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Van het BESTUUR

Het bestuur heeft in de wintermaanden niet op non-actief gestaan, maar wel een tandje
minder. Nu met het voorjaar in het vooruitzicht begint alles weer op gang te komen.
Natuurlijk zijn winterwerkzaamheden verricht. Zo heeft Ed Beerepoot met enkele
vrijwilligers een prikkeldraad hek gezet langs de erfscheidingssloot met de
Westzanerdijk Tuinvereniging om zo indringers/vandalen het lastig te maken om over te
springen.

Het opknappen van de groenstrook langs de Westzanerdijk is een ergernisverhaal.
Op 16 juli 2014 vroeg het bestuur een kapvergunning aan met uitvoerige motivatie bij de
gem. Zaanstad/groenbeheer. Op 21 augustus bericht op onze digitale zaakstatus:
afgehandeld. Geen telefoontje, geen e-mail. Medio oktober gebeld naar Groenbeheer over
de voortgangsontwikkeling.
Antwoord: U moet bij afdeling Vergunningen zijn. Kreeg doorverbinding. Ik kreeg te
horen dat bij deze afdeling niets lag omtrent een vergunning. Na ruggespraak met
Groenbeheer kreeg ik te horen dat we nog een kadastrale omgevingskaart moesten
insturen, eveneens een overzichtstekening – over een lengte van 350 meter – met
aanduiding welke bomen we wilden kappen, een en ander voorzien van fotomateriaal.
De Provincie Noord-Holland/Landschapselementen, die ons subsidie zou verlenen, bood
aan om contact op te nemen met Groenbeheer van Zaanstad. Dat namen we in dank aan.
Maar ook dit leverde geen verbetering op.
Het bestuur heeft in zijn vergadering van 09.12.2014 besloten de subsidie aanvrage bij
de Prov. N-H in te trekken en bij de gemeente het verzoek om een kapvergunning
te annuleren i.v.m. het veel te lang uitblijven van antwoord op ons verzoek en vervolgens
om de in onze ogen ontmoedigende bureaucratische eisen met betrekking tot onze
aanvraag voor een kapvergunning. We hebben helaas eerder in het nabije verleden
negatieve ervaring met deze afdeling opgedaan.
Nu zal deze groenstrook langs de Westzanerdijk onder leiding van Ed Beerepoot voorzien
worden van takkenrils, zodat het aantrekkelijke plekjes worden voor dieren.
Dump daar alstublieft niet op eigen initiatief uw snoeihout! ! ! Wíj doen dat werk voor u!

Verjonging ligusterhagen. De ligusters op ons tuinencomplex hebben wel een flinke tik
gehad van twee vrieswinters, maar gebleken is dat heel veel ligusters weer vanuit de voet
zijn gaan groeien. Laat het oude hout inkorten en je zult binnen twee jaar een verjongde
ligusterheg terug zien, want snoeien doet groeien.
Als je dit wilt laten doen, geef dan een seintje aan Ed Beerepoot of Nel Paulisse om de
kosten per tuinder te drukken.

Is meewerken in de Activiteitencommissie of de commissie Lief en Leed iets voor u??
Zie hiernaast op het Informatieblad bij ‘vacant’. Meld het zo spoedig mogelijk bij ons.

Namens het bestuur,
Jacques Bot, voorzitter
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NIEUWS UIT DE ARIE PENNINGSHOP

Winkelnieuws februari 2015
Een gloednieuw tuinjaar!
De bestelde Garant-zaden zijn bijna allemaal in de winkel afgehaald. De door u
bestelde pootaardappels liggen in de winkel op u te wachten.
De winkel gaat weer open op zaterdag 28 februari 2015,
de dag dat er - mits er geen lekkages zijn - weer water op de tuin komt.
We hebben een flinke nieuwe voorraad tuinaarde, potgrond en zand ingeslagen. De
leverancier was ons zeer gewillig met een geringe prijsverhoging zodat we het u
kunnen aanbieden voor dezelfde prijs als vorig jaar.
Er is  zaai- en stekgrond en kokospotgrond in overvloed, zodat u al vroeg met het
voorzaaien kunt beginnen.
De koemest en overige meststoffen zijn volop verkrijgbaar.

