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ALV
Zoals aangekondigd vindt de Algemene Leden Vergadering plaats op zaterdag 9 april om
13:00 uur in de buitenlucht of in twee sessies binnen.
De Volkstuin is een rustige plek en toch spelen er allerlei zaken die om aandacht vragen en
daarom ook nu een ledenvergadering om diverse zaken met elkaar te bespreken en de
richting te bepalen.
De agenda wordt rond 23 maart aan alle leden toegestuurd en ziet er globaal als volgt uit:
• Jaarverslag en financiële verantwoording 2021
• Tuinpartners
• Bescherming tegen
nachtvorst
• Bomenbeleid
• Duurzaamheid
• Diverse zaken zoals
buitengewone leden e.d.
Er wordt veel werk verzet om
alles in goede banen te leiden.

IJZERWAREN
Op woensdag 23 maart wordt het overtollige ijzer op de werkplaats weggebracht. Verzoek
aan alle leden om overtollige stangen, gaas en ijzerwaren op de werf in te leveren. Wat
goed is wordt bewaard maar al het overige ijzerwerk wordt op 23 maart weggebracht.

SCHAPENVACHT
Omdat er diverse vragen zijn hier informatie over het wol-experiment in tuin H070 met
dank aan Liesbeth.
De inspiratie komt van BBC-Gardeners World waar een tuinder schapenwol in combinatie
met karton en snippers gebruikte. Wol is een natuurproduct dat weinig economische
waarde heeft en daarom vaak gewoon vernietigd wordt. Voor inspiratie bezoek de site van
https://www.sarabackmo.com/mulching-with-wool/
Met een dikke laag wol kun je een perceel met veel onkruid goed ontginnen, net zoals met
karton. Daarnaast geeft wol langzaam voedingsstoffen af, vooral stikstof. In de
achtergebleven keutels zit veel stikstof en fosfor.
Wol isoleert prima, dit kan vooral in
de zomer fijn zijn. Het houdt goed
water vast en geeft langzaam af aan
de bodem. Daardoor hoef je minder
water te geven. Tot aan de
IJsheiligen (medio Mei) is het beter
nog geen wol bij vorstgevoelige
planten te leggen. De zon kan de
grond niet goed opwarmen, juist
vanwege die goeie isolatie. Leg de
wol niet bij de aardbeien, geeft veel
pluis.
Uit experiment is gebleken dat de grond onder de wol heel luchtig blijft en vol met
regenwormen zit. De grond zonder wol slaat dicht door de regen.
Slakken houden niet van de ruwe structuur van wol, het wolvet of allebei. Vogels
daarentegen zijn dol op wol; om nestjes van te maken. Ook kan je de wol in het voorjaar
op verschillende plekken leggen, in wormenpotjes of hommelkasten.
Waar komt deze wol vandaan?
Via ‘n zoekertje in het Veltmagazine Seizoenen werd er erg veel restwol aangeboden. Er is
namelijk een overaanbod aan wol. De witte wol is vaak nog iets waard, bij de 'zwarte'
moet vaak geld bij. Genoeg redenen om vaker wol in de tuin te gebruiken. Zoek wel wol
van herders die ecologisch verantwoorde producten gebruiken tegen huid- en
wolparasieten.

WINKELPRIJZEN
Door de prijsverhogingen van de leverancier zien wij ons genoodzaakt deze ook in de
winkel door te voeren. Enkele tuinders hebben ons hierover direct op aangesproken omdat
zij vinden dat de prijzen te sterk stijgen als deze verhoging een op een doorgevoerd wordt.
Reden om met een kleine marge en een lagere opbrengst genoegen te nemen. Gevolg is dat
de prijzen van potgrond minder sterk stijgen dan afgelopen zaterdag 12 mrt. is gemeld.

