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Nieuwsbrief
tuinvereniging ’t Pink
LENTE 2018
Het nieuwe seizoen is in al zijn hevigheid begonnen. Alles gaat nu ‘aan’;
groeit en gaat bloeien, is eetbaar of moet verwijderd worden – als tuinier
weet je soms niet waar te beginnen in deze weken. We ‘moeten’ het een en
ander, zoals de tuin in het gareel houden. Op pagina 9 vindt u hier een
bericht over – de tuinkeuring valt in de week van 21 mei. Maar gelukkig
‘mogen’ we veel meer, te veel om op te noemen, want waarvan geniet jij in
de tuin? Het is voor iedereen verschillend: het wroeten, het zweten, de
bloempjes, het oogsten, het uitdelen of juist inmaken, de dieren -vogels,
insecten- om u heen? Ik wens u veel van die genietmomenten toe in de
komende drukke periode.
Annette

Werkmiddag 24 maart
Door: Lida Möhring
Op de eerste werkmiddag van het jaar was het heerlijk werkweer.
Er was een klein maar gezellig groepje dat bestond uit slechts
acht mensen, maar er is toch heel wat gedaan.
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De werkzaamheden
De tegels voor de schuur zijn wat verlaagd, zodat de schuurdeur
weer goed open kan. Ook de kapotte tegel in de schuur is
vervangen (door Ab en Rien). Het grasveld voor de tuinen is
aangeharkt, zodat er weer gemaaid kan worden (dit deden Els en
Lida). Het gootje van het botenhuis is weer vastgemaakt en er is
een begin gemaakt met het vervangen van de noklatten van het
kasje (door Nico en Rien). Bovendien is er HEEL VEEL compost
gereden naar de verschillende tuinen. Ook is er HEEL VEEL
rommel opgeruimd dat ertussen zat (dit door Gullu van tuin 33,
Yat-Hee van tuin 19, Ab van tuin 5 en Gerard).

Composthoop opgeheven
Iedereen moet in het
vervolg zijn eigen
composthoop/vat
maken

De rommel moest opgeruimd omdat de composthoop aan het eind
van het complex opgeheven gaat worden. We gooiden er te veel
rotzooi op zoals plastic, bloeiend onkruid, oude kolen en oude
wortels. Dit betekent dat iedereen in het vervolg zijn eigen
composthoop/vat moet maken en afval dat niet in de compost
hoort, mee naar huis moet nemen. Daar mag het dan wel in de
groencontainer, want bij HVC wordt de compost flink verwarmd
zodat schadelijke planten geen kwaad meer kunnen. En: ‘NEE’, dit
afval mag NIET tussen de bomen op het voorstuk gegooid worden.
Ook rond het botenhuis is alles voor een groot deel al opgeruimd.
Heel veel dank aan alle aanwezigen. We hopen de andere leden de
volgende keren ook te zien. De volgende werkmiddagen zijn op 26
mei, 8 september en 13 oktober.
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Yat-hee (tuin 19)

Meer foto’s die gemaakt zijn op deze werkmiddag vindt u aan het eind van deze
Nieuwsbrief

Tuin 16
Omdat Ina van der Schaaf een lange hersteltijd nodig heeft na haar
ongeluk, houden we tuin 16 dit jaar gezamenlijk bij. Hans de
Groot, Heero Schotsman, Jan Willem de Haas en Lida en Gerard
Möhring gaan het samen regelen. Ieder heeft een stukje tuin onder
zijn/haar beheer en Gerard probeert het gras aan de waterkant ook
nog kort te houden. Het is mooi dat we het samen toch gaan
redden. We wensen Ina een voorspoedig herstel toe.
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Van harte beterschap

Red de bij. Wat kunnen wij doen?
Verschillende tuiniers op ’t Pink zijn erg betrokken bij de
honingbij. Onze voorzitter is zelf volleerd imker en enkele leden
zijn er een cursus voor aan het volgen. Heeft u ook al gehoord van
de massale bijensterfte die nu al een paar jaar duurt?
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Da’s best heftig want zonder bijen geen bloemen, geen plantjes,
geen fruit, geen groentes en uiteindelijk dus ook geen leven meer.