Nieuw in de winkel: Basaltlavameel èn
Culterra 10+4+6 samengestelde meststof (zie bldz. 4).

BASALTLAVAMEEL is een zeer fijn, gemalen poeder afkomstig van vulkanisch
gesteente. Rond vulkanen bevinden zich de meest vruchtbare bodems ter wereld.
Afgekoelde lava stolt en vormt door verwering zeer vruchtbare bodems.
Basaltlavameel is een uitstekende structuurverbeteraar, ook op gronden met een
hoge PH. De samenstelling van het meel is calcium, magnesium, silicium, ijzer,
kalium en fosfor. Calcium is de structuurverbeteraar en silicium geeft eern
verzurend effect. Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld gebonden fosfaat in de grond
wordt vrijgemaakt. Door de combinatie van calcium en silicium is basaltlavameel
niet PH verhogend voor de bodem. Silicium heeft nog een bijkomende werking: het
versterkt de celwanden van het gewas. Gevolg : meeldauw maakt  minder kans.
Basaltlavameel blijft circa twee jaar werkzaam.
Gebruik: de volgorde bij het inwerken vollegrondsteelten is: Spitten,
basaltlavameel strooien, overige voorraadbemesting strooien, frezen, planten.
Dosering:
Inwerken in volle grond; 20-30 kg per 100m2

Poeder verstuiven; 200-300 gram per 100m2

------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe tuinleden:

Tuin 33 – mw. Lida Hilterman & dhr. Jan Stompé
Wij heten de nieuwe tuinleden van harte welkom!

------------------------------------------------------------------------------------------
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CULTERRA - meststof
Van de vele soorten  meststoffen die er in omloop zijn, is er eentje die in dit artikel wat
meer aandacht krijgt omdat hij bij de meeste leden van onze vereniging onbekend is.
Dit jaar is deze meststof ook in ons winkeltje verkrijgbaar en daarom dit artikel, want na
het lezen hiervan zul je begrijpen waarom.
Wat is CULTERRA
Culterra - waarvan de officiële handelsnaam Culterra 10+4+6 luidt - is een organische
meststof met een gegarandeerde samenstelling van Stikstof, Fosfaat en Kalium, en
daarnaast met een hoog organisch gehalte dat belangrijk is voor de verbetering van het
humusgehalte in je grond. Laatstgenoemde is zoals je ongetwijfeld weet, belangrijk voor
de structuur  van je grond en het vermogen om vocht en voedingsstoffen beter vast te
houden.
Wat zit er in Culterra
Culterra 10+4+6 bevat:
10% stikstof (N)
4% fosfaat (P)
6% kalium (K)

Het organisch stofgehalte is
minimaal 40%.

De verwerkte grondstoffen
in Culterra 10+4+6 zijn van
dierlijke en plantaardige
oorsprong. Door de
uitgebalanceerde
samenstelling vormen ze een
optimale voedingsbron voor
alles wat groeit en bloeit.

Culterra 10+4+6 bevat
eiwitrijke grondstoffen;
deze eiwitten worden door
het bacterieleven in de

grond omgezet in verantwoorde,
goed opneembare voedings-
stoffen die geleidelijk vrijkomen,
waardoor groeiexplosies
voorkomen worden en daardoor
werkt het langer.

In ons winkeltje zijn behalve een
zak van 25 kg ook diverse
kleinverpakkingen verkrijgbaar.
Culterra is geperst in korrelvorm.
De korrels strooien als er regen
wordt verwacht óf na het strooien
besproeien. Culterra
lost snel op en spoelt niet uit.
Een nadeel is dat sommige vogels
de korrels ook lekker vinden.