MOLLEN
In februari start de paartijd van de mol. Mannetjes leven normaal gesproken alleen in hun
eigen territorium. In deze periode gaan ze actief op zoek naar vrouwtjes. Daarvoor moeten
ze hun territorium verlaten. Ze graven lange gangen tot ze een territorium van een
vrouwtje hebben gevonden. Haar territorium blijft de hele paartijd in contact staan met dat
van het mannetje. Ongeveer vier weken na de paring en een week na de bouw van het nest
worden (in april of mei) gemiddeld vier jongen geboren. De jongen wegen 3,5 gram en
zijn naakt, blind en hulpeloos. Tussen twee zoogbeurten in gaat de moeder op zoek naar
voedsel om voldoende melk te kunnen produceren. Na vier á vijf weken verlaten de
jongen het nest.
De mol is niet populair, maar door het graven van tunnels zorgt hij er wel voor dat het
gazon gratis belucht wordt. Ook eet hij veel schadelijke insecten, zoals ritnaalden, emelten
en engerlingen. Bovendien is een mol gek op naaktslakken: ’s nachts komt hij vaak boven
de grond om op slakkenjacht te gaan.
Natuurlijk eet een mol ook regenwormen en die zijn nuttig. Een volwassen mol moet
dagelijks minstens 50 gram eten, bijna de helft van zijn eigen lichaamsgewicht. Maar als je
de voor- en nadelen tegenover elkaar zet is de mol toch eerder nuttig dan schadelijk. De
periode waarin hopen worden gemaakt is kort en speelt zich vooral af wanneer nieuwe
gangenstelsels worden uitgebouwd. Als je kort na het opwerpen van de molshoop de aarde
verspreidt, ontstaat er een geen kale plek in het gras en zie je er na de eerste regenbui nog
maar weinig van. De rest van het jaar merk je doorgaans maar weinig van de aanwezigheid
van je mol.
Verjagen
En ben je er op uitgekeken en wil je deze liever
niet vangen dan kan je de mol verjagen met
geur. Verdrijf ze dan op natuurlijke wijze met
geurzakjes. Leg de geurzakjes in de molshopen
en -gangen en de mol slaat al gauw op de
vlucht. Koop geurzakjes met een natuurlijk
product zonder gifstoffen.

EEN VORM IN BEWEGING
Langs de kantine wordt binnenkort gestart
met het bouwen van stapelmuurtjes. Door
een groep tuinders wordt hard gewerkt
aan de voorbereidingen en planning op
basis van het gezamenlijke ontwerp met
tuin- en landschapsinrichter Marlijn van
den Broek. Een enthousiaste groep
vrijwilligers die op deze wijze de
biodiversiteit wil versterken.
Na deze voorbereidingen gaat een groep
dit voorjaar aan de slag met de uitvoering.

NIEUWE LEDEN
De afgelopen weken zijn er enkele tuinen vrij gekomen.
H060
H062
K029

Evi Leenders gaat hier starten samen met haar kinderen en tuinpartner Bertha
Bomhof.
Op deze voormalige tuin van Marian en Jan van Hest is Mart van Cleef gestart
met tuinpartner Hans van Voorene.
Om gezondheidsredenen is Abdul Faiz hier gestopt en gaat Jos Terhaag deze tuin
samen met zijn vrouw Nelleke van Griensven bewerken. Jos was al een tijd actief
op de tuin van Kees Klunhaar en is na een lange wachttijd nu ook lid geworden.

We heten alle nieuwe tuinders van harte welkom.

GEDICHT - van een van onze tuinders
Jonge sla
Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bonen,
stervende bloemen,
het hoekje aardappelen kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.
Maar jonge sla in september
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.
Gedicht: Rutger Kopland

AGENDA
Za. 19 maart ------------- Gif inleveren / werkplaats
IJzer inleveren / werkplaats
Schoffels slijpen / werkplaats 10:00 – 12:30 uur
Za. 19 maart ------------- Kennismaking nieuwe leden en hun buren
Za. 2 april ---------------- Voorjaars schoonmaak Kantine 12:30 uur
Za. 9 april ---------------- Ophalen bestelde Planten van 10:00 – 12:30 uur
Za. 9 april ---------------- ALV vanaf 13:00 uur
Do. 2 juni ---------------- Thema-avond Watergebruik, -opslag, -vermindering
door Ineke Barten van het Waterschap > aanmelding komt later
Zo. 10 juli ---------------- Tuinkamer bezet

