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Verenigingsberichten
Strook voorzijde (achterzijde) zijkant van uw
tuin, wilt u deze 30 cm. schoonhouden dit i.v.m. met
het maaien van het pad. En wilt u daar niets neer
zetten of verbouwen (bloemen of iets dergelijks.
-----------------------Wilt u niet parkeren op de weg
tussen de twee parkeerplaatsen
waar
en de fruitbomen aan staan.
Er is voldoende ruimte voor en
achter op het complex om te
parkeren en anders buiten de poort.
------------------------De koffieavonden zijn op de
volgende datums: 11 juni,
2 juli, 30 juli, 13 augustus en
3 september, zoals we het nu
kunnen bekijken i.v.m corona.
Wordt het anders dan komt het
op de publicatie bord te staan. Aanvang 19.30 uur.
-----------------------------Poort
Tuinders willen jullie bij het binnen gaan
in het verlaten van het tuincomplex
de poort (hek) op de fietsstand zetten
Als je met de auto komt moet je er
wel even uit en het is maar een kleine
moeite. En op de fiets is wel zo gezond en je blijft in
beweging en beter voor het milieu!

beetje fantasie op een vredes duif (Heilige geest)

vandaar de naam. Deze boon is een prima droogboon
voor de winter, voor in soep en als groente. Door speurwerk is gebleken dat deze boon in 1500 veel werd
geteelt.
==============================================
Speenkruid
De naam “speenkruid”
is te danken aan de geel/
witte wortelknolletjes,die
de vorm van een speen
hebben. Graaf maar eens
een plantje uit. Jonge blaadjes zijn overigens prima
eetbaar en bevatten veel vitamine C.
==============================================
Paarse winter knoflook Violet Germidour
Het oog wil ook wat, deze knoflook soort is heel
mooi. De buitenkant is paars, de teentjes zijn gewoon
wit. Deze soort is iets goedkoper dan de Messidrome
en intenser van smaak en minstens even
productief. Zeker een aanrader in de moestuin en zeer
decoratief op de plaats waar je je geoogste bollen vanaf
juli hangt te drogen. Beeld je in je eigen paarse
knoflookvlecht in het volgend jaar.

Bijzonder boontjes “Yin & Yang”
Phaseolus vulgaris var. Naus
Deze droogboon is werkelijk te
mooi om op te eten. Als sierboon
in een schaal zal de Yin Yang veel
bewondering in uw huiskamer oogsten.
Wilt u desondanks toch genieten van de uitstekende smaak van de boon, dan is het gebruik gelijk aan
de overige droogbonen. De peulen zijn alleen in een
jong stadium eetbaar.
Heilige boontje Phaseolus Vulgaris
Deze boon heeft een leuke bijkomstigheid en wel de
afbeelding die er op staat lijkt met een klein

=============================================
Tuinspreuk
Nait te waarm en wat regen op zien tied, din binnen
toenders ook weer blied.