Waarom Culterra
Zelf gebruik ik Culterra inmiddels al heel wat jaartjes en het bevalt me prima, omdat het
een goed product is als je wilt weten hoeveel je precies gestrooid hebt aan meststoffen,
het strooit ook nog makkelijk en zelfs bij veel wind. Het waait ook niet 1,2,3 weg.
Daarnaast breng je veel organisch materiaal in de grond wat voor het bodemleven en het
humusgehalte erg goed is. Het nadeel is dat het als het nat wordt naar mest stinkt!!  Dat
is geen toeval. Veel van wat je hier leest, heb ik overgenomen van de website van de
leveranciers en de rest is mijn eigen ervaring.

Ik heb een duidelijk overzicht gemaakt van hoeveel Culterra je wanneer en waar strooit;
deze gebruiksaanwijzing kun je in ons winkeltje gratis verkrijgen! Je kunt ’t overzicht
evt. plastificeren of gewoon in een plastic hoesje doen. Handig in de werkkast of kas.

Veel strooiplezier, Jan Elzinga, tuin 44
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VERENIGINGSGEVOEL

Uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering ALV
Op dinsdag 21 april a.s. is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Het is elk jaar weer een hele klus voor het bestuur om de  jaarverslagen samen te
stellen. Hier gaat veel tijd in zitten. Het bestuur wil u deze avond op de hoogte
brengen van de te nemen stappen om ons water- en elektranet te vernieuwen.
De uitnodiging voor de 69e Algemene Ledenvergadering ontvangt u:
in maart, in de brievenbus van uw tuin !

OP SLOT - Beste Tuinleden, zoals iedereen reeds weet, doet ieder
die dagelijks als laatste ons tuinencomplex verlaat de hoofdpoort èn
de wandelpoort ernaast bij het 1e parkeerterrein óf de poorten bij
het 2e en 3e parkeerterrein vanaf 16.00 uur op slot.
We hopen op deze manier inbraken en vandalisme op ons tuinencomplex te
voorkómen of zeker te beperken.

WEBSITE JAN VROEGOP:
Wil je de Vroegopper in kleur bewonderen, kijk dan op: www.janvroegop.nl
Heb je zelf stukjes tekst of foto’s, informatie te melden of iets op tuingebied te
verkopen of te ruilen, stuur deze kopij naar: onze webmaster Hans Holtmaat en
hij kan dit op onze website plaatsen. E: hansholtmaat@gmail.com

Pootaardappels
Daar de vergadering later in het jaar, dan gewoonlijk, wordt gehouden, willen we u
nu alvast mededelen dat de aardappels dit jaar vóórin de tuin komen.
De door u bestelde pootaardappelen zijn reeds af te halen in de winkel. Indien u
te laat was met bestellen of het vergeten is, kunt u in de winkel het nieuwe soort
aardappel OBAMA verkrijgen.
--------------------------------------------------------------------
[Advertentie]

Nederlands als eerste of tweede taal (NT1/NT2) – Dutch as a second language

GECERTIFICEERD DOCENT  NT2:
- geeft les, training, coaching  voor de Inburgering (niveau A2) of het Staatsexamen-I (B1)
- geeft les of bijles voor verbetering van het (zakelijk) Nederlands
- corrigeert, redigeert geschreven Nederlands in brieven, reclame e.d.

- biedt hulp bij het opstellen van uw CV, geeft advies m.b.t. sollicitatie
- specialismen: administratief, technisch, tuinbouw

- steuntalen: Engels, Frans, Duits, Turks
- werkgebied: regio Noord-Holland

Draisma, kantoor & onderwijs
A: Perim 15, 1503 GA  Zaandam M: 06 – 29.36.55.37 E: aldra48@hotmail.com
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LIEF & LEED
-------------------------------------------------------------

Ons Lief & Leed kandidaat-commissielid, mw. Irene Hendriksen,
tuin 55, is vlak voor de kerst opnieuw aan haar knie geopereerd en
alles is nog niet geheel hersteld. Wij wensen haar veel sterkte toe.

--------------------------------------------------------------

En Joop van de Weide, tuin 122, heeft zijn enkel op 3 plaatsen
gebroken en kan al 2 maanden niet uit-de-voeten!
Ook hem wensen wij veel sterkte!

