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Ondanks het mooie weer, was er een zeer magere opkomst
Zoals altijd hadden de afwezigen weeral ongelijk.
Als je ziet wat je allemaal meekrijgt, besef dan dat je in de 
Aveve het dubbele zult betalen zonder drank.





tuinbonen Platte peterselie
wordt afgedekt als bescherming 
tegen de vogels



Koriander en platte leverancier vinden een afnemer in Oostkamp 
die zich specialiseert in het maken van burgers en falafel





De lochting heeft er een 
nieuwe werknemer bij;
Jory die kruid wiedt.



… en wat hadden we allemaal mee?

Felle pepertjes
pompoen

Deze Ronde Courgette van Nice is de klassieker onder de ronde 
courgettes. De vruchten worden 15 tot 20 cm groot en zijn leuk 
gespikkeld. 
Zaai de courgettes vanaf eind maart tot in mei in potjes binnen. Nadat 
alle gevaar voor de vrieskou is geweken (gewoonlijk na 15 mei) mag je 
de plantjes naar buiten verplanten.



Rode biet 'Chioggia' is een oud ras afkomstig uit het 
Italiaanse plaatsje Chioggia. Het vruchtvlees van de Chioggia 
heeft prachtige rood-witte ringen en een zachte zoete smaak. 
Dit ras geeft een goede opbrengst en mooie grote kroten. Met 
een teelt in de kas kan je heel goed in februari en maart 
bieten zaaien.



De bladeren van de eikenbladsla lijken, 
zoals de naam al doet vermoeden, op 
de bladeren van een eik. De kleur is 
meestal groen met roodbruine randen. 
Maar er zijn ook varianten die helemaal 
groen zijn. De sla is zacht, smaakt mals 
en iets nootachtig.

Eikenbladsla



Snijselder (APIUM GRAVEOLENS) 
heeft een bossige groei, dus met 
vele stelen aan één plant (vandaar 
de naam bosselder). Snijselder 
heeft een sterk aroma, waardoor de 
plant volgens sommigen eerder bij 
de kruiden thuis hoort. Je mag er 
stengels afsnijden, de plant groeit 
weer aan. In tegenstelling tot 
andere seldersoorten, kan je 
snijselder het hele jaar door 
oogsten. 

Dille

Snijselder is minder 
gevoelig voor 
doorschieten dan 
andere seldersoorten.



… en achteraf hebben we nog 
eentje gekraakt.
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