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MAANDBLAD (verschijnt niet in augustus)

Volgende activiteit
Zaterdag 17 december 2016 om 16h in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen:
•

Bloemschikken met kinderen: onder de deskundige begeleiding van Leen Lallemant zullen
onze ‘Tuinierdertjes’ een bloemstuk maken in de sfeer van Kerstmis. Voor de handige
‘Harrietjes’, die dat bloemschikken niet zo cool vinden, zijn er nestkastjes om in elkaar te
knutselen (hamertje meebrengen aub).

•

Nabeschouwingen bij het voorbije aardappelseizoen met Ilse Eeckhout, vanaf 18h
Ilse Eeckhout van het Proefcentrum voor Aardappelteelt (PCA) in Kruishoutem blikt in een korte
uiteenzetting terug op het voorbije aardappelseizoen. Ilse Eeckhout was in december 2012 bij
ons te gast voor een voordracht over onze geliefde patat(friet). Ze had het toen ook o.m. over
nieuwe rassen die beter bestand zijn tegen de aardappelplaag. Ik ben wel benieuwd om te weten
of en hoe de toen vermelde variëteiten de hoge plaagdruk tijdens het voorbije seizoen doorstaan
hebben. En tevens, of de bestaande middelen om de plaag te bestrijden (preventief, correctief)
afdoende bescherming hebben geboden.

•

En dan is het tijd voor een toetje…

Om nu al te noteren!
Omdat sommige van onze leden ook aangesloten zijn bij Velt, hebben wij er bij het opstellen van het
programma van 2017 naar gestreefd om, in de mate van het mogelijke, een samenvallen met een
Velt-activiteit te vermijden. We lichten hierna alvast een tipje van de sluier. Noteer dus zeker nu al
met stip volgende data in uw agenda:
•

Vrijdag 27 januari 2017: Voordacht over “ De werking van de maan op ons bioritme en
haar invloed op onze tuincultuur” door Rita Vandenberghe. U leest het goed: na een
jarenlange onderbreking organiseren we terug een activiteit in januari! Een klein beetje
noodgedwongen aangezien de voordracht in februari (zie verder) reeds gepland was maar vooral
omdat het onderwerp bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het jaar gegeven wordt. Een korte
toelichting. Een steeds groeiend aantal tuinliefhebbers hebben gemerkt dat het antwoord ligt in
biodynamisch tuinieren: een methode die ervan uitgaat dat een plant zich beter ontwikkelt in
aarde die vol leven en in overeenstemming met de kosmische krachten is. De stand van de maan
heeft een invloed op alle leven op aarde. In deze voordracht legt Rita Vandenberghe uit hoe dit
in zijn werk gaat. Hoe kunnen we deze natuurwet toepassen? Hoe werkt een maankalender?
Ontdek hoe de maan het leven in een regelmatig ritme beïnvloedt, zodat er periodes en dagen
bestaan die ideaal zijn om te zaaien, wieden of oogsten en hoe er kruidenremedies zijn om uw
tuin te helpen. Ook op alle terreinen van het dagelijks leven, van geneeskunde tot gezondheid,
voeding en huishouding krijgen we positief resultaat door de kracht van de maan, zon, sterren
en planeten te benutten.

•

Vrijdag 10 februari 2017: Voordacht over “ De identificatie van de bodem” door Yves
Hendrickx. Onze voordrachtgever zal het o.m. hebben over de samenstelling van de bodem en
ook grondontleding zal aan bod komen aan de hand van een bespreking van enkele markante
anonieme analyseresultaten van de binnen gebrachte grondstalen.
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Sint-Jozefinstituut
“ ’t Karmelieten “