--------------------------------------------------------------

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Nieuwjaarsreceptie 2015
Het nieuwe jaar begon goed en gezellig voor de tuinleden van Jan Vroegop.
Heel veel tuinders hebben op zondag 11 januari van de gelegenheid gebruik gemaakt om
hun medetuinders een gelukkig en gezond 2015 te wensen. De hapjes en drankjes,
daarnaast zelfs bitterballen, werden zeer gewaardeerd en de stemming zat er goed in!
Zoals elk jaar kwam ook de heer Cor van Dijk van de AVVN langs om de leden een goed
tuinjaar toe te wensen. Dit alles werd gehouden in de feestelijk versierde Westring.
Groet, A.C.

(Foto: Engel Tjipjes)
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Kerstmarkt 2014

De Kerstmarkt is elk jaar weer een gezellig gebeuren bij tuinvereniging Jan Vroegop!
De Activiteitencommissie en de vaste vrijwilligers hadden er op zondag 14 december weer
iets moois van gemaakt. Alles was in Kerstsfeer, zelfs buiten bij de poort hingen lampjes.
Het zag er sfeervol en feestelijk uit in de donkere dagen voor kerst.
De dag van de Kerstmarkt werd druk bezocht; binnen waren tafels met kerstspulletjes
opgesteld, van ballen tot kerstmannetjes en slingers, opgetuigde kerstbomen, alles voor
een leuk prijsje. De imker was er met overheerlijke honing, een stal met leuke
hebbedingetjes, boeken. Onze tuinwinkel had spullen in de verkoop en ook de kinderen
konden een mooi kerststukje maken voor oma of hun moeder.
Er waren ook weer kerststukjes gemaakt door Marian Vet met haar hulpen, die als
broodjes over de toonbank gingen, dus goed werden verkocht!
Het was druk en de koffie en de glühwein smaakte prima.
Mede door onze vaste groep vrijwilligers konden we er weer een geslaagde dag van maken.
We willen ze dan ook heel hartelijk bedanken voor hun inzet!
Hartelijke groet A.C Jan Vroegop.

(Foto’s: Marian Vet)
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ALGEMEEN WERK, 11-02-2015

Ook tijdens de koude en natte perioden zijn wij op de maandagochtenden rustig doorge-
gaan met de algemene werkzaamheden.

In november zijn we begonnen met een nieuwe poort voor de compostruimte. Er is nu een
ruime poort, zodat we er met een kar gemakkelijk naar binnen kunnen rijden.

In december en  begin januari is er veel onderhoud aan de bomen gedaan. De gehele
Wilgenlaan is onder handen genomen. De meeste takken hebben we gebruikt om in de
onderdijk in te vlechten. Hier zijn we nog niet helemaal mee klaar. De laatste takken
liggen op hopen langs de dijk en het vlechten maken we tijdens de Algemeen Werkdagen
verder af.

Het rommelhoekje bij de tuinen 92 en 92a is gevlakt en het pad is opgehoogd. Dit is nu
erg modderig maar dat gaan we binnenkort verharden met steenslag. De doorvoerpijp van
de greppel van de Wilgenlaan naar de Dijksloot lag erg dicht tegen de rand van de greppel
bij huisje 92a en deze hebben we zo verlegd dat het nu mogelijk is er een houten
schoeiing te plaatsen. Het bruggetje ligt nu in een kuil en wordt verhoogd. De gehele kuil
proberen we ook te vlakken.

(Foto: Alie Draisma)

Het is de bedoeling hier een idyllisch hoekje te creëren, met een bankje wat verdekt is
opgesteld in de begroeiing van de dijk met een poeltje waar we dan - hopelijk – naar de
insecten, kikkers en andere dieren kunnen kijken . Een aantal wilgenstammen zijn al
geplant om een soort hele lage rij knotwilgen te kweken.
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De komende klus is het halen van steenslag om enkele kuilen in het pad - waar altijd water
in blijft staan - op te vullen en het glibberpad bij de tuinen 92 en 92a te verstevigen.

