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Kluszaterdag met ruilochtend zaden en plantjes 
Rondleiding voedselbos Ketelbroek te Groesbeek 
D’n hof borrel van 16.00-18.00 uur 

 
 
 

 
We hebben 3 nieuwe leden! 

We hebben er weer vier nieuwe leden bij. We verwelkomen Yvonne Tegelaar en haar dochter 
Priscilla van den Boom. Zij nemen het de tuin waar eerst Yvonne en Fred hebben gezeten. 
Via Ad is er een nieuw lid bij gekomen; Anja van Creij. Zij draait voorlopig met Ad en Peer mee. 

………………………………………………………………………………………………………………………
Kluszaterdag 8 april met ruilochtend voor zaden en plantjes  

Graag willen wij jullie attenderen op de mogelijkheid om zaden en plantjes te ruilen op zaterdag 8 

april vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur. Heb je zaden over, stop ze in potjes of zakjes, zet er duidelijk op 

wat het is, en breng het mee! Op D'n Hof staan voldoende lege potjes voor wie die nodig heeft. 

Er zullen ook plantjes zijn die voor leden zijn voor-gezaaid in de kassen. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Kaswerkgroep 

Leden die gebruik willen maken van de kas om planten voor te zaaien kunnen contact opnemen met 

de kaswerkgroep door een mailtje te sturen naar info@dnhofvandetoekomst.nl. Het is niet de 

bedoeling dat leden zelf gaan zaaien in de kas. Dit om te voorkomen dat er ziektes en bacteriën 

meegenomen worden en om te zorgen dat er niet dubbel dezelfde plantjes worden gezaaid. Wil je 

weten welke planten er gezaaid worden dan kun je ook contact opnemen met de werkgroep. 
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Leuk om naar te kijken: Het goeie leven 

Uit meer dan 700 kandidaten koos Wim Lybaert zes duo’s die zot zijn van kweken en koken. Ze toveren 
samen een onontgonnen weiland om tot een vruchtbaar en lekker paradijs, elf weken lang. 
Ondertussen ontdek ook jij alles over kweken, koken en de natuur. 
Tijdens Het goeie leven gaan de twaalf levensgenieters back to basics. Ze kweken alles zelf en koken 

zonder elektriciteit, met echt vuur. Ze brengen het beste uit de natuur samen en kweken om te eten. 

Met hun pure keuken proberen ze topchefs als Peter Goossens, Kobe Desramaults, Sergio Herman en 

Jeroen Meus te verleiden 

Het goeie leven: vanaf nu zaterdag 4 maart elke zaterdag om 18.10 uur op Eén 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat te doen in de moestuin in april 

De lente is een feit, ook in moestuinland. April is voor de moestuin de maand van het uitbreiden; nog 
meer zaaien en het uitplanten van de plantjes die je binnen hebt opgekweekt. Heb je niet 
voorgekweekt, dan kun je in tuincentra nu ook volop kruiden- en groenteplanten kopen. 
  
Wat zijn de moestuinklusjes in april? 

• Laat plantjes, voordat je ze uitplant, minimaal een week rustig aan de buitentemperatuur 
wennen. 

• Zet ze op een beschutte plek en haal ze ’s avonds naar binnen. 
• Blijf deze maand ook goed het onkruid in het zaaibed wieden. 
• Neem ook alvast maatregelen om je plantjes te beschermen tegen ongedierte. Denk daarbij 

vooral ook aan milieuvriendelijke maatregelen of het aantrekken van nuttige vogels en 
insecten.    

In april kun je een heleboel nieuwe groenten in je moestuin zaaien: bietjes, kervel, broccoli, rode 
kool, koolrabi, maïs, peterselie, knolselderie, ijsbergsla, aardappel.  
 
April is aspergemaand, de groente kan nu geoogst worden. Ook snijsla kun je aan het eind van de 
maand uit de moestuin halen.  
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April moestuintip 

Schaf koolkragen aan of maak ze zelf. Ze zorgen ervoor dat de koolvlieg geen eitjes af kan zetten 
aan de voet van koolplantje 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Groente in de spotlight !! 

Ben jij ook een aardappeleter? Goed nieuws! Aardappels kun je makkelijk zelf voorkiemen en poten. 
 Verschillende aardappelrassen 

• Vroege aardappelrassen: Frieslander, Gloria, Junior 
• Halfvroege  aardappelrassen: Bintje, Toluca, Roseval 
• Late aardappelrassen: Nicola, Pimpernel, Raja  

Voorkiemen pootaardappels 

Kiem de pootaardappels eerst 3 weken voor, zodat er scheuten uit de aardappels komen. Leg de 
pootaardappels in bakjes - zonder aarde - op een plaats met veel licht en een temperatuur van 
ongeveer 10 °C.  
Poten 
Na het voorkiemen poot je de aardappels. Wanneer je dit doet, hangt af van het ras: 

• Vroege aardappelrassen: vanaf half maart 
• Halfvroege aardappelrassen: vanaf begin april 
• Late aardappelrassen: vanaf begin tot eind april 

Maak een kuiltje in de grond van 5 tot 10 cm. Leg de aardappel in het kuiltje - met de uitlopers naar 
boven – en bedek hem met aarde. Zorg dat er tussen de aardappels minimaal 60 cm zit. 

Aardappels hebben een voedselrijke, vochtige bodem nodig. Werk een flinke laag compost 
door de grond en geef regelmatig water, zeker bij warm weer. Zodra de plantjes 20 cm hoog 
zijn, pak je ze in met een extra laag aarde tot de onderste laag blaadjes. Met dit ‘aanaarden’ 
voorkom je dat de knollen boven de grond uitkomen. Wanneer de blaadjes slap gaan hangen, is 

het tijd om te oogsten. Vroege rassen oogst je in juni, halfvroege en late rassen vanaf augustus.   
  
Goede buren van de aardappel zijn afrikaantjes, aardbei, munt, maïs, spinazie. Maar 
pootaardappelen niet naast selderij, tomaat of rode biet. 
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