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Nieuwsbrief winter 2020

Hierbij ontvang je de tweede nieuwsbrief van 2020.
We hopen deze vier keer per jaar te kunnen sturen. Voor elk seizoen een nieuwe
nieuwsbrief.
Mocht je tussentijds vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met de TC van
jouw complex of het secretariaat van het bestuur secr.kweeklust@outlook.com
Uit de Bestuursvergadering van 11 en 18 november 2020
Vanwege het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen, wordt de
jaarvergadering van 2021 uitgesteld van februari naar juni 2021. De stukken worden
in januari verstuurd.
Op dit moment zijn er weinig tuinen vrij, er is nog een wachtlijst van ongeveer 10
personen.
Addie Veldhorst stopt als TC van de Griffioen en wordt opgevolgd door Jan
Schroevers.
Op sommige complexen is er nog steeds een rattenplaag. De tuinders worden
nadrukkelijk gevraagd zoveel mogelijk tuinafval op te ruimen.
Op de foto's van de rattenvanger blijkt dat er vooral veel aangevreten kalebassen en
pompoenen zijn gevonden.
Ander nieuws
De maximale afmetingen van opstallen waaronder tuinhuisjes is vastgesteld op 5
vierkante meter. Deze regel gaat in per 1 januari 2021 en geldt niet voor bestaande
opstallen.
https://www.vtvkweeklust.nl/regels/opstallen/
Actie op de Griffioen
Op zaterdag 31 oktober hebben de TC's van de Griffioen geregeld dat er groenafval
verzameld kon worden om naar de milieustraat te brengen. Niet iedereen heeft
namelijk de mogelijkheid om dit zelf te regelen.
Er was veel animo voor en er is hard gewerkt. Met dank aan iedereen die geholpen
heeft!
Aardappelziekte
Phytophthora infestans
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Bijna iedere tuinder heeft weleens te maken gehad met phytophthora.
Deze schimmel kan de aardappelplant zowel bovengronds (bladeren en stengels) als
ondergronds (de knollen) aantasten. Op de jonge scheuten ontstaat een wit
schimmelpluis. Op het blad verschijnen 1 à 2 cm grote olieachtig verkleurde vlekken.
die er wat waterig uitzien en niet scherp zijn begrensd. Bij een hoge relatieve
luchtvochtigheid ontstaat er aan de onderkant van het blad een laagje wit
schimmelpluis. Binnen een dag worden de bladvlekken bruin met een lichtgroene
rand. Aan de randen van de vlekken groeit de schimmel verder en tast zo heel het
blad aan. Uiteindelijk sterft het blad af.
Gelukkig zijn er steeds meer nieuwe rassen die resistent zijn. Alouette(middenvroeg)
is vastkokend en is vaak favoriet bij de aardappelliefhebber. Een ander bekend ras is
Carolus een veelzijdig ras, maar in tegenstelling tot Alouette middenlaat. Andere
nieuwe rassen zijn: Twinner, Twister, Levanto en het nieuwe zetmeelras Nofy.
Cityseeds
Oproep van CitySeeds:
Hebben jullie nog groenten die je niet allemaal zelf zult gebruiken? De 'klanten' van
CitySeeds zijn er blij mee. CitySeeds kweekt aan de Driewegenhof groenten voor
mensen die van een kleine beurs moeten rondkomen. We zijn al bijna door de
wintergroenten heen.
De moestuinder kan direct contact met opnemen met Tania, die de uitgifte verzorgt
(06-14458569). Zij stemt dan hoeveelheid en moment af op het aanbod en bespreekt
hoe de groenten bij ons kunnen komen voor de uitgifte op de vrijdagen.
Zie https://cityseeds-middelburg.nl/ voor meer informatie.
Facebookgroep
Het aantal leden van onze Facebookgroep 'Moestuin Kweeklust Middelburg' groeit nog
steeds en zit nu op 160 leden.
Zet gerust jouw vraag, bericht of foto op deze pagina!
https://www.facebook.com/groups/198424473979336
Het bestuur wenst jullie veel tuinplezier in 2021
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