Voor het komende voorjaar hebben wij een aantal zakjes zaad gekocht die wij met het
Algemeen Werk in onze bermen gaan zaaien.
We hebben de volgende soorten :

oppervlak: bloeitijd:
Wildbloemenmengsel ( 612900.1 ) voor  50 – 100m2 maart/ juni
Wildbloemenmengsel ( 613000.1 ) voor  50 – 100 m2 maart / juni
Compacte Bloeiers ( 611600.1 ) voor  50 – 100 m2 april / juni
Vogelvreugde ( 612650.1 ) voor 100 m2 april / juni
Vlinder- en Insectenweide  ( 613110.1 ) voor  50 m2 april / juni
Klaver ( 391600 ) voor  50 m2 april / juli
Meerjarige Rotstuin ( 611800 ) voor 3 – 5 m2 april / juli
Meerjarige planten ( 611850 ) vaste planten jan / juli
De Vijvertuin ( 611900 ) voor 2 m2 april / sept

De zaden zijn gehaald bij Vreeken’s Zaden.
Via de opgegeven nummers kunt u op hun website verdere informatie bekijken.

Voor de eerstvolgende Algemeen Werkdagen zijn de volgende werkzaamheden gepland:
- Takken vlechten in de onderdijk.
- Bermveldjes zaaiklaar maken en inzaaien.
- Brandnetelwortels en gras langs de Ringwegsloot uittrekken, zodat het ingezaaide zaad

kans heeft om aan te slaan.
- Greppels langs de Wilgenlaan uitharken, er liggen nog heel veel kleine snoeitakjes in.
- Greppels langs de dijk uitharken.

Op onze website (www.janvroegop.nl) onder  “nieuws” en onder “fotogalerij–fotoboekjes”
zijn foto’s van de verschillende werkzaamheden te zien.

Ed Beerepoot, Hans Holtmaat, Peter Riteco

------------------------------------------------------------------
[Advertentie]
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(Foto’s: Alie Draisma)

De houtversnipperaar, een
geweldige machine om alle
afgezaagde boomtakken en
gesnoeide zijtakjes mooi mee te
versnipperen. Het restant: een
gewild materiaal op paden en
paadjes in het algemeen groen
èn in diverse tuinen toegepast!
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Snoeien doet groeien en bloeien.

De BOOMwerkzaamheden
Manuel Querido (tuin 29) en zijn vaste maatje Michel hebben deze winter
heel veel gedaan met het bomenbestand op het complex.
Hebben zij eerst heel veel zieke en oude bomen gesnoeid en weggehaald,
zijn zij daarna begonnen met het planten van 37 (!) nieuwe bomen.
En wat voor bomen!
Zie voor rassen en soorten het volgende artikeltje van Rob Smit.
Zo wordt ons complex langzaam maar zeker vernieuwd en opgeknapt.
Maar ook ‘bomenjongens’ moeten eten. En waar haal je dat eten mee?
Nou, met je rode racemonster natuurlijk!

Manja de Boer, tuin 41

(Foto: Manja de Boer)
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NIEUWE BOMEN OP HET COMPLEX VAN JAN VROEGOP

Er zijn in de laatste maanden veel bomen drastisch gesnoeid of verwijderd, dit
vanwege ziekten en/of andere ongemakken. Maar, op die plaatsen zijn nu heel veel
nieuwe bomen geplant door Manuel en Michel (dus de M&M’s), zoals:

Amberboom

Tulpenboom

Zuidelijke Magnolia
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Zuileik

Plataan

Gingko Biloba en

Caragana
Tekst en overzicht : Rob Smit (tuin 41)
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De Teelt van Rode Biet

De rode biet of Beta vulgaris heeft nog andere namen zoals kroot, tuinbiet, bietwortel.
Van oorsprong komt de biet uit het Middellandse Zeegebied. Ook de suikerbiet en de
voederbiet behoren tot hetzelfde soort. En de snijbiet is de laatste jaren weer in de
belangstelling, vooral bij de moestuinders. Deze groente valt ook onder dezelfde familie.