BuBaO De
Mozaïek

Karmelietenstraat 57
9500 Geraardsbergen

Boelarestraat 3
9500 Geraardsbergen
tel: 054/41 83 50

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412

Hernieuwing lidmaatschap
Hartelijk dank aan alle leden die hun lidmaatschap reeds hernieuwd hebben.
Aan alle anderen vragen we om dit ook zo vlug mogelijk in orde te brengen (zéér belangrijk voor wie
een abonnement neemt op het magazine ‘Tuinhier’). U wordt lid van onze vereniging door storting
van het vereiste bedrag op rekeningnummer BE29-0010-4554-0364.
Het lidmaatschap voor particulieren bedraagt 11 €, voor een tuintje in de St. Martensstraat betaalt u
17 €, op Sportkring 15 €. Wij bevelen ook ten zeerste het ledenmagazine “Tuinhier” aan: voor
slechts 14 € ontvangt u 11 keer per jaar een maandblad met boordevol informatie over de moestuin,
de siertuin, de fruittuin en de kruidentuin. U vindt er bovendien ook nieuws uit de afdelingen, een
culinair hoekje en allerhande tuintips. U ontvangt dan naast onze lidkaart ook een lidkaart van
‘Tuinhier’, waaraan tevens heel wat voordelen verbonden zijn (zie verder).
Wie vóór einde januari zijn lidgeld nog niet betaald heeft, wordt geschrapt uit ons ledenbestand.
Het bestuur dankt u alvast voor uw medewerking.

Indienen van de groepsbestellingen
Vooraf deze belangrijke mededeling ivm. de VT-bestellijst: door een fout van Hortiplan zijn de prijzen
op de gedrukte bestellijsten niet correct: de korting voor Tuinhierleden werd niet in rekening
gebracht. Laat het u evenwel niet tegenhouden om uw bestelling in te dienen, uw korting wordt
achteraf verrekend. Heel wat leden bezorgden ons ondertussen al hun bestelling, waaronder ook een
toenemend aantal via de computer, waarvoor dank. De elektronische bestellijst bevat wel de correcte
prijzen. U kan uw bestelling nog doorgeven tot uiterlijk 20/12/2016! Gelieve die datum te willen
respecteren aub., zodat we alles vóór het einde van het jaar kunnen verzamelen en indienen bij onze
leveranciers.
Aandacht: zoals steeds kwamen heel wat leden langs in ons clublokaal op de Markt voor de betaling
van hun lidmaatschap en het indienen van hun bestelling. Na nazicht blijkt dat er een betaalde
bestellijst ontbreekt. We vermoeden dat, in een drukker moment, iemand zijn/haar bestelbon terug
meegenomen heeft. Wij vragen u dan ook om na te gaan of de originele bestelbon nog in uw bezit is.
Gelieve die dan desgevallend te willen bezorgen aan een bestuurslid zodat uw bestelling kan
ingediend worden samen met alle andere. Alvast bedankt en onze verontschuldiging voor het
voorval.

Uw “Volkstuinen” lidkaart is meer dan één (pro)cent waard
Graag herinneren we er u aan dat u, op vertoon van uw lidkaart van Volkstuinen Geraardsbergen,
korting krijgt in volgende handelszaken: Brico (Astridlaan 68, 10%), Dauwe Guy (Zikastraat 94, 10
%), Flora (Edingseweg 365, 10 %), Tuin & Machines (Astridlaan 170, 10 %).

De “Tuinhier” lidkaart is haar geld waard
Samen met het eerste nummer van het ‘Tuinhier’ magazine (februari), ontvang je ook de ‘Tuinhier’
lidkaart. Met deze kaart geniet je korting bij diverse tuincentra (o.a. Eurotuin, Kruiden Claus,…) en
handelaars, bezoek je aan verminderd tarief sommige (tuin)evenementen, kan je voordelige
groepsaankopen doen met je afdeling en krijg je doorheen het jaar nog een pak andere voordelen
aangeboden.
Voor een volledig overzicht zie de website van ‘Tuinhier’:http://www.tuinhier.be/nl/lid-worden

In memoriam
We vernamen het overlijden van de heer Georges Bogaert (lid van onze vereniging).
Op 14 oktober 2016 overleed te Maria-Oudenhove mevrouw Michèle Van Melckebeke, echtgenote
van de heer Willy Verstockt (lid Volkstuinen).
In naam van alle leden biedt het bestuur aan de families zijn innige deelneming aan.
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Import van Zuid-Afrikaanse wijnen
•
•
Marc en Danielle
Van Ongeval-Coesens
Zavelstraat 42
Geraardsbergen
054 41 41 41
0497 53 81 27

•
•
•

Verkoop rechtstreeks aan particulieren.
Wijnen voor elk budget en verkoop per fles
mogelijk.
Tot 10% korting op onze prijzen vermeld op
de website!
Afhalen na afspraak of gratis levering in de
regio vanaf 12 flessen.
Een prijslijst met het volledig overzicht en de
klantprijzen, vraag info:marc@hetwijngoed.be
www.hetwijngoed.be

