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COMPOSTKAR 

Wat alleen maar op de kar mag: aardappel-, tomatenloof, koolstronken, grove takken  

(alleen van bessen-, bramen - struiken en snoeisel van de haag).  

Takken en koolstronken bundelen. De rest mag er NIET op!   

HALF NOVEMBER ALLE HOOGBOUW OMLAAG (OOK KASSEN). 15 APRIL 

TUIN OP ORDE. PADEN SCHOON. NIETS TEGEN DE HEG ZETTEN, 50 CM 

VRIJ. 

 
  
 

 
  

Tuinwerkzaamheden 23 september 2017  

Enkele keren per jaar zijn de algemene werkzaamheden. Onderstaande leden worden 

verzocht om op 23 september 2017 op de tuin aanwezig te zijn. De werkzaamheden zijn van 

10.00 t/m 12.00 uur.  

Tuin 3 Brouwer, tuin 4 Wang, tuin 14 Witteveen, tuin 15a Schouten, tuin 22 De Kruijff, 

tuin 23 Hoogendoorn, tuin 27 Altsma, tuin 42 Roest, tuin 47 Overeem, tuin 48 Stekhoven, 
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tuin 50 Beek, tuin 52 Koolstra, tuin 54 Hennepe, tuin 60 Van der Zwaan, tuin 63 Pouls, en 

tuin 68 Janssen/Cornelissen.  

 

Art.   8.19  Tuinleden, welke door het bestuur zijn uitgenodigd voor algemene 

werkzaamheden, zijn verplicht  aan deze uitnodiging gevolg te geven.   

  

Art.  8.20  Bij niet nakomen van het gestelde in art. 8.19 van het huishoudelijk reglement 

is het bestuur bevoegd om een sanctie aan het/de desbetreffende tuinlid(leden) 

op te leggen.(Voor mogelijke sancties, zie art. 7.6 van de statuten.)  

  

 

 

 

 

AARDBEIEN STEKKEN : 

 

Je kunt aardbeien zaaien in februari bij 

kamertemperatuur. Het duurt dan wel 

even voordat het opkomt. Stekken 

nemen is makkelijker dan zaaien. Eind 

van de lente of begin van de zomer 

maakt een aardbeiplant uitlopers boven 

de grond. Daar kun je stekken van 

nemen, de beste tijd om stekken te 

nemen is midden augustus. 

Aardbeien kunnen drie jaar op dezelfde 

plek blijven staan. Het 1e jaar krijg je 

grote aardbeien, de jaren erna worden ze 

steeds iets kleiner. Na het derde jaar dus stekken. Haal de stekken van de uitlopers. Het 

beste is om de stek, die het dichtst bij de moederplant zit te gebruiken. Dit zijn de beste 

stekken. Kijk wel of de stek goed geworteld is. Veel succes! 

SLUITKOLEN (WITTE EN RODE KOOL o.a.): 

De kolen maken veel wortels, blad en uiteindelijk een stevige krop. De bodem moet 

voedzaam en vochthoudend zijn en niet te zuur. Doe voor het planten wat kalk in het 

plantgat. Door tijdens de zomer het water geven te 

beperken, wordt het wortelstelsel gestimuleerd. Zorg 

voor een zonnige plek. 

Plagen en ziekten: Larven van de volgende beestjes eten 

graag van de kool: 
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De koolvlieg is een 6 mm kleine vlieg die eitjes in de grond legt. De maden daarvan boren 

zich in de wortels en stengels. De plant gaat slap hangen, groeit slecht en sterft in het 

slechtste geval af. Het groot koolwitje legt eitjes waaruit rupsen komen met een geel/zwarte 

tekening. De rupsen van het klein koolwitje zijn lichtgroen met gele strepen. Ze vreten 

vooral de buitenste bladeren en het hart van de plant. Preventie: Tegen de koolvlieg de voet 

van de plant afschermen met een koolkraag of stevig karton. Controleer de plant regelmatig 

op eitjes en rupsen en verwijder ze. Beter nog: voorkom dat de eitjes gelegd kunnen worden 

door de koolplanten bij elkaar te planten en af te dekken met fijnmazig gaas of net. 