Er zijn inmiddels allerlei variaties van de rode biet. De ronde vorm en rode kleur is het
meest bekend. Het ras Cylindra is rood en langwerpig, wat het snijden iets makkelijker
maakt. De gele biet is door veel zaadhandelaren aangeboden, maar is nog geen succes.
Verder is er nog een witte variant, die zeker goed smaakt en minder gauw opvalt op het
tafelkleed. De laatste, althans bij mij bekend, is een bonte variatie, met rode en witte
kringen. Ook deze komt men nog niet dagelijks tegen. De rode biet is populair als groente,
maar het sap wordt ook veel gebruikt als kleurstof in allerlei consumptie artikelen.

De teelt
De rode biet behoort tot de gewassen die vrij gemakkelijk te telen zijn. Om zeer vroeg
bieten te kunnen telen kan er al in februari in een verwarmde ruimte gezaaid worden.
Hiervoor gebruiken we potgrond of goede teeltaarde. U neemt een bakje van 10 cm diep,
strooit hier de grond in en zaait de bieten. Strooi hier overheen een halve centimeter
grond of zand en druk het geheel wat aan. Na opkomst zo spoedig mogelijk verspenen in
potjes of perskluitjes. Hierna verder laten groeien in een kas die vorstvrij is. Begin tot
half maart kunnen de planten uitgeplant worden onder glas of tunnel. De plantafstand is
30 x 10 cm. De eerste oogst kunt u dan verwachten in mei – juni.

Als u niet de ruimte heeft om zelf planten op te kweken, kunt u ze kopen bij een
tuincentrum of kweker. Het ras Egyptische Platronde is voor deze teelt erg geschikt. De
normale teelt van bieten begint omstreeks half april. De grond mag goed bemest worden,
met oude stalmest of compost. Op kleigronden spit u de stalmest voor de winter onder,
ongeveer 5 kg per m2. Bemest u met compost, strooi dit dan vlak vóór het zaaien en licht
inwerken, ongeveer 5 kg per m2. Op zand- en veengrond in het voorjaar ongeveer drie
weken vóór het zaaien de mest eronder spitten, ongeveer 7 kg per m2. Op deze grond ook
de compost vlak voor het zaaien uitstrooien en inwerken, 7 kg per m2. Ook een goede pH
is van belang: een biet groeit graag op een basische grond. Voor veengronden moet de pH
5 zijn en voor zand- kleigronden respectievelijk 6 en 7.
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De grond eerst fijn harken en om de 30 cm zaaigeulen maken, van ongeveer 1 cm diep.
Op een teeltbedje van 120 cm kunnen juist vier rijen. Bij het zaaien dient u rekening te
houden met de samenstelling van het zaad. Wat lijkt op 1 zaadje is een kurkachtig
omhulsel wat 1 tot 6 zaadjes kan bevatten. Het betekent in de praktijk dat u deze
pakketjes om de 5 cm uit moet leggen en vooral op zand- en veengronden moeten ná
opkomst de bieten nog op één worden gezet. Op goede kleigrond is het voedselaanbod zó
groot, dat bieten – ook al staan ze dicht op elkaar – groot genoeg worden en het in de
regel niet nodig is om ze te dunnen. Inmiddels is er ook éénkiemig zaad in de handel.
Na het zaaien de geulen dichtharken en licht aandrukken. De bieten die half april worden
gezaaid, zijn te vroeg groot om ze voor winteropslag te bewaren. Het is beter half mei
nog een keer te zaaien voor winteropslag. Vrijwel alle rassen zijn hiervoor geschikt.
Wilt u in de herfst nog verse bietjes, dan kunt u in juni en tot half juli nog zaaien. Neem
dan het ras Egyptische Platronde.