De wondere wereld onder bescherming (Jos Van Hoecke)
Op vrijdag 25 november 2016 was de heer Jos Van Hoecke te gast
voor een voordracht over ‘Genieten van een serre, het jaar rond’.
Ik kon er jammer genoeg niet bij zijn, maar onze voordrachtgever was
zo vriendelijk om mij zijn presentatie door te sturen, waarvoor mijn
oprechte dank. En daaruit durf ik afleiden dat het terug een boeiende
avond geworden is, zoals we dit onderhand wel gewend zijn van deze
lesgever. Aan de leden, die ons hun e-mailadres bezorgd hebben, heb
ik ondertussen het ontvangen document reeds doorgestuurd. Indien u
ook alsnog de volledige presentatie wenst te bekomen stuur dan een
mailtje naar: volkstuinen.gbergen@gmail.com. Voor alle anderen (en
ook wel voor mezelf) tracht ik van iedere voordracht de meest
belangrijke zaken te bundelen. Gezien het onderwerp, zoals de titel
het al vermeldt, een gans jaar bestrijkt zal het niet lukken om een volledig overzicht te geven in dit
maandblad van december. Ik wil me nu beperken tot de algemene (inleidende) zaken en wat er in
deze en de nabije periode relevant is. In volgende blaadjes zal ik, ten gepaste tijde, nog wel af en
toe teruggrijpen naar wijsheden van deze ervaren tuinman.
1. Inleiding
Is het niet zalig om in het prille voorjaar te kunnen genieten van de eerste radijsjes en jonge sla uit
de serre? De wondere wereld onder een beschermende omgeving is voor de beginnende of ervaren
tuinder een waardevol en heerlijk instrument om vele groenten en bloemen naar een andere
“dimensie” te brengen. De temperatuur onder glas zal vlug oplopen als de zon zich even toont.
Indien wij met een aantal praktische zaken rekening houden zullen planten zich in deze wereld
bijzonder goed voelen en u dat ook laten zien.
2. Keuze van het materiaal
Kiezen voor glas of kunststof? Elk materiaal heeft zijn voor- en nadelen. Glas, zoals gebruikt bij
beroepstelers, heeft misschien zijn prijs tegen, maar is sterk en laat de stralen van de zon optimaal
door. Kunststof is wat minder in prijs, maar filtert de stralen anders, en is minder sterk.
3. Een vaste of een verplaatsbare serre?
Het voordeel van een verrolbaar model t.o.v. een vaste constructie is dat de grond veel beter kan
“recupereren” (zie verder in punt 7. hoe je dit best aanpakt met een vaste serre). Nadeel is
natuurlijk de extra prijs voor een verplaatsbare serre (op “lagers”) en de oppervlakte. Je hebt
immers dubbel zoveel oppervlakte nodig, als je om de 2 à 3 jaar de serre verrolt naar een andere
plaats, terwijl de vorige kan recupereren.
4. Aandachtspunten bij de aankoop en opstelling van een serre!
•
•
•
•

Voorzie een voldoende grote opening om gemakkelijk met de kruiwagen binnen en buiten te
rijden. Dat spaart je handen aan de kanten…
Zorg dat de zon de zaaitafel en de bodem maximaal kan bedienen. Een serre staat daarom best
met de langste zijde op het zuiden gericht met de deuropening bij voorkeur naar het oosten.
Voorzie zeker voldoende verluchting (dakramen, zijramen, extra deuropening) om in zeer warme
periodes voldoende te kunnen verluchten.
Een serre is zelden te groot, maar meestal te klein.
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HEDENDAAGSE
NATUURLIJKE TUINEN
WATERMOLENSTRAAT 17,
9572 SINT-MARTENS-LIERDE (LIERDE)
054/42.35.27 0499/42.26.51
ANNMUYLDERMANS@SCARLET.BE
WWW.TUINARCHITECT-ANN-MUYLDERMANS.BE

