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DOEN IN OKTOBER

1.1

KRUIDEN VERMEERDEREN

Je kunt er mee wachten tot het voorjaar, maar ook nu laten kruiden als
salie, oregano, lavendel en bieslook zich prima vermeerderen. Halveer
de 3 eerstgenoemde, snoei het oude hout sterk terug (behalve
lavendel, die snoei je tot net boven het hout) en geef ze een nieuwe
plek in border, balkon in goede, doorlatende aarde met wat kalk
erdoor. Snijd bieslook in kwarten, verwijder de delen die samen het
oude hart vormden en zet de buitenste delen op 25 cm. Van elkaar uit
in zeer voedzame grond. Zo knip je in de lente al menige verse spriet
van dit supergezonde look.

1.2

SLAKKENBEHEERSING; DOOR NIETS TE DOEN
De afgelopen lente en zomer hebben veel tuiniers echt oorlog gevoerd
met naaktslakken. Van een ervaren moestuinder komt deze tip: Als het
najaar erg nat uitvalt, is het beter om de bedden nog niet drastisch te
gaan schoonmaken of spitten. Naaktslakken zoeken bij mild, zeer
vochtig weer naar plekken om hun eieren te kunnen leggen; een
opgeruimde tuin – met gemakkelijke toegang tot de aarde - speelt hen
daarbij in de kaart. Schoon je bedden pas in de lente, dan verstoor je
gelijk de slakkengangen en heb je des te meer kans dat je eerste
spinazie of sla zal overleven.

1.3

HEB JE EEN KAS? GA NU VERDER IN DE KAS.
Vanaf oktober is het buiten in de moestuin te koud en te nat aan het
worden om nog met succes te oogsten. Wil je toch nog af en toe blijven
oogsten, ga dan verder in de kas of koude bak. De zon kan het binnenin
flink warm maken, waardoor je het seizoen met wel 1 maand kunt
verlengen. Plant nog wat kervel, veldsla, spinazie of kropsla.
1.4

OVER KOLEN EN BIETJES

Heel veel kooltjes zijn winterhard, maar witte, rode en spitskolen
moeten voor de eerste nachtvorst naar binnen. Ze zijn niet of
nauwelijks winterhard en kunnen schade lijden bij hevige vrieskou.
Maar ook bietjes moeten naar binnen, voor het buiten echt koud
wordt. Oogst ze en bewaar ze in kistjes met vochtig zand. Daar kun je
ze gerust een paar weken bewaren.
Tips van ‘Tuinseizoen, oktober 2016’ en ‘www.detuinoptafel.nl’
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2 GROEN AFVAL CONTAINER
Donderdag de13e oktober wordt er een 9 kuubs
container geplaatst bij het hek aan de Binnenweg.
Hierin mag alleen groen afval, dus geen grond of dikke
takken.
Kijk wat je zelf kan composteren. De container blijft 6
weken staan of als hij vol is gaat hij weer weg.

3 TUINDIENSTEN
Hierbij overzicht van de tuindiensten voor de komende
2 weken. Ben je niet in de gelegenheid om te komen
op de datum waarop je bent ingeroosterd? Maak dan
even een nieuwe afspraak met de coördinator van de
tuindiensten. Mailadres staat links, in de banner op de
eerste bladzijde.
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4 OVERWINTER ALS VLINDER
Een leuk artikel van Loethe Olthuis uit de
weekendbijlage ‘Tijdsgeest’ van de Trouw. Ingestuurd
door Hannah van de Pol.
Lees het hele artikel op de volgende bladzijde.
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