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NIEUW SEIZOEN
Zo langzamerhand barst het nieuwe sei-
zoen weer los. Altijd spannend: wat zal 
het worden? We wensen je als bestuur, 
een prachtig, oogstrijk seizoen toe!

ALV

Zoals je waarschijnlijk al weet houden 
we de ALV op 25 april in kerkcentrum Het 
Anker. Inloop vanaf 19.00 uur, we begin-
nen met de ALV om 19.30. Hopelijk is het 
geluid op orde (3x is scheepsrecht!). De 
stukken vind je binnenkort in je mailbox. 
Op de agenda staan o.a. de verkiezing 
van een nieuwe penningmeester(en het 
afscheid van de ‘oude’ penningmeester, 
Anneke Schaaf) en verhoging van de 
borg in 2023 en in 2024. De borg was 
en is bedoeld om een tuin weer op orde 
te brengen als de vorige tuinder er een 
puinhoop van heeft gemaakt. Maar met 
20 euro (de hoogte van de huidige borg) 
doe je niet veel meer. Vandaar de verho-
ging: met 10 euro/are in 2023 en nog-
maals 10 euro in 2024. Het is ‘leengeld’: 
laat je je tuin netjes achter dan krijg je 
de borg weer terug. Nieuwe tuinders op 
een vuile tuin krijgen per are drie maan-
den korting en drie maanden de tijd (per 
are, dus bij twee are zes maanden) om 
de tuin weer op orde te brengen.

OUDE DIERENWEIDE
Er zijn leden die zich ergeren aan de 
oude dierenweide. We hebben het daar 
al eerder over gehad. Er zijn minimaal 
8 soorten nachtvlinders die hun eitjes 
leggen op het lange gras zoals wij op de 
dierenweide hebben staan. Omdat het 
nachtvlinders zijn (er zijn meer dan 2000 
soorten nachtvlinders in ons land!) zie je 
ze overdag niet maar ze zijn er dus wel. 
Het is de bedoeling om ieder jaar de helft 
van de weide te maaien, van binnen naar 
buiten zodat dieren, die tussen het gras 
leven, de kans krijgen om te ontsnappen. 
Maai je van buiten naar binnen dan sluit 
je ze op. De paden worden gemaaid door 
onze eigen maaiploeg.

LENTEMARKT

Op zaterdag 26 maart organiseerden 
we onze eerste Lentemarkt. Spannend: 
is het niet te vroeg in het jaar? Is het 
wel handig om het op zaterdag te doen? 
Zullen er bezoekers komen? Nou, als je 

er geweest bent weet je hoe de Lente-
markt was: veel bezoekers, blije mensen 
en prachtig weer! En er werd ook nog 
behoorlijk verkocht. Voor iedereen is het 
wel duidelijk: de Lentemarkt is een blij-
vertje! 

VMT OP 
FACEBOOK

Sinds meerdere jaren heeft VMT een fa-
cebookpagina. Na wat sluimerende ja-
ren heeft Patricia van Lammeren (tuin 
B 16) onze facebookpagina weer leven 

ingeblazen. Patricia is een waardige 
ambassadeur voor onze vereniging. 
Met regelmaat zet tuinnieuws en tuin-
weetjes op onze site. We zijn daar blij 
mee!
Heb je iets te melden, dat past op de 
VMT – facebookpagina, neem dan con-
tact op met Patricia 
(p.stokkers@hotmail.com)

WAT IS AFHARDEN?
Heel wat moestuinders zaaien binnens-
huis voor. Best slim natuurlijk. Buiten 
groeit er nog weinig tot niks. Is het 
groeiseizoen buiten begonnen dan heb 
je met jouw plantjes een voorsprong 
van al snel een paar weken. Maar je 
moet er wel de ruimte voor hebben!
Voor je planten definitief naar buiten 
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gaan moet je ze afharden. Zet ze, in de 
eerste week van mei, overdag buiten en 
‘s nachts binnen. Na de IJsheiligen (11 
mei St. Mamertius, 12 mei St. Pancratius, 
13 mei St. Servatius en 14 mei St. Boni-
fatius) kun je de plantjes buiten zetten 
hoewel het niet helemaal zeker is dat er 
daarna geen nachtvorst meer komt. Is 
dat wél zo, dek de plantjes dan geduren-
de de nacht af.

KNOFLOOK AFTREKSEL

Slakken, heel wat tuinders hebben het 
er niet op. Hoe nuttig ze ook zijn vol-
gens allerlei boeken. Ze ruimen volgens 
informatie rottende plantendelen op 
maar helaas zien ze niet altijd (meestal 
niet eerlijk gezegd) het verschil tussen 
rottende en jonge planten. Eerder heb 
ik ze al eens proberen te weren met een 
aftreksel van knoflook en dat werkte 
behoorlijk. Doe flink wat fijngemaakte 

tenen in een paar liter water en laat het 
staan tot de stank niet te harden is. 

Verdun het wat en gebruik het regelma-
tig als gietwater bij jongen planten. Die 
gaan daardoor anders ruiken en slakken 
gaan er (meestal) aan voorbij.

GEREEDSCHAP
VOOR TUINVROUWEN
Gereedschap is te koop in allerlei kwali-
teiten en maten. En van dat laatste kun 
je gebruik maken. Een paar tips. Naast 
de ‘gewone’ brede en grote spade zijn er 
spaden met een smaller blad te koop en 
dat werkt een stuk lichter. Ook de steel-
lengte kan verschillen. Ben je kleiner, 
kies dan voor een kortere steel. Zet de 
spade regelmatig een nacht in je regen-
ton: een uitgedroogde steel breekt snel-
ler dan een vochtige, taaie steel. 
Een smalle hark (met minder tanden) 
werkt lichter dan een brede hark. Dat 
geldt ook voor een schoffel en hak. Een 
drietand cultivator werkt gemakkelijker 
dan een vijftand.

Verder werkt schoon en scherp gereed-
schap gemakkelijker en lichter dan vuil 
en bot spul. Met een haakse slijper slijp 
je in een hand omdraai je eigen gereed-
schap zo scherp als een scheermes (bij 
wijze van spreken dan). Wist je dat er 
snoeischaren voor linkshandigen en 
voor rechtshandigen te koop zijn?

BIJENSTAL EN TAP VOOR 
TUINDERS
In de laatste week van maart hoorden 
we dat we een bijdrage van De Groene 
Sluis krijgen voor de realisatie van de 

Bijenstal en Tap voor tuinders. Met die 
bijdrage, speciaal bedoeld voor de Tap 
voor tuinders (= de opvang van de neer-
slag van de bijenstal) is de boel rond en 
kunnen we van start gaan. Inmiddels is 
er werk gemaakt van het opruimen van 
de takkenwal die plotseling verrezen 
was op de plek voor de bijenstal.  

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder

De volgende 
nieuwsbrief vind 
je eind mei
in je digitale 
brievenbus.


