Tuin agenda / dagboek van Maria & Aad 2022
(Update 19-05 zie mei) klik pagina 4/5 in je browser!
Februari
14 februari. Als het weer het een beetje toelaat beginnen wij eind februari
met omploegen en onkruid verwijderen.
Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
28 februari. Veel op de tuin gedaan.
Prachtig weer dus omgespit en gelijk maar de stelling geplaatst
voor de bonen en komkommers. Gelukkig niet al teveel onkruid
dus waren wij in twee uur klaar. Nu nog even wachten tot maart/april.
Wij hebben in ieder geval veel voorgezaaid!
Maart 1e week update
1e dag
2e dag – afrastering gemaakt om te zorgen dat de kleinkinderen niet in de sloot belanden.
De stelling afgemaakt en vastgezet.
3e dag knudde weer
4e dag knudde weer
5e dag knudde weer
6e dag knudde weer
7e dag knudde weer
Maart 2e week update
1e dag. De groenkas opgezet. Matig ding van niet geweldige kwaliteit.
De eerste dag lekte het al?. Ook de metalen constructie laat te wensen over. Dus zoiets
kopen zonder gezien te hebben doen we nooit meer!
2e dag knudde weer
3e dag knudde weer
4e dag. Veel zaailingen opgekomen. Zowel kruiden als de groente.
De vensterbank staat vol met potjes en trays.
5e dag. Volgende week de doperwten in de grond.
6e dag knudde weer
7e dag knudde weer
Maart 3e week update

1e dag knudde weer
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag. De doperwten plantjes zijn de grond in. Alle negen opgekomen.
Zijn benieuwd. Verder de tuin omgeploegd en bemest.
6e dag
7e dag knudde weer
Maart 4e week 28e
1e dag. Snijbiet gezaaid, doperwten plantjes doen het prima, aardappeltjes als test
gepland en we zien wel wat ze doen. De peper, tomaten, bloemkool, broccoli, artisjok,
komkommers en kruiden doen het ook prima op de vensterbank.
2e dag. Tuin voor de rest omgeploegd en 1 meter bakken klaar gemaakt.
Testtuintje van vierkante meter gemaakt met de oude aarde en zaden die niet uit zijn
gekomen. Wij willen kijken hoe moeder natuur hier mee om gaat??
3e dag
4e dag.
5e dag knudde weer
6e dag Sneeuw en vorst. Alle zaailingen binnen gezet.
7e dag knudde weer
April 1e week 4e
1e dag knudde weer
2e dag knudde weer
3e dag
4e dag. Komkommer plantjes zijn de pijp uit? Opnieuw gezaaid. Geen idee wat het
probleem was. Toen ze binnen stonden alles prima maar in de kas homaar.
5e dag. Snijbiet en pootaardappeltjes gepland.
Aardappelen is een test of de grond goed is.
6e dag knudde weer
7e dag
April 2e week 11e
1e dag
2e dag. Verhoging gemaakt voor IBC tank. Ook maar het onkruid aangepakt. Vandaag

