Zaden afhalen

Wintergeur .............1

Uiteraard kunt u nog steeds uw zaden afhalen. Als de vlag uithangt
is het winkeltje open (zeker niet op zondag). Graag wel zo spoedig
mogelijk zodat er snel weer ruimte is voor de aardappelen en
plantjes!

Nu al planten!? ......1

Wintergeur

Belangrijke
mailadressen: ........1

Planten die in het vroege voorjaar bloeien geuren in de tuin vaak
helemaal niet, terwijl ze, als je ze plukt en in een vaasje zet, de
hele kamer met geur kunnen vullen. Narcissen, sneeuwklokjes en
krokussen ruiken heerlijk in de huiskamer, maar buiten in de tuin
valt er meestal geen vleugje geur te bespeuren, bij lage
temperaturen komt die namelijk niet los. Zo kunnen wij geboren
worden, een leven lang tuinieren, en weer doodgaan zonder ooit
geweten te hebben dat Crocus Chrysanthus ‘snowbunting’ – de
vroegste krokus waarvan de bloei al in februari begint – sterk en
aangenaam naar honing ruikt. Narcissen en zelfs sneeuwklokjes
willen we nog wel eens plukken, maar de krokus is geen snijbloem.
Tenzij we op een warme dag in februari of maart op de grond gaan
liggen om onze neus in een bloeiende krokus te steken, zullen we
nooit ontdekken dat krokussen geuren.
Hetzelfde geldt voor meer vroege bloeiers; ook de geur van de
toverhazelaar zullen we mislopen als we niet een bloeiende tak
afsnijden om die naar binnen te brengen. En dat afsnijden gebeurt
met bloedend hart, want het snoeien van een toverhazelaar staat
gelijk aan het verminken van de struik; de wonden genezen wel,
maar de littekens zijn jaren later nog zichtbaar. De hemelse geur
maakt echter veel goed!
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AGENDA

Nu al planten!?
Afhankelijk van het weer kun je nu uien, sjalotten en
knoflookteentjes in de volle grond planten. Een vroege planting
zorgt voor langzame inworteling.

Belangrijke mailadressen:
tuincomm.vth@gmail.com
Afmelden/wijzigen tuindienst
Vragen aan bestuur info@vthouten.nl
Vragen over tuinverhuur verhuur.vth@gmail.com
Website www.vthouten.nl
En heb je een verzoekje voor de moestuinkoerier? Mail dat dan, in
een NIEUWE mail naar mtkoerier@gmail.com
Graag niet via een reply/antwoord omdat je mail dan dreigt te
verdwijnen in een soort moeras van gerelateerde mail.

Tuinkas
Tegen kleine vergoeding op te halen
(zelf demonteren):
Goed functionerende tuinkas 380 cm
lang bij 260 cm breed en 230 cm hoog.
6 ramen moeten aangevuld worden.
Koolmeespad 6.
Email: ckarssen@xs4all.nl

Nationale Zaaidag
Het is alweer bijna lente! Wij kunnen niet
wachten om het gezoem van
bestuivende insecten weer te horen. Nog
even de laatste winterstuipen doorkomen
en dan mogen we de 361 verschillende
bijensoorten in ons land
weer begroeten! Nou ja, hopelijk halen
we dat aantal dit jaar, want er staan
behoorlijk wat soorten op de rode lijst
van bedreigde dieren. Laten we dan ook
ons uiterste best blijven doen om ze te
ondersteunen, bijvoorbeeld door het
zaaien van bijvriendelijke bloemen. Daar
gaan we ons in aanloop naar 22 april
dan ook weer vol voor inzetten:
de Nationale Zaaidag!
Vanaf 1 maart kun je je weer inschrijven
als Voedselbank voor Bijen, waarbij we
dit jaar inzetten op een verdubbeling ten
opzicht van vorig jaar; van 500 naar 100
voedselbanken!
Werk je voor een bedrijf, instituut of
gemeente? dan kun je ook partner
worden van de Nationale
Zaaicoalitie! Lees er hier meer over.

