Tuinieren in woord en beeld
anno 1967
Groentetuin
Heeft men tuinbonen, erwten of peulen voor laten kiemen, dan
worden deze nu uitgeplant, evenals de pootuien en sjalotten.
De tijd van zaaien in de volle grond breekt nu aan, bij goed
weer zaaien we spinazie, radijs, raapstelen, doperwten,
worteltjes en sluitkool of bloemkool voor najaarsbeplanting.
Binnenshuis kunnen we
tomaten zaaien.
Kleinere hoeveelheden
van bv. Radijs of
worteltjes, zaiat men
breedwerpig, de andere
soorten op rijen.
Op de gereedgemaakte
bedden maakt men
geultjes door een touw
over de grond te
trekken. In de bak en op
kleinere zaaibedden kan
men de geultjes met een
vierkante stok in de
grond drukken.
Fijn zaad vermengt men met zand om het gelijkmatig uit te
kunnen strooien. Na het zaaien wordt het zaad licht met grond
bedekt en met de vlakke hand of met de platte kant van de
schop aangedrukt. Aan het begin van het bed wordt het
zaadzakje aan een stokje bevestigd,z odat we de verschillende
soorten terug kunnen vinden. Bij droog weer wordt de grond
tevoren goed nat gemaakt en na het zaaien regelmatig
besproeid. Fijne broes gebruiken om wegspoelen te voorkomen.
Prei en zaaduien kunnen tegen het einde van de maand worden
gezaaid. De overwinterende planten van bloemkool, spitskool en
sla (weeuwenplanten1) planten we nu uit.
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Planten die in het najaar zijn gezaaid.

Aspergebedden
worden begin april
opgezet. Het beste
kan dit op een
licht, doch
voedzame grond
gebeuren, zwaardere
gronden moeten met
zand of compost
worden verbeterd.
Als plantgoed
gebruikt men
eenjarige
zaailingen. De
rijen komen 1.40m
uit elkaar, vóór
het planten worden
geultjes gegraven
van 25 bij 40 cm. In deze geul spit men verteerde mest met
compost onder. Bij het planten worden de wortels zorgvuldig
uitgespreid en met een laagje goede grond van 5 cm dikte
bedekt. Afstand van de planten 40 cm. In de brede paden kunnen
bonen, sla of witlof worden gekweekt.
In het tweede jaar wordt het gemaakt greppeltje voor een groot
deel opgevuld met grond uit de paden, nu kan men nog vroeg
sla, andijvie e.d. tussen de rijen telen. In het derde jaar
wordt de grond in maart/april uit de paden genomen en wel
zoveel dat de planten met ongeveer 30 cm grond zijn bedekt. De
aardhopen worden gladgemaakt, zodat de toppen van de stengels
gemakkelijk te zien zijn, wanneer ze door de bovenlaag heen
breken. Na half juni wordt niet meer geoogst en de heuvels
gelijkgemaakt. Het loof wordt in oktober-november afgesneden.
In het daarop volgende voorjaar dekt men de planten weer met
grond af.

Kindertuintjes
Als de kinderen de zandbak zijn ontgroeid en ze hebben
voldoende belangstelling voor het tuinwerk, richt dan een
hoekje voor hen in. We kiezen een beschut, zonnig plekje, niet
direct in het zicht, waar ze ongestoord kunnen rondscharrelen.
Sta de kindreen met raad en daad bij, om de belangstelling
gaande te houden, maar zonder teveel met ze te bemoeien.
De kinderen willen spoedig resultaat zien en in de tuintjes
moet steeds wat te beleven zinn. Daarom kiezen we plantjes die
snel groeien, zoals tuinkers, radijs en worteltjes en met wat
aardbeien, sla of een paar tomatenplanten is de groentetuin
voor hen compleet. Als bloemplanten geven we sleutelbloem,
violen of duizendschoon, planten die bloeiend kunnen worden
verzet en niet moeilijk te verzorgen zijn. Ook eenjarigen zijn
gemakkelijk te kweken; korenbloemen, goudsbloemen,
ridderspore, kattestaarten en natuurlijk zonnebloemen.
De tuintjes leggen we aan als bedjes in het gras, met wat
tegels en een bank kan het een aantrekkelijk onderdeel van de
tuin worden.
Het spreekt vanzelf dat de kinderen kun eigen gereedschap
hebben, niet te groot of te zwaar, maar het moet bruikbaar
zijn en tegen een stootje kunnen.

