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                     Februari/ Maart 2016 

De “TUINFLUITER” 

Hallo leden dit is uitgave no. 1 van het  jaar 2016  van De Tuinfluiter met nieuwe tips en weetjes.  
Deze kwakkelwinter is gelukkig weer bijna voorbij en het is tijd om met frisse plannen aan het nieuwe 
tuinseizoen te beginnen. De Tuincommissie wenst iedereen maar vooral de nieuwe leden een zonnig 
en vruchtbaar tuinseizoen toe.  

Te noteren in agenda:                                                                                                                                                                     
1) Algemene Ledenvergadering in de Kantine op zaterdag 23 april aanvang 11.00 uur tot 12.30 uur.  
2) 25 jarig jubileum van onze Tuinvereniging met groot Feest op 10 september aanvang 14.00 uur.                                                                                                                         
3) Algemene  Opruimdag op zaterdag 17 september. 
4) Opruimdag (paden en palendag) op zaterdag 1 oktober                                                                            

Wist je dat: 

Iedereen nog steeds gebruik kan maken van de hout- en groen- snippers buiten de poort.                    
Dat je van brandnetelblad een bestrijdingsmiddel kunt maken tegen luizen e.d.                                        
Recept: Neem ca 1kg fijn gemaakte brandnetelbladeren(wel handschoenen gebruiken) en 5 liter 
water, ca 24 uur laten weken en dan afgieten door een zeef in een handspuit,  dan het sap op de 
bladeren(denk aan de onder kant) en bloemknoppen vernevelen en dit om de 4 of 5 dagen herhalen.                                                                
Als je een emmer met brandnetelsap ca 4 weken laat weken in een emmer (wel met deksel erop, 
want het stinkt nogal) dan heb je een prima biologische meststof voor je groenten tomaten e.d.   
Deze biologische giermeststof kun je op dezelfde wijze  ook maken van de bladeren van de 
smeerwortel. 

 Bij de Action voor een paar euro plastickweekbakken(e 3,99) te koop zijn en andere handige 
tuinproducten zoals blokken geperste potgrond( e 0,69) en blokken  geperste kokosvezel. 

 Het een goed idee is om vroege aardappelsoorten voor te kiemen voor een betere opbrengst. Je legt 
de pootaardappelen in een  eierdoos en zet deze op een lichte vorstvrije plek. De aardappelen 
vormen dan scheuten en kunnen de grond in als ze ca 3 centimeter lang zijn.                                        
Veel succes,                                                                                                                                                                         
De Tuincommissie                                                                                                                                                                 


