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‘Veel afmeldingen
maar wel een fijne
groep om mee te
werken’

Werkmiddag: het is september dus dat betekent vooral opruimen. De hele
zomer is er geen werkmiddag geweest, dus er lag veel te doen.
Het weer leende zich er heel goed voor; droog en een lekker temperatuurtje.
Gezien het aantal afmeldingen hielden we ons hart vast. Er was dan ook maar
een heel kleine groep.
Maar wel een fijne groep om mee te werken. En hard te werken. De dames
hebben vooral het stukje aan de voorkant bij de schuur schoongemaakt en de
gezamenlijke perken die daar zijn. Els, Annette, Gul, Bogrit en ik.
De heren, Henk en Gerard, zijn begonnen met het omspitten van tuin 26, die
helaas op dit moment zonder huurder is en verwaarloosd is achtergelaten. Ze
hebben ook de boot verder leeggeschept, waar Heero al mee begonnen was,
zodat die weer gebruikt kan worden.
Heero heeft de voorste pomp weer aan de gang gekregen, met beleid en een
beetje brute kracht.
Er is helaas ook nog een aantal klussen blijven liggen, die hopelijk nog door
mensen die deze middag niet konden opgepakt gaan worden.
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De volgende klusmiddag staat voor 13 oktober gepland. Dan gaan we het park
opruimen voor de winter.
Tot dan, Lida.

Boven: Bogrit en Gul gezellig aan het werk
Onder: Henk en Gerard pauzeren even om te poseren voor de fotografe

Knoflook kan de grond in
Lekker makkelijk
Het is super simpel: je stopt wat teentjes in de grond, laat ze lekker groeien en
als het loof begint te verdorren (zomer 2019) haal je de bollen uit de grond.
Wanneer planten?
De beste tijd om knoflook te planten is vanaf september tot half november of
voor de eerste nachtvorst. Rond deze tijd heb je vast wel wat ruimte in de tuin.
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Veel groentes zijn al geoogst en er is niet veel meer wat je kan zaaien en
planten.
Hoe knoflook kweken?
Bij tuinbedrijven zoals Vreeken.nl of levenvanhetland.nl kan je allerlei soorten
knoflook kopen. Speciaal voor de teelt. Maar het gaat het ook prima met de
knoflook uit de supermarkt. Of met je eigen, eerder gekweekte bollen. De
grootste tenen geven de grootste bollen, dus
kies de mooiste en stevigste uit.
Kies de mooiste en grootste tenen
Verder heb je goed doorlatende, losse grond
nodig. De bollen houden én niet van te veel
nattigheid én niet van te veel bemesting.

Planten
De tenen stop je met de punt
naar boven in de grond. Over
de diepte en de afstand
spreken verschillende
tuinwebsites elkaar flink
tegen. Het varieert tussen 'net
onder de oppervlakte' tot 10
cm diep en 'lekker dicht op
elkaar in de rij' tot 20 cm
onderlinge afstand. Hou dus
maar gewoon een
gemiddelde aan:
Ongeveer 5 cm diep en 10 cm afstand van elkaar.
Verzorging
Knoflook kweken is makkelijk
want de planten hebben amper
verzorging nodig. Een paar
weken na het planten komt groen
loof op, vergelijkbaar met dat
van uien:
Bij kou wordt dat loof wel
minder mooi maar als de winter
voorbij is lopen de planten weer
uit. Bij echt strenge vorst moet je
ze wat extra bescherming geven
met een laag stro.
Het eerste loof van knoflook
Oogsten
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Van het loof kan je af en toe wat
oogsten om door de sla of roerbak te
doen. Het heeft een lekkere
knoflooksmaak. Eind mei en juni/juli
verkleurt het blad naar gelig. Dan
zijn de bollen rijp voor de oogst. Je
kunt onder de aarde even voelen of
de bol al groot genoeg is voor je hem
eruit trekt, of probeer er eentje om te
zien of ze geoogst kunnen worden.
Drogende
knoflook
Hang de bollen
op en laat ze
goed drogen.
Alweer: net
zoals bij uien.
Zelf geteelde
knoflook is over
het algemeen
lang houdbaar
(afhankelijk van
de soort). Je kan de bollen bewaren op een droge en luchtige plaats.
Goede buren - slechte buren
Knoflook en aardbeien zijn goede buren
De geur van knoflook is overduidelijk aanwezig. Erwten, bonen en peultjes
houden echt niet van knoflook. Maar aardbeien, frambozen, bietjes, worteltjes
en tomaten zijn er juist dol op.

Het is maar dat je het weet. Eerlijk gezegd hou ik er niet echt rekening mee.
Maar knoflook planten tussen de aardbeien doe ik al jaren. Ik weet niet of het
daardoor komt maar ze doen het beide heel goed.
Basis voor dit artikel: Makkelijke Moestuin.nl. Ook de foto’s bij de tekst komen van deze site
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De laatste tuinkeuring van 2018
In de week van 22 tot en met 26 oktober vindt de laatste tuinkeuring van dit
jaar plaats door de keuringscommissie. Het is de opruimfase, waarbij erop
gelet wordt dat de tijdelijke opstallen worden afgebroken. Alleen de
De walkant en het permanente opstallen kunnen blijven staan. Die mogen maximaal 1,2 meter
hoog zijn. Dit geldt dus ook voor de bonenstokken.

middenpad schonen
en vooral: opruimen Tijdens deze laatste keuring zal ook worden gekeken naar de walkant. Wij

verzoeken u met name het riet aan de slootkant te verwijderen. Als u daar
problemen mee heeft dan wordt u verzocht dat te melden aan het secretariaat,
dan zoeken we naar een oplossing.

