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Dit keer geen mededelingen vanuit het bestuur maar wel een herinnering van het volgende: 
 
Algemene Leden Vergadering 
Op woensdagavond 5 februari 2020 wordt de ALV gehouden in Pelita (Dr. Ramaerlaan 2, Den Dolder).  
Uitnodiging, agenda en dergelijke worden ten minste 2 weken daarvoor verstuurd. Noteer deze datum alvast in 
uw agenda. 

 

 De wintertuin 

 

Alhoewel er in de winter niet zoveel gebeurt 
in de tuin, betekent het niet dat de tuin 
minder fotogeniek is.  
En als je goed kijkt zie je ook Henk de 
fotograaf op deze foto. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Tijdens een wandeling door de tuin kwamen we naast een aantal wintergroentes ook een aantal andere diehards 
tegen die met al hun pracht de tuin opsieren, namelijk de mariadistel en de koningskaars: 
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 Zaden ruilmiddag 

 

Zaterdag 15 februari is er weer een gezellige ledenbijeenkomst in de Windhoos. Iedereen is vanaf 10.30 uur van 

harte welkom om hierbij aan te sluiten, het liefst vergezeld van een (zelfgebakken) lekkernij voor bij de koffie. 

 

Tijdens deze bijeenkomst kun je tevens zaden ruilen. Neem zelf zaden mee die je over hebt en die zijn voorzien 

van informatie zoals het kweekjaar, de naam van het gewas en eventueel de hoogte. 

Er zijn zakjes beschikbaar waarin je de zaden mee naar huis kunt nemen. 

 

Kijk ook eens op deze link waar je gratis zaden kunt aanvragen en aanbieden:  https://avvn.nl/voor-de-tuinder 

 
 

 Tuintip 

 
Gebruik alleen blauwe netten 
Het blijkt dat vogels zwarte of groene netten over onze gewassen niet goed kunnen zien. Er 
is natuurlijk niets mis mee om je gewassen te beschermen maar het is beter om dat met 
een blauw net te doen. De blauwe kleur schrikt vogels af en daardoor kan vogelsterfte door 
verstrikking meestal worden voorkomen. Men denkt dat vogels de blauwe netten zien als 
water, waardoor ze er niet in de buurt komen. 
 

Processierupsbestrijding 
De kans is groot dat we ook dit jaar weer te maken krijgen met een overvloed aan 
processierupsen.  
Iedereen kan een steentje bijdragen aan het bestrijden ervan.  
We kunnen bijvoorbeeld zorgen dat er meer koolmezen komen door het ophangen 
van nestkasten en door natuurlijk geen gif te gebruiken in de tuin. Een mezenjong 
eet In twee weken tijd zo’n achthonderd rupsen. Dat tikt aan! Niet voor niets hebben 
fruittelers in mezen allang een bondgenoot gevonden: zij hangen nestkasten op om 
schade door rupsen met een kwart te kunnen terugdringen. Hier kun je er mee over 
lezen. 
 
 
Diervriendelijke muizenval 

Heb je last van muizen in je tuin? Met deze 
‘vriendelijke’ muizenvanger  
(€ 5,60) vang je meerdere muizen in 1x. Het enige 

wat je hoeft te doen is een beetje lokstof of eten in de val plaatsen.  
Henk ving er onlangs vier springlevende maar bange muizen mee in de 
Windhoos. Hij heeft ze ergens richting Soest in het bos vrijgelaten. Hier vind je 
meer informatie over de val. 
  

https://avvn.nl/voor-de-tuinder
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25304
https://www.allestegenongedierte.nl/allestegenongediertenl-muizenvanger.html
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  (herinnering) Bestellen mest, zaden en bonenstaken 

 
Bestellen van Garant Zaden– vóór 25 januari 
Zoals u wellicht hebt gezien, liggen de folders en de bestellijsten van 
zaadhandelaar Garant Zaden (www.garantzaden.nl) weer in de Windhoos. U 
kunt eventueel ook bij mij een folder ophalen (Schroeder van der Kolcklaan 36, 
Den Dolder) 
Het betreft niet-biologische zaden.  
  
Graag vóór 25 januari de ingevulde bestellijsten van de zaden inleveren in de 
Windhoos (op tafel) of bij mij thuis. De betaling gaat per bank bij aflevering. Het bedrag hangt af van 
de bestelhoeveelheid en de bijbehorende korting. 
 
Bonenstaken 
Ieder jaar bestel ik tegelijk met de Garantzaden een baal van 100 bonenstaken van 
2.70 m hoog. Deze kunt u afnemen door mij een mail te sturen 
j.pinxteren@kpnmail.nl. 
Ze kosten € 0,80 per stuk, na de bestelling stuur ik de rekening.  
 
Hartelijke groeten, 
Bes van Pinxteren 

 

Bestellen van biologische zaden  
Voor de mensen die graag biologische zaden willen bestellen ligt er in de Windhoos een bestellijst van Bolster. Op 
de site van Bolster (www.bolster.nl) vind je alle zaden, je bestelling kun je aangeven op de bestellijst. De korting 
die we krijgen als we gezamenlijk bestellen kan oplopen tot 20%.  
De ingevulde bestellijst kun je mailen naar sieb_553@hotmail.com of op tafel leggen in de Windhoos.   
  
Bestellen van mest  
Ook kan bij mij biologische kalver/koeienmest worden besteld. Het gaat om 
dezelfde mestsoort als die van vorig jaar. Bestellen kan vanaf een halve kuub. De 
kosten per kuub zijn € 27,50. Ter indicatie: voor een tuin van 50 m2 heb je 
ongeveer één kuub nodig.  
Graag de bestelling voor 25 februari mailen naar sieb_553@hotmail.com. Na je 
bestelling laat ik per mail weten wat de afleverdatum wordt (februari). 
 
 Sieb Knobbout  
 
 

 Volgende nieuwsbrief 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 17 februari. Heb je een oproep, een mededeling of iets anders, stuur het dan 

uiterlijk 14 februari naar nieuwsbrief@tveo.nl. 

www.garantzaden.nl
mailto:j.pinxteren@kpnmail.nl
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bolster.nl&data=02%7C01%7C%7C0d46eb70096146ddcb6308d7674f5c02%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637091462851531862&sdata=zNCaKlINoowmsXZdn5PE9lGov5BedzEl7cwtUl4zIf0%3D&reserved=0
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