De oorzaak
Onderzoekers zijn naarstig op zoek naar de oorzaak van de enorme
sterfte. Ik wil er niet te diep op in gaan maar er is wel iets dat ik
nog niet wist en wat ik graag wil vertellen:
Onder de grootste boosdoeners is het gif dat gebruikt wordt in de
middeltjes tegen luizen en mieren. Je kent ze vast wel: die
poederstrooibussen van Bayer bijvoorbeeld. Je schrikt je rot als je
in een uitzending van Tros Radar ziet dat één zo’n busje alle bijen
in Nederland om zeep kan helpen. Die gifstoffen - zoals
neonicotine - worden via het regenwater door planten en bloemen
opgenomen. Via het stuifmeel vergiftigt het de bijen.
Bekijk de uitzending van Radar hier.
Helaas zijn deze rottige stoffen (nog) niet verboden en kan je ze
nietsvermoedend kopen. Verkopers van het spul hebben geen idee
en geven dus geen goede voorlichting.

Gif in andere spullen
Schadelijke stoffen worden niet eens alleen in insectendodende
middelen gebruikt, maar helaas ook nog in andere dingen. Wat
dacht je bijvoorbeeld van:
• Zaden die een jasje krijgen zodat je ze langer kan bewaren of
makkelijker kan zaaien?
• Potgrond die dood gemaakt wordt zodat het eindeloos lang in de
schappen kan blijven liggen zonder groen uit te slaan.
• Bollen die behandeld worden om schimmelen te voorkomen.
• Landbouwgewassen van de grootschalige mono-teelt.
• Planten in het tuincentrum waarop meer dan 30 gifstoffen te
ontdekken zijn.
We worden er niet vrolijk van. Wat kunnen jij en ik doen om de
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bijen te helpen? Gelukkig kunnen we ook wat doen om de bijen die
er nog zijn te helpen.
Stap 1:
Het belangrijkste is dat er wetten komen die die enge middelen
verbieden zodat de grote producenten van deze schadelijke stoffen
wel moeten stoppen met het aanbieden ervan.
Greenpeace is bijvoorbeeld heel actief:
Doe mee met de acties van Greenpeace
Stap 2:
Minstens zo belangrijk is dat we de troep die nu nog te koop is zelf
niet (meer) gebruiken. Uiteraard niet op ’t Pink (mag niet) maar
ook niet rondom het huis. Pesticiden van Bayer en
onkruidverdelgers als Roundup zijn veel schadelijker voor het
milieu dan de fabrikanten zelf beweren. Vertel het door en breng je
familie en kennissen op de hoogte. Iedereen ziet wel in hoe
belangrijk dit is en niemand wil meewerken aan de bijensterfte. De
meeste mensen weten gewoon niet wat er aan de hand is en hoe dat
komt.

Stap 3:

Foto: Erik Abbink

Zaai kruiden en bloemen in je moestuin waar bijen van houden:
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• borage of komkommerkruid
• dille
• kaasjeskruid
• klaprozen
• korenbloemen
• goudsbloemen
• ganzebloem
• zonnebloemen
Ook vaste planten als hemelsleutel, muurpeper, bergamotplant,
kattenkruid, herfstaster, blauwe knoop en zilverkaars zijn echte
bijenlokkers. Bloeiende groentes en kruiden trekken ook bijen,
hommels en vlinders aan. Vorig jaar schoot het mosterdzaad in
mijn tuin in bloei en daar kwamen tientallen bijen en hommels op
af, en denk eens aan het gewemel rond de bloeiende bieslook.
Stap 4:
Gebruik - als je toch van luizen en mieren af wilt - bijvriendelijke
middelen. Een paar natuurlijke bestrijdingsmiddelen:
Luizen hebben een hekel aan bepaalde planten, zoals afrikaantjes
en lavendel. Zorg dus dat deze staan naast planten die gevoelig zijn
voor luizen.
Ook vogels halen veel insecten en vraatzuchtige dieren weg. Hang
een vogelhuisje op en zorg voor voedsel in je tuin, zoals
bessenstruiken waar je vogels van mee laat eten.
Heb je last van luizen dan helpen beproefde oma-middeltjes, zoals
een mix van groene zeep en spiritus: mix 20 gram groene zeep met
20 ml spiritus en doe dat in 1 liter (lauw) water. Doe dit in een
plantenspuit en spuit het over luizen.

