en dergelijke er
afgeknabbeld bij staan of helemaal verdwenen zijn!

Wil je je alvast opgeven dan kan dat.
Mail naar p.a.kouwenhoven@gmail.com.
Ken je leuke standhouders geef ze dan
een seintje en informeer alvast andere
liefhebbers.
Vol = vol! Deelname is gratis, zet je behoorlijk wat om dan vragen we een vrijwillige bijdrage.

REEËN

Reeën hebben al eerder ons complex, en
dan vooral al die lekkere gewasjes, ontdekt.
Deze herfst/winter is het zover: we gaan
de omheining van ons complex aanpakken. Hoewel reeën prachtige, elegante
dieren zijn, houden we ze toch liever
buiten ons complex want het is toch wel
erg jammer als je ontdekt dat je aard-

We hopen op nog wat mankracht om
mee te helpen, er moet nog het een en
ander gedaan worden dus aarzel niet
om je aan te melden bij het bestuur.
Dan kunnen we een plan van aanpak
maken en dan hopen op een mooie zomer zonder reeën! (Met dank aan Marja
Hennequin). Zie ook Werkochtend 20
november.

WERKOCHTEND
20 NOVEMBER

Het was een prachtige werkochtend
met een erg fijne opkomst!
We hebben een heel mooi complex

maar het vraagt VEEL ONDERHOUD.
Gelukkig maken vele handen licht werk
dus echt top en dank aan alle aanwezigen. En niet te vergeten het gezellige
pauze / koffiemoment, zo fijn verzorgd
door Louis. Er werd veel met elkaar ge-

praat en dat hoort er ook bij. En zo leer
je elkaar beter kennen.
Het schapenhek is weer geheel in goede staat gebracht. Eén verzoek: gebruik
het hek NIET om bomen en struiken aan
vast te binden, maak er ook geen takkenrillen en composthopen tegenaan
zodat het hekwerk in goede staat blijft.
Houd het hek ook onkruidvrij. Zo kunnen we ook eventuele latere reparaties
gemakkelijker uitvoeren. Bedankt alvast! (Met dank aan Marja Hennequin).

onmisbaar voor de eerste dracht in het
jaar! Mede namens de bijen (het zal,
gezien het weer, een beetje langs hen
heen zijn gegaan) heel hartelijk dank!

groente maar nu helemaal hip. Smaakt
een beetje als knolselderij), gele bieten
zoals Golden Burpee of geringde bieten
(Chioggia). Heel leuk (voor in de kas) is
de kousenband. Een exotische groente
(eigenlijk lijkt de kousenband nog het
meeste op een lange sperzieboon).

SCHOUWCOMMISSIE

De schouwcommissie is één van de
vele vrijwilligersgroepen op ons complex. Met regelmaat zie je Karel, Harry,
Ronald en Louis een rondje ‘schouwen’:
hoe wordt het gezamenlijke gedeelte
onderhouden? Komen mensen aan hun
tuin toe? Zijn de paden vrij etc. Schouwen is een belangrijke klus, het draagt
bij aan een goed onderhouden complex.
Dankjewel voor dit schouwwerk heren!
Ronald stopt helaas met zijn tuin en ook
met het schouwen. Als je zijn taak wilt
overnemen meld je dan bij Angela Feringa
(angelaferinga@gmail.com).

BOLLEN VOOR DE SNIJ

Het kan je bekend voorkomen maar
toch, zoals eerdere jaren, deze tip: zet
een paar rijtjes snijbollen op je tuin voor
het mooi en om thuis in een vaas te zetten. Het kan nog prima. Mengsels zijn
vaak goedkoper dan bollen die op soort
verkocht worden.

SNEEUW OP JE KAS

Je weet het maar nooit of het deze winter gaat sneeuwen. Heb je een kas, veeg
de sneeuw dan van het dak af als je erbij
kunt. Sneeuw is niet alleen zwaar (doorbuigen van je spanten) maar neemt ook
al het licht weg in je kas en daar balen
de wintergroenten weer van! Ook groene aanslag (algen) kun je het beste weghalen (zacht schuursponsje of oude afwasborstel) omdat de aanslag ook licht
wegneemt.

WEER
ANDERE GROENTEN
BIJENSTROKEN

Tijdens de werkochtend van 20 november zijn ook de bijenstroken door vrijwilligers onderhanden genomen. Onder
begeleiding van Bertine de Bes werden
er drachtplanten ingeplant in de stroken. Bij de strookjes 1 -2 werden ook nog
eens vroeg bloeiende bollen geplant:

Veel tuinders leveren bij wijze van spreken ieder jaar hetzelfde bestellijstje in.
En waarom ook niet. Waarom kiezen
voor wat anders als het ‘oude’ je goed
bevalt(?).
Toch is het leuk om eens wat anders te
proberen. Natuurlijk hoef je die beproefde rassen niet af te zweren.
Je zou kunnen denken aan pastinaken
(een tijdje geleden nog een vergeten

Wij moestuinders of beter nog, onze
gewassen, zijn grotendeels afhankelijk
van het weer en dus: ‘December veranderlijk en zacht geeft een winter waar
men om lacht’.

De volgende
nieuwsbrief vind je
eind januari begin februari
in je mailbox.
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