5. Wat is de functie van de serre?
U moet kiezen waarvoor u de serre gaat gebruiken: om groenten te telen, of wordt het een
druivenserre? Wie beiden probeert te combineren zal dikwijls bedrogen uitkomen, omdat één van
beide partijen zal lijden onder het overwicht van de ander.
6. Welke vorm kiezen?
Dit heeft terug wat te maken met wat men er wil inzetten. De vorm van een druivenserre ziet er
anders uit dan de serre voor groenten. De kapelbouw is voor de hobbyist zonder twijfel de meest
voorkomende.
7. De grond in de serre
Bij een vaste serre vernieuw je best om de 3 jaar de (uitgeputte) grond.
Tussendoor spoel je de bodem best door, ofwel in het late najaar
(december/januari) of vroeg in het voorjaar. Concreet geef je een 150 tot
200 liter water per m² in meerdere beurten. Als alternatief om de grond
in uw serre te herstellen kan je begin oktober een groenbemester zaaien.
De hobbykas is feitelijk een onnatuurlijke tuin die we zeer intensief
gebruiken. En omdat het in een vaste serre niet kan regenen,
spoelen de zouten, afkomstig van de meststoffen, veel moeilijker
weg. Zouten zijn onmisbaar voor de groei van de plant, maar
mogen in geen te hoge dosissen voorkomen. De zoutconcentratie zal
sneller oplopen bij het gebruik van scheikundige meststoffen, zuiver
kippen– of duivenmest dan bij het gebruik van compost. Een te hoge
zoutconcentratie belemmert de opname van kalk door de plant. Als na
een pH-test zou blijken, dat er toch een kalkgebrek is dan kan men wat
lavameel, maerl of een andere kalkmeststof geven.
8. Samenstelling van zaaigrond
Voor de aanmaak van uw eigen zaaigrond kan u uitgaan van volgende samenstelling:
1/3 bio-potgrond of 1/3 compost (zeer goed uitgerijpt, minstens 18 maand!)
1/3 tuinaarde
1/3 turf of coco’s afval (product op basis van kokosvezels) en een handvol lava- of basaltmeel.
Concreet: indien u met emmers van bv. 10 liter werkt, dan volstaat een handvol lava- of basaltmeel.
Zaaigrond mag niet rijk zijn aan meststoffen. Bovenstaand mengsel bevat voldoende voedsel om de
zaden te laten ontkiemen en korte krachtige planten te laten ontwikkelen. De potgrond is lichtzuur
en bevat ook wat voedingsstoffen. De turf is van natuur zuur en heeft vooral een vochtregulerende
functie in het mengsel. Omdat de turfontginning als milieubelastend aanzien wordt is het een goed
idee om dit te vervangen door afval op basis van kokosvezel (bv. cocopeat). Lava- of basaltmeel
heeft een versterkende invloed en zorgt voor de regeling van de pH.
De hoeveelheid goed mengen door een aantal maal te verscheppen. De turf of coco(peat) eerst goed
vochtig maken vooraleer met de rest te mengen, zo niet riskeert een deel van de aanwezige stikstof
verloren te gaan. Een te rijk mengsel doet de planten snel groeien en een teveel aan stikstof zorgt
voor gefileerde planten. Verder spelen licht en temperatuur (niet te laag voor sommige
groenterassen) een belangrijke rol bij de ontwikkeling van jonge (korte en krachtige) planten.
Eens de zaaigrond goed is gemengd, kunnen de zaaitafels en -bakken gevuld worden. Zorg ervoor
dat deze voldoende diep zijn (een tiental cm) en wel om volgende redenen:
•
Zaaigrond droogt minder snel uit indien de hoeveelheid grond groter is. Snel uitdrogende grond
is slecht voor kiemende zaden!
•
Nogal wat groenten maken langere wortelslierten, dit zie je zeker bij ui en prei. Als er maar 4 à 5
cm grond beschikbaar is, waar moeten de wortels dan naartoe?
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9.
-

-

Enkele aandachtspunten bij het zaaien
Zaai niet in losse grond, maar druk de grond eerst aan, en zaai dan. Hoe beter de zaden contact
maken met de grond, hoe beter en sneller de kieming zal verlopen.
Zaai niet te diep! In principe worden de zaden niet dieper gelegd dan de dikte van de zaden.
Uitzonderingen op de regel zijn de peulvruchten (erwten en boontjes). Hoe zwaarder de grond
hoe ondieper deze worden geplant: ± 3 à 4 cm. Hoe lichter de bodem (zandgronden) hoe dieper
de zaden worden gelegd: 5 à 7 cm.
Donker- versus lichtkiemers: hier wordt een onderscheid gemaakt tussen zaden die best kiemen
als ze weinig of niet worden afgedekt, en zaden die moeten afgedekt zijn om goed te kiemen.
Lichtkiemers hebben licht nodig om te ontkiemen, je moet ze dus niet of nauwelijks met
zaaigrond bedekken. Voorbeelden hiervan zijn: selders, andijvie, sla, basilicum, vlijtig liesje, …
Donkerkiemers moeten afgedekt of donker gezet worden. Van zodra de zaden gekiemd zijn,
worden de plantjes in het licht gezet zodat het plantje kan opgroeien. Voorbeelden hiervan zijn
wortelen, radijs, prei, courgette, …
Na het zaaien wordt de grond terug aangedrukt en vervolgens wordt er wat droog wit zand over
gestrooid, om eventuele kiemschimmels tegen te houden. Eens de zaden gekiemd zijn, heeft het
zand geen waarde meer. Na een paar gietbeurten is dit toch verdwenen.