De Verzorging
In het vroege voorjaar kan het vrij lang duren voordat de bietjes boven komen. Dit heeft
te maken met de weersomstandigheden.  In een droge periode ligt het zaad soms zo
droog dat het niet kiemt en in een natte periode is het vaak te koud voor een vlotte
kieming. Het is verstandig om stokjes te plaatsen waar u heeft gezaaid, opdat u bij een
natte periode de grond naast de rijen los kunt maken. Verder vraagt de biet weinig
verzorging, wel op tijd de grond los maken en onkruidvrij houden. Als u moet dunnen
kunnen de uitgetrokken plantjes opnieuw worden geplant. Bij droog weer moeten ze
regelmatig water hebben, opdat ze niet te lang stilstaan in de grond, want dat
veroorzaakt stokkerigheid (harde draden) in de biet.

Ziekten en plagen
Bieten geven weinig problemen, maar er zijn toch af en toe enige belagers.
In kleigronden vroeg in het voorjaar komt de koolzaadaardvlo soms veelvuldig voor. Dit
kevertje vreet aan de bladeren en bij minder groeizaam weer moet er soms worden
ingegrepen. Hout-as strooien over natte planten of een keer spuiten met Spruzit is
meestal afdoende.

Het bietencystenaaltje komt voor op plaatsen waar geen goede vruchtwisseling plaats
vindt. Bieten telen we 1 keer in de 4 jaar op hetzelfde stuk grond. Op plaatsen waar veel
suikerbieten worden geteeld, komt ook de bietenvlieg nogal eens voor. De made van deze
vlieg vreet gangen in de bladeren. Bestrijding is over het algemeen niet nodig.
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Muizen kunnen vooral in droge jaren veel schade aanrichten. Als er mogelijkheden zijn om
nestkasten op te hangen voor torenvalken en/of kerkuilen kan bij bewoning de
muizenstand behoorlijk binnen de perken worden gehouden. Ook schuilgelegenheid voor
hermelijn, egel, bunzing en wezel geeft een goede bescherming tegen een muizenplaag.
Lukt het niet om de plaag binnen de perken te houden, dan is er een bestrijdingsmiddel.
Neem drie delen meel, twee delen kalk en een deel suiker. Dit goed mengen en dan wat
water toevoegen, tot een stevig deeg is verkregen. Hiervan balletjes maken en uitstrooien
op plaatsen waar de muizen zitten. Wèl zorgen dat alleen de muizen erbij kunnen.

Als u in het verleden vaak last had van kiemschimmels, dan is het verstandig om in grof
zand te zaaien.

Het bewaren
De biet is uitstekend voor winteropslag te bewaren, maar er moet toch met een paar
dingen rekening worden gehouden. Het uitdrogen is het grootste probleem. In oktober de
bieten oogsten en het blad er nog even aan laten zitten tot het slap hangt. Daarna het
blad er afdraaien. Heeft u een kelder, dan de bieten in de kelder plaatsen.
Is de luchtvochtigheid laag in de kelder, dan de bieten in een plastic zak opslaan, maar
niet dichtbinden. Heeft u geen kelder, dan zijn er toch nog mogelijkheden. De  bieten in
een kist of doos doen met grond ertussen en in een garage of schuur zetten waar niet
gestookt wordt. Het opslaan kan ook hier in een plastic zak gebeuren. Tijdens een
vorstperiode de bieten vorstvrij houden.

Nog een mogelijkheid is om de bieten samen met andere groente - zoals wortelen,
koolrapen, schorseneren en aardappelen - op een hoop te gooien. Hierover stro leggen,
daarna zand en voordat het begint te vriezen, weer een laag stro en zand. De kwaliteit
blijft – over het algemeen - tot eind januari goed, daarna is het nogal wisselend.

Als de bieten teveel uitdrogen zijn ze moeilijk gaar te krijgen. Het is aan te raden om ze
voor het koken een aantal uren in het water te zetten. Uiteraard gaan we ze pas schillen
als ze gaar zijn. Natuurlijk is het ook mogelijk om ze in te vriezen. De bieten gaar koken,
schillen, in plakjes of blokjes snijden en daarna snel invriezen. Ingevroren kunnen ze
ongeveer 1 jaar worden bewaard, daarna loopt de kwaliteit terug.

Groentje 85
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