Alle losliggende spullen die in de winter overlast kunnen veroorzaken (bij
storm en dergelijke) dienen te worden verwijderd of vastgelegd. Bovendien
vragen wij u de komende weken extra te letten op het onderhoud van het
middenpad.

Annette en Els geven het pleintje voor de kas een beter aanzicht
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Moestuintips voor bijen
Bijen en bestuivende insecten zijn heel erg belangrijk voor je moestuin. Zij
zorgen namelijk voor de bevruchting van je planten en fruitbomen. Dit doen
ze door bloemen te bezoeken, waarvan zij nectar verzamelen. Het stuifmeel
blijft plakken aan hun poten en lijfjes, waardoor ze stuifmeel van het
mannelijk bloemdeel overbrengen naar het vrouwelijk deel van de bloem: de
stamper
Trek bestuivers aan!
Zet planten in de tuin waar bijen en andere bestuivende insecten van houden.
Zonnebloem, aardbei of longkruid bijvoorbeeld.
Bijensoorten
Wist je dat er in Nederland 357 bijensoorten rondvliegen? Hommels,
metselbijen en zandbijen bijvoorbeeld. En natuurlijk de bekendste soort: de
honingbij.
Bedreigde bijen
Er zijn er 350 soorten wilde bijen. Helaas staat meer dan de helft van deze
diertjes op de rode lijst. Dit betekent dat dit bedreigde diersoorten zijn. Daar
moet wat aan worden gedaan!
Bouw je eigen bijenhotel
Insecten zoeken voedsel dichtbij huis. Help ze een handje door een bijenhotel
voor ze te bouwen met de IVN do it yourself insectenhotel. Heb je daar gen
tijd voor of zin in kan je er ook één bestellen in de IVN webwinkel.
Stuifmeel vervoeren
Bijen vervoeren stuifmeel. Dit doen ze op allerlei manieren. De één vervoert
het op z’n buik, de ander aan zijn achterpootjes.
Bij-zondere dans
Bijen vertellen elkaar met een ‘dans’ waar voedselrijke bloemen staan.
Nobelprijswinnaar Karl von Frisch ontdekte dat bijen met hun achterlijf
kwispelen en figuren lopen. De richting waarin ze bewegen, vertelt iets over
de kant waar het voedsel ligt. De snelheid van de dans zegt iets over de afstand
van de nectar.
Belangrijke bestuivers
In Nederland bestuiven insecten 80% van alle plantensoorten en 70% van onze
voedselgewassen. Zonder bijen zouden we dus heel veel producten niet
hebben.
Tegels eruit, planten erin!
Richt niet alleen je moestuin, maar ook je gewone tuin in met zo min mogelijk
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tegels en zo veel mogelijk bloemen. Hierdoor bied je bijen de ruimte om te
nestelen en kunnen ze makkelijker stuifmeel vinden.
Gebruik geen bestrijdingsmiddelen
Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, zeker niet die met neonicotinoiden. Deze
stoffen zorgen ervoor dat bijen last krijgen van hun zenuwsysteem en daardoor
verzwakt raken. Minder gif = meer bijen.
Varieer in je moestuin
Plant zoveel mogelijk verschillende planten en bloemen in je tuin. Hier
worden bijen blij van!

Mooie smulplantjes
Juffertjes in
het groen
produceren
veel nectar.
Bijen en
hommels zijn
er dol op.
Bovendien
staan ze
prachtig in je
tuin.

Lievelingseten van de bij
Phacelia wordt bijenvriend of
bijenbrood genoemd. Hij staat graag
op een lichte en zonnige plek. Groot kaasjeskruid trekt veel bijen en vlinders
aan. Die zit vol met suikerrijke nectar.
Nuttig onkruid
Staan er per ongeluk madeliefjes, boterbloemen of paardenbloemen in je
moestuin? Laat ze lekker staan. Bijen zijn er blij mee.
Bloembollen
In het najaar kun je bloembollen planten. Bijen en vlinders zijn dol op de
boerenkrokus en vingerhelmbloem.

Laat je bijenhotel met rust
Een bijen- of insectenhotel heeft geen onderhoud nodig. Als je het
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schoonmaakt, kan het zelfs zijn dat je de larven per ongeluk doodmaakt.
Doorgeschoten planten
Het is heerlijk om je eigen groenten en fruit te oogsten, maar laat ook eens wat
doorgroeien. De bijen smullen van de bloemen van een doorgeschoten prei of
ui.
Kruidenhoekje
Lavendel, salie en marjolein zijn
onmisbaar in je moestuin. Ze zijn niet
alleen lekker, ze lokken ook nog eens
bijen.

Zandbakken en houtstapels
Veel bijensoorten nestelen in de bodem. Sommige maken een nestgang in
dood hout. Als je hout hebt gesnoeid kun je dit het beste op een zonnige plaats
neerleggen. Laat het hout daar verder liggen om te rotten. Laat de bijtjes maar
komen!

Tekst afkomstig van IVN natuur educatie: ‘Haal meer uit je moestuin’
(https://www.ivn.nl/moestuintje/moestuintips-voor-bijen)
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De foto’s van de werkmiddag in september in deze Nieuwsbrief zijn
gemaakt door Lida Möhring
Heeft u vragen of opmerkingen over, of artikelen voor de Nieuwsbrief:
secretaris@tpink.nl
1 oktober 2018