10. Enkele groenten nader bekeken (koude zaaiingen)
Alles wat tegen de koude kan, wordt rechtstreeks in de serre of koude bak gezaaid. Volgende
groenten komen hiervoor in aanmerking: radijsjes, prei, zaaiui, pluk-, krul- en kropsla, vroege kolen
(bloemkool - spitskool ), vroege wortelen, spinazie, kervel, …
•
De teelt van radijsjes
Heel vroeg op het voorjaar, vanaf begin februari kan
deze lekkere groente gezaaid worden op zaaitafel, in
(isomo)bak of gewoon in volle grond in de serre of
koude bak. Bemesten is niet nodig! Voor de serre
gebruiken we een broeiradijs: deze geeft weinig blad en
is speciaal geschikt voor in de serre. Let er op dat er op
de verpakking vermeld staat dat het ras geschikt is voor
teelt onder glas. Voorbeelden zijn: Novired en Saxa.
Andere buitenrassen gebruiken heeft weinig zin omdat
zij onder glas hoofdzakelijk blad produceren en weinig
knol vormen. De zaai kan doorgaan tot einde maart. Zo
beschikt u vroeg en over een langere periode over verse
heerlijke vitamientjes. Nadien wordt de teelt buiten
verder gezet.
•
De teelt van zaaiui (en prei)
Het voorzaaien van ui (en prei) onder bescherming geeft schitterende resultaten en is een aanrader
zonder meer. Zaaiui buiten zaaien geeft onzekere resultaten: door koude, regen, hagel, ... overleven
veel plantjes niet en is het eindresultaat niet in vergelijking met het werk dat men eraan besteed
heeft. De opbrengst van zaaiui is zeker zo goed als de klassieke pootui en bovendien bewaart hij
beter. Om die reden heeft Jos zelfs de teelt van pootui stopgezet. Er kan worden gezaaid vanaf
februari tot begin maart, dit zowel in bak als op zaaitafel of in de volle grond in de serre of koude
bak. In ieder geval is bemesten totaal uit den boze. Dun zaaien in goed aangedrukte grond,
afdekken, terug aandrukken en wit zand erover.
Als de plantjes een hoogte hebben van een 15-tal cm worden ze voorzichtig uit de grond gehaald en
uitgezet in volle grond op een perceel waar knolgewassen komen. Dit perceel wordt niet bemest: ui
heeft vooral kalium nodig om later goed te bewaren. Succes is gewaarborgd bij deze teeltmethode.
•
De teelt van (kleurrijke) sla
Diverse slasoorten doen het uitstekend onder glas. Reeds van begin februari kan er sla worden
gezaaid: dun, ondiep en goed aandrukken (bij voorkeur op rijen). Kropsla wordt verspeend, voor
pluk en snijsla hoeft dit niet. Ook niet vergeten om veldsla en winterpostelein te zaaien. Met veldsla
moet je wat geduld hebben (trage kiemer), maar het resultaat is het wachten waard.
•
De teelt van kolen
Het voorzaaien van vroege bloemkool en spitskool gaat heel goed, en het eindresultaat mag gezien
worden. De teelt van bloemkool kan over het jaar worden gespreid, naargelang het tijdstip van
zaaien en de variëteit. De vroege zaai geeft een oogst van mei tot juli. Heel dun zaaien is
noodzakelijk om korte gedrongen en stevig gewortelde planten te bekomen. De koolplanten worden
verspeend als ze een grootte hebben van ongeveer 10 cm. Dan is de stam al voldoende ontwikkeld,
waardoor de kans op beschadiging kleiner is. Het komt er vooral op aan geen groeistilstand te
krijgen in de periode tussen zaaitafel en volle grond. De grond waarin moet worden verspeend is niet
de zaaigrond. Hiervoor is deze grond te “mager”.
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Je kan gebruik maken van fijne verteerde compost (50%) en
potgrond (50%),, met eventueel nog wat lavagruis en
bentoniet aan toegevoegd.. Het eerste is verrijkend door de
mineralen en het tweede heeft de eigenschap dat het bindend
