
Van het bestuur
 
Nog een maand en dan vieren we ons 25-jarig bestaan van onze tuinvereniging EIGEN OOGST. En wel op zaterdag 
22 oktober a.s. vanaf 18.00 uur. Binnenkort krijgt u een uitnodiging van ons. 
De feestcommissie bestaande uit Bert Blankensteijn, Jenny van Werven en Ronald van de Kemp hebben een 
gezellig programma voorbereid met een warm-koud-buffet, muziek, enkele sketches en een mini bingo. 
Heeft u de datum al in uw agenda gezet? Arnold Klootwijk, onze penningmeester, heeft de commissie een bedrag 
toegekend zodat de kosten van deze avond worden gedekt door de vereniging.
 
Vorig jaar september beloofde ik iets voor de kinderen te bedenken. Op dit moment staat bij wijze van proef een 
verrijdbare mini zandtafel bij Simone van de Klomp op de tuin. Bij ingang  meteen rechts en dan vrijwel direct aan 
uw linkerhand ziet u de zandtafel staan. Wilt u hem gebruiken dan kan hij meegenomen worden op uw tuin. 
MAAR WEL WEER TERUGPLAATSEN OP SIMONE’S TUIN.
 
Namens het bestuur,
Bes van Pinxteren
 
 

   Tuintip

RED ONZE ZADEN!
STRIJD MEE TEGEN PATENTEN OP ONS VOEDSEL

Haal de speciale actiezaden in huis. Laat ze onderduiken in je vriezer of zaai ze in de tuin. Vanaf nu beschik jij over 
een back-up van deze bijzondere groenterassen en maak jij deel uit van ‘De Grootste Zaadbank van Nederland'. 
Met zo veel mogelijk filialen laten we zien dat we de diversiteit in groenten willen beschermen!

Tuinlid Maria van den Boer kwam met deze zadenactie van Ekoplaza. Kijk voor meer informatie op: 
http://www.degrootstezaadbank.bionext.nl/

Zaaien in september:
 Bladgroenten zoals spinazie, boerenkool, bladchichorei, kropsla en veldsla kunnen nu nog gezaaid 

worden.
 Verder gaat de laatste zaaimaand in voor radijs, rucola, tuinkers en snijsla.

Planten of poten in september: 
 Vanaf nu kun je rabarber planten of verplanten. Denk eraan dat je ze met een onderlinge afstand van 

minimaal een meter uit elkaar plant.
 Vanaf september mogen ook de knoflooktenen de grond in! Zo oogst je het jaar erop heerlijk grote 

knoflookbollen.
 Aan het eind van de maand kun je uitjes planten voor een zeer vroege opbrengst in het komende jaar. Let

wel op dat er maar een paar rassen geschikt zijn voor deze late planting. Plant de uitjes op een beschutte 
plek in goed gedraineerde grond.
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Knoflook kweken
Knoflook is een bolgewas uit de lookfamilie en een echte
smaakmaker in veel gerechten. Rond de herfstperiode
raken de bakken van de moestuin aardig leeg, een mooie
tijd om knoflook te kweken!  
 
Verschillende soorten
Knoflook wordt niet uit zaad opgekweekt maar vegetatief
vermeerderd. Speciale kweekknoflook kun je als
plantgoed kopen bij de kweker of het tuincentrum. Maar
je kunt er ook voor kiezen om een biologische bol
knoflook te kopen bij de winkel of supermarkt. Het is
belangrijk dat het om biologische knoflook gaat,
behandelde knoflook zal namelijk niet uitlopen. Hoe
groter de teen, hoe groter de geoogste bol. Kies daarom de grootste tenen van de bol uit.

Planten van knoflook
Knoflook kun je het beste vanaf september tot en met half november planten. Je krijgt namelijk de beste en 
grootste knoflookbollen als de kou er goed overheen is geweest. Plant de tenen met het puntje omhoog  zo’n 5 
cm diep en 15 cm van elkaar. 

Bodem, bemesting en verzorging
Knoflookplanten stellen maar weinig eisen aan de grond, zolang deze maar goed doorlatende grond en niet pas 
bemest is. Teentjes die in de vroege herfst geplant worden zullen meteen bewortelen. Vaak nog voor de winter, 
komt er een groene spriet te voorschijn. Zo overwinteren de jonge planten. Kijk uit dat de grond niet te nat is. Bij 
strenge vorst is het afdekken met wat droog blad of stro vaak handig, om zo de planten door onze winter heen te 
helpen. 

Oogsten en drogen
Tussen juni en augustus kun je de in de herfst geplante bollen oogsten wanneer 2/3 van het loof dor en geel is 
geworden. Om de bollen lang goed te houden kun je het beste de bollen eerst laten drogen. Doe dit door de 
bollen met loof en al op te hangen, bijvoorbeeld aan een waslijn in de kas of in de schuur. 

Bestuur Tuinvereniging Eigen Oogst
Bes van Pinxteren - voorzitter 
Arnold Klootwijk - penningmeester 
Sieb Knobbout - voorzitter tuincommissie 
Jeanne Bus - secretaris, ledenadministratie, tuincommissie
Bert Blankensteijn      - bestuurslid

Website www.tveo.nl - Sandrien Lammers 

Facebook Groep ‘Eigen Oogst’ - Kirsten Vonk 

Nieuwsbrief
Contactpersoon - Blandine de Kreuk-Fokker 

- Kirsten Vonk 

Datum oprichting Tuin Vereniging Eigen Oogst: 28-10-1991

  
Tuinvereniging Eigen Oogst

http://www.tveo.nl/