zou de IBC tank binnen komen maar dat ging helaas niet door. Broeikas aangepakt en
verschillende zaden gezaaid die niet opgekomen waren.
3e dag. Prachtig weer en de hele dag op de tuin geweest. De wortelen, bietjes, sla en
banaan sjalot staan in de vierkante meterbak. Paprika niet opgekomen (2 e keer)
Worteldoek geplaatst onder het klimrek. Verder rest van de tuin onkruid vrij gemaakt.
Ook staan sommige zomerbloemen op hun plaats.
4e dag. Meterbak afgedekt met gaatjes plastic. Tegels geplaatst waar de IBC komt te
staan. Compost plaats is niet geweldig, zal een andere plaats moeten worden.
5e dag
6e dag. De eerste aardappelplantjes komen boven de grond. De snijbiet gaat prima.
Tunnelkas gedaan en de eerste kleine plantjes zijn al zichtbaar. (water gegeven)
Waarschijnlijk komt vandaag de IBC tank.
7e dag. 1e paasdag. Ibc tank staat op zijn plaats. Direct de afvoer gemaakt. Nieuw hek
gemaakt bij de ingang. Pruimenboom en bessenstruik gepland, bloemenveld
klaargemaakt en gezaaid, compostbakken aangepast, schuur opgeruimd. De eerste
aardappelplanten komen op, de doperwten doen het goed, in de meterbak komen de
eerste groenten op, aardbeienplantjes verplaatst, knoflook gepland tussen de aardbeien.
Prachtige dag en morgen verder.
April 3e week 18e
1e dag. 2e paasdag. Begonnen met de grond los te maken. Alles geëgaliseerd,
worteldoek gelegen, brandnetelgier gemaakt, water aangevuld, onkruid gewied,
en opgeruimd. Prachtig weer en warm. Vandaag ook de eerste twee hobby moestuin
video’s gemaakt.
2e dag. Dinsdag, booster corona halen? Even kijken hoe we morgen eraan toe zijn??
3e dag. Is wel duidelijk nu die booster.
Maria is er behoorlijk ziek van. Dus geen moestuin vandaag.
Aad heeft wel kruiden, paprika, en bloemen opnieuw voorgezaaid maar nu in kokos!
Wij zijn benieuwd naar het resultaat..
4e dag
5e dag. Aad onderzoek ziekenhuis? Geen tuin dus.
6e dag. Groenten water gegeven, alles in de meter bakken komt goed op
(gezaaid op tuin onder plastic)
Elke dag zie je nieuwe aardappelplanten opkomen, onkruid verwijderd.
7e dag. In de kas bietjes gezaaid, prei, zonnebloemen en spitskool verspeend.
Alles water gegeven! Radijs in pot komt al boven in 2 e kas.
Waterkers groeit enorm snel (bakje Jumbo)
April 4e week 25e
1e dag
2e dag

3e dag. Koningsdag op de moestuin. Vandaag extra rekken geplaatst voor de
stoksnijbonen. Direct maar de grond omgewoeld bij de rekken aangezien wij 1 mei al
buiten gaan planten. De sperziebonen groeien in de kas tegen het zeil op.
Dus ze moeten hoognodig de grond in! Hopende dat er geen nachtvorst meer komt?
De groente in de meter bakken doen het geweldig! Worteltjes, sla, sjalotjes, en
buitengewoon de radijsjes. We hebben de twee bakjes met kruiden er ook maar ingezet.
Verder hebben wij vandaag een koopje gevonden op een rommelmarkt. Een zo goed als
nieuwe grasmaaier voor 5 euro.
4e dag. Uitslag ziekenhuis Aad? Dus geen tuin.
5e dag. Maria oogonderzoek. Dus geen tuin.
6e dag. Plantjes water gegeven. Water van thuis meegenomen.

Mei 1e week
1e dag. 1 mei..Zondag als het weer het toelaat, planten van de sperziebonen plantjes.
Even uitgesteld vanwege de eventuele vorst?
2e dag...Maandag. De grond nog even woelen, nog wat bemesten,
tunnelkassen opzetten, extra bamboestokken voor snij en sperziebonen plaatsen.
Water geven en groeien maar. Yes vandaag gaat het meeste de grond in!
Er is de komende twee weken geen nachtvorst in zicht.
Alle groenten staan in de tuin. Uitputtende en warme dag. Wel heerlijk.
In de kas staan nog wat reserve plantjes, de meloenplantjes, zonnebloemen, lage
sperziebonen zijn nog te klein, en als laatste de bloemenmix. Alles in de mulch inclusief
de aardappelen die geweldig doorkomen, verder alles water gegeven en om 2 uur
gestopt. Waren beide aardig afgedraaid.
3e dag. Water gegeven. Bieslook geplant
4e dag. Zonnebloemen geplant, restant uien in de grond, wortelen uitgedund,
brandnetelgier verwerkt, en water gegeven. Compostbak geschud. Gras en riet geknipt.
5e dag. Bloemkool hangt een beetje? We wachten maar even af. Onkruid weer
verwijderd, de pruimenboom heeft de verhuizing niet overleefd, morgen aan de slag om
de wilde bramen of frambozenstruiken af te snoeien. Die komen ineens dwars door het
hoge gras en riet aan de slootkant heen..
6e dag. Vandaag bramen snoeien, pruimenboom verwijderen en plantjes weer water
geven. Flessen systeem opgehangen met water druppelaars. Nieuwe foto’s kas.
7e dag.
Mei 2e week 7e
1e dag. 8 mei. Moederdag...Vandaag netten gespannen over de uien, bloemkool, broccoli,
en lage sperziebonen. De slakken waren al begonnen met de sperziebonen, dus mulch
en insectengaas gespannen. 2 bloemkool plantjes waren dood? 2 reserve er bij gezet. De
doperwten doen het geweldig. Ook de klim bonen doen hun best. 2 peperplantjes in de
overdekte meterbak gepland zijn benieuwd of ze het hierin beter doen dan in de kas?