werkt en het water vasthoudt.
vasthoudt Dit mengsel doet het
uitstekend voor het verspenen van al uw
u
planten: kolen,
tomaten, selder, sla, … Bij het uitplanten biedt tuingaas een
uitstekende bescherming. De
e planten zullen hieronder zonder
groeistilstand verder uitgroeien tot mooie (rupsvrije) kolen.
Indien u veel last hebt van onkruid kan u overwegen om uit
te planten op een gronddoek.
•
De teelt van wortelen
De allereerste wortelen kunnen in de serre of koude bak gezaaid worden vanaf begin februari.
De grond vooraf goed losmaken en wat houtas (kalium) inwerken en overvloedig broezen. Het ras
‘ Amsterdamse bak’ of een gelijkaardige selectie is zeer geschikt. Het wortelzaad wordt zeer dun
gezaaid en goed aangedrukt. De bodem wordt goed vochtig gehouden gedurende gans de
groeiperiode. In de serre is de aantasting door de wortelvlieg vrijwel onbestaande. Zo kunnen we
vanaf mei jonge worteltjes oogsten.
•
De teelt van spinazie
Spinazie in de serre of koude kas is ook een voltreffer, op voorwaarde dat men de juiste variëteit
kiest, d.i. een variëteit die tegen de koude kan. Vroeger moest je dan sowieso kiezen voor een
‘scherpzadige’ soort,, maar met de komst van de hybriden is dit toch wel wat vervaagd.
vervaagd Geschikte
variëteiten zullen niet opschieten (door groeistilstand) bij kouder weder. De rondzadige soorten zijn
voor later in het voorjaar en moeten het vooral doen bij zachtere temperaturen. Ook hier eerst de
grond goed aandrukken, het zaad over de grond uitstrooien en lichtjes afdekken. Terug aandrukken
aand
en broezen.
•
Kervel zoals u hem nog
g niet zag buiten
Kervel is een veelgebruikte en lekkere soepgroente. De teelt buiten is niet steeds eenvoudig, omwille
van aantasting door de wortelvlieg. Onder glas is de teelt zonder zorgen. Kervel kan op rijen, of
breedwerpig worden gezaaid.
11. Bewaren van groenten in de serre
Tot slot leent een serre zich ook uitstekend als bewaarruimte voor o.m. wortelen, knolselder, …
Als
ls je al het voorgaande bij elkaar telt begrijpt u nu maar al te goed waarom Jos zegt dat een serre
zelden te groot maar altijd te klein is.
is Daarom draag ik zo’n zorg van mijn isomobakken, die eens
gediend hebben voor vistransport, om enerzijds daarin te zaaien en dan later op het jaar mijn
wortelen,
telen, rode biet, knolselder, raapjes,…
raapjes, erin te bewaren.. Ik kan die dan gans de winter in het
tuinhuis laten staan,, slechts in uitzonderlijke omstandigheden moet ik er tijdelijk mee vluchten naar
een vorstvrije ruimte.. Ik doe er nog nauwelijks zand of aarde
aarde tussen, gewoon zo dicht mogelijk bij
elkaar stapelen en afdekken met een jutezak. De jutezak werkt vochtregulerend: bij hoge
luchtvochtigheid slorpt hij het vocht uit de lucht op en houdt zo de groenten fris, bij droge (vries)
kou laat hij de ‘zwetende’ groenten ademen. De kwaliteit gaat pas achteruit vanaf maart wanneer bij
stijgende temperaturen de groenten sneller gaan uitdrogen.

Nieuwjaarsgroet als afsluiter
Kijk eens naar mijn blij gezichtje
in mijn oogjes straalt er een lichtje
en ze lachen guitig fris
omdat het (weldra) weer nieuwjaar is

lweer een nieuw jaar, wat gaat dat snel! Meestal
Weldra alweer
horen daar goede voornemens bij en nieuwe uitdagingen.
Of misschien blijft alles wel gewoon bij het oude. Ook dat
hoeft nog niet zo slecht te zijn: ‘Zing, vecht, huil, bid,
lach, werk, tuinier en bewonder’, zo ook in 2017.

Het bestuur wenst u nu reeds prettige eindejaarsfeesten en een gezond en gelukkig 2017!
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