Plant de kool eens in de 6 jaar op dezelfde plek. 

 

WORTEL/WALNOTEN CUP CAKE: 

Ingrediënten 

    

Voor 6 personen:  

• 500 ml sinaasappelsap 

• 150 ml olie 

• 200 gr suiker 

• 1 tl vanille 

• 50 gr walnoten 

• 50 gr rozijnen 

• 1 tl nootmuskaat 

• 1 tl kaneel 

• 1 tl speculaaskruiden 

• 400 gr volkorenmeel  * ½ tl. zout 

• 1 zakje bakpoeder       * 300 gr. wortels (250 gr. geraspt gewicht) 

BEREIDING: 

Bereidingstijd: tot 60 minuten 

Verwarm de oven voor op 175 graden. 

Voeg in een kom of maatbeker de sinaasappelsap, olie, suiker en vanille extract samen. Hak 

de walnoten in stukken en doe deze samen met de rozijnen, nootmuskaat, kaneel, 

speculaaskruiden, volkorenmeel, bakpoeder en zout in een ruime kom. Schil eventueel de 

wortels en rasp ze fijn. 

Voeg de vloeibare ingrediënten al mixend bij de droge ingrediënten en meng goed. Voeg 

tenslotte de wortel toe. 

Verdeel het beslag over 24 cupcake vormpjes of vul er een cakeblik (30 cm) of taartvorm 

(Ø 24 cm) mee, en bak, afhankelijk van de vorm, 25 tot 65 minuten. 

Tip: Voor nog meer verwennerij kun je een heerlijk romig glazuur maken van margarine. 
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(100 gr), poedersuiker (150 gr) en vanille om een laagje op de taart te maken. Je kunt zelfs 

kleine worteltjes van oranje en groene marsepein maken voor er bovenop. 

Veel succes!!! 

 

WINTERGROENTEN: 

Koolsoorten kunnen ook in de winter geoogst worden. Winterandijvie en veldsla willen 

buiten ook nog wel, hoewel de resultaten als het koud en vochtig weer is nogal tegenvallen.  

SEPTEMBER: 

* Uitlopers van zomerframbozen kun je gebruiken on de planten te vermeerderen. Graaf de 

uitloper op en knip de wortels los van de ouderplant. Plant de uitlopers uit op 50 cm. van 

elkaar. 

* Deze maand geeft volop oogsten van groenten uit de moestuin. Pluk regelmatig de jonge 

sperciebonen, snijbonen en pronkbonen. Ze zijn dan nog lekker mals. 

* Herfstrassen van boerenkool oogsten tot begin december. De winterrassen worden 

geoogst vanaf begin november. 

OKTOBER:                                

Composthoop. 

De grootte van de hoop speelt een rol voor de 

temperatuur in de hoop. Deze moet minimaal een 

meter bij een meter zijn en ook 1 meter hoog. 

Plantenresten gaan naar de composthoop. Let 

voor een goede opbouw van de composthoop 

op het volgende: 

Bewerk de materialen voor: Hak grof groentenafval 

fijn. Met een scherpe spade zijn stengels en blad makkelijk in 

kleine stukken te steken. Zacht materiaal  kun je knippen met de heggenschaar. 

Hak ook plantenstengels uit de siertuin fijn voor gebruik. Bouw de hoop op uit dunne 

laagjes van verschillende materialen. Met de winter op komst zal de vertering traag gaan. 

Maar in het voorjaar kun je snel  profijt hebben van een zorgvuldig opgebouwde 

composthoop. Ook het omzetten is dan minder zwaar. 

Oogst deze maand volop groenten (volgende maand als het gaat vriezen kunnen de 

gewassen schade oplopen): herfstprei, andijvie, sla, worteltjes, koolgewassen, paksoi, 

bleekselderij, knolvenkel en snijbiet. 