Staan nu ruim 10 weken en zijn nog super klein? Krijgen voeding warmte, licht maar
groeien zeer traag. De tomaten in de kas doen het iets beter tot vandaag. Alle blaadjes
waren gekruld? We hebben ze een flinke sloot water gegeven en ze begonnen weer te
lachen. Dat was dus het probleem. Wanneer krijgen we nu is regen?? Elke dag dat
sjouwen met 40 liter water gaat ook vervelen. Eindelijk komt de waterkers op, de
ananaskers, prei, en de rest van de gezaaide groente. Nu een beetje regen zou zeer
welkom zijn. Kunnen voor het eerst gebruik maken van de IBC en regentonnen die nu
kurkdroog staan. Een afmattende dag in de zon maar wel voldoening….
2e dag. 9 mei.
3e dag. 10 mei. Eigenlijk alleen weer water gegeven.
4e dag. 11 mei. Gekeken hoe de tuin erbij staat. Radijsjes geplukt en gezaaid.
Foto’s en korte video’s gemaakt.
5e dag. 12. mei.
6e dag. 13 mei. Water gegeven. Plantjes hebben dorst.
Afrikaantjes, peper, spruitjes en boontjes geplant.
7e dag. 14 mei. Water gegeven.
Mei 3e week 16e
1e dag. Effe geen tuin vandaag.
2e dag.
3e dag. Plastic vervangen door muskietengaas. Hoeven we niet elke dag water te geven!
Gelukkig heeft het een beetje geregend. Wij hebben besloten eind dit jaar te stoppen!
Dat gesleep met 40 liter water elke dag begint ons op te breken helaas.
Bekijk informatie. Maar voorlopig tot eind 2022 gaan wij nog door!
4e dag. Weer 40 liter water. We horen de plantjes al van verre roepen ☺☺
Bietjes, prei en spitskool afgevoerd. De ananaskers staat in de bak (zijn benieuwd) de
tuinkas begint leeg te raken, nog wat tomaten planten, pepers, waterkers en paprika.
Aangezien wij stoppen dit jaar gaan er geen andere groenten meer gezaaid worden.
Bekijk informatie
5e dag.
6e dag
7e dag
Mei 4e week 23e
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag

7e dag
Juni 1e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
Juni 2e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
Juni 3e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
Juni 4e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag

5e dag
6e dag
7e dag
Juli 1e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
Juli 2e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
Juli 3e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
Juli 4e week
1e dag

2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
Augustus 1e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
Augustus 2e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
Augustus 3e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag

Augustus 4e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
September 1e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
September 2e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
September 3e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag

7e dag
September 4e week
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag
Oktober 1e week (laatste tuindagen)
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag
5e dag
6e dag
7e dag

Betekenissen, Phytophthora (aardappel en tomaten ziekte) – Klotsweer (regen)

Wisselteelt volgend jaar bij leven en welzijn...