Tot slot: gebruik niet-behandelde zaden; biologisch, ecologisch
of van verantwoorde kwekers. Dan weet je zeker dat er geen
gifstoffen gebruikt zijn.
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Bron o.a.: makkelijkemoestuin.nl

Bij op klaproos (foto Erik Abbink)

De tuinkeuringen
Het keuren van de tuinen, het zogenaamde ‘schouwen’, gebeurt
door een lid van het bestuur en enkele leden. Voor komend jaar
zijn dit, net als in de voorgaande jaren, Hans de Groot vanuit het
bestuur en Jacqueline Groen en Rien Luttikhuizen als vrijwilligers
vanuit de leden. De tuinkeuringen gebeuren vooral ter bescherming
van de andere tuinders. Als onkruid gaat bloeien wordt het zaad
door de wind verspreid over alle tuinen, en dat gaat anderen meer
werk opleveren.
Op ’t Pink tuinieren we biologisch. Er mogen geen andere
onkruidbestrijders gebruikt worden dan natuurlijke. Het zal dus
neerkomen op de mechanische manier: schoffelen en wieden!
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Bericht van de tuincommissie
Door: Hans de Groot
De

eerste tuinkeuring zal dit seizoen worden gehouden in de

week van 21 tot 27 mei. De nadruk zal liggen op de controle
van de wisselteelt. Zoals u weet mogen aardappelen, kolen en
tomaten maar een keer in de drie jaar op dezelfde plaats staan.
Als bijvoorbeeld de aardappelen staan op een plek waarop dat
niet ‘mag’ (omdat ze daar al eerder stonden in de afgelopen
drie jaar), dan moeten zij alsnog worden verwijderd.
Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan het
middenpad. Niet alleen moet het onkruid ertussen worden
verwijderd maar ook dienen de tegels aangesloten te liggen
zodat er geen (fiets)ongelukken gebeuren.

Het middenpad
Het onderhoud van de helft van het aan uw tuin grenzende
middenpad valt onder uw verantwoordelijkheid. Houd het schoon
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en netjes.

Informatie over de wisselteelt
De meest voorkomende ziekten op de tuin zijn knolvoet bij kolen
en de ziekte phytophthora bij aardappelen en tomaten. Om
besmetting van de aarde te voorkomen, dienen deze gewassen op
De nadruk zal de
de volkstuin van plaats te wisselen. De plek van de groenten op uw
komende tuinkeuring
liggen op de controle tuin wordt elk jaar bijgehouden en jaarlijks gecontroleerd. Als men
van de wisselteelt zich niet houdt aan de wisselteelt zullen de gewassen moeten
worden verwijderd. Dit is in het belang van alle tuinders, om de
uitbraak van deze ziektes te voorkomen. Met de komst van veel
nieuwe aardappelrassen, die in ons klimaat kwetsbaarder zijn dan
de ‘vertrouwde’ rassen, is het verstandig om op tijd te oogsten, dit
ter voorkoming van aardappelziekte.
Blijven de aardappelen te lang in de grond, dan groeien ze niet
meer, rotten ze of worden ze ziek. Voor uw informatie vindt u hier
nogmaals de aanwijzingen uit het jaarverslag over de afrijp- en
oogsttijd van aardappelen. Het bestuur adviseert u zich voor
elk ras te houden aan het genoemde aantal dagen:
VROEGE RASSEN: vroeg afrijpend, kunnen gemiddeld 80-100
dagen na uitpoten worden geoogst (Eersteling, Tiamo, Anaïs,
Annabelle, Frieslander, Obama, Doré, Gloria, Premiere,
Lekkerlander, Solist, Annabelle, Anais, Vitabella, Triplo).
MIDDENVROEGE RASSEN: kunnen gemiddeld tussen 100 en
120 dagen na uitpoten worden geoogst (Charlotte, Cecile,
Gourmandine, Parel, Monalisa, Ottena, Koopmans blauwe,
Eigenheimer, Bintje, Sante, Piepervaria, Belle de Fontenay,
Roseval, Bionica, Alouette, Connect, Ditta, Cephora, Schwarze
Ungarin, Rosalinde, Rote Emma, Königspurper, Vitelotte Noir,
Ratte).
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MIDDELLATE RASSEN: kunnen gemiddeld 110 en 130 dagen
worden geoogst (Agria, Shetland black).
LATE RASSEN: moeten gemiddeld 120 en 140 dagen groeien om
geoogst te kunnen worden. Het betreffen hier over het algemeen
rassen die geschikt zijn voor bewaring/winteropslag (Nicola,
Bildtstar, Rosagold, Janka, Mozart, Sayada, Surprise, Desiree,
Michelle, Rexla, Irene, Sevilla, Blauwe Congo, Victoria).

Foto’s werkmiddag 24 maart 2018

Ab (tuin 5)

12

Gerard (tuin 15/37)

Els (tuin 10)
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Op de rug gezien Rien (tuin 42) en Nico (tuin 14)
Foto’s werkmiddag: Lida Möhring

Heeft u foto’s, nieuwtjes, berichten of ander leuks voor de
Nieuwsbrief? Mail naar secretaris@tpink.nl

