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een wesp geen enkele behoefte om te
steken. Helemaal leuk is het om te zien
hoe een wesp zijn voedsel vergaart. Ze
zijn gek op rose gekookte ham en bliktonijn. Met zijn kaken knipt de wesp
daar heel minutieus een klein stukje
van los, om het daarna op te pakken en
er moeizaam opstijgend mee weg te
vliegen naar het nest. Het eiwitrijke
hapje wordt fijngekauwd aan de larfjes
gevoerd: zelf eet een volwassen wesp

Recepten uit de
wilde keuken
Zie het verhaal hiernaast over de zelfpluktuin in Oudeschild op Texel. Omdat
we het aardbeientaartrecept niet los
konden peuteren van de eigenaren van
de pluktuin heb ik wat voor u gegoogled voor enkele lekkere jams uit de wilde natuur. De meesten van ons hebben
doornloze bramen op hun tuin, maar
die zijn ook in het wild te plukken in de
duinbossen, op een leuk dagje uit met
de kinderen. Emmertjes mee, natuurlijk. Als u daar dan toch bent voor de
bramen, dan is ook de tijd rijp voor de
gele duindoorn.
Niet alleen de trekvogels gebruiken
deze bessen om nieuwe energie op te
doen op hun weg naar hun verre overwinteringsgebieden, ook wij kunnen
wel wat vitamientjes C gebruiken in de
aanloop naar herfst en winter. Dus trek
er net als de vogels eens op uit in de
duinen en maak uw eigen bijzondere
jams van de wilde braam en de gele
duindoorn.
Extra lekkere bramenjam
Nodig: 300 gr. Bramen, 200 gr. Suiker,
sap van 1 citroen, klein (wild) appeltje,
stukjes foelie, pijpje kaneel.
Breng de bramen met de kleine stukjes
gesneden appel aan de kook. Warm de
suiker voor in een hete oven. Voeg de
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zoetigheden. Het fraaie grote nest van
zelfgemaakt papier-maché heeft in ons
spraakgebruik een negatieve klank: een
wespennest! En dan is er die onbedwingbare wespenangst. Die zit vermoedelijk vastgekoekt in onze genen,
ergens op een chromosoom, tussen de
slangenvrees en de spinnenfobie.
De wesp, kortom, kan wel wat positieve
reclame gebruiken.
Jelle Reuner
Uit: Trouw

De zelfpluktuin

suiker toe en laat ongeveer tien minuten doorkoken. Haal het kaneelpijpje en
stukje foelie uit de jam (of laat juist
zitten voor nog meer smaak), giet de
jam in een gesteriliseerde pot, draai het
deksel erop en keer om.
Tip: Bedenk vooral uw eigen smaakmakers; kruiden of een scheutje likeur geven een unieke twist aan uw jam en
gelei.

mooiste bloemen plukken. Heel veel
Texeltoeristen doen het: ze nemen op
vakantie lege jampotjes mee. Dan naar
de Zelfpluktuin om een portie eerlijke
en verse aardbeien, frambozen en verschillende soorten bessen te plukken.
Om lekker op te eten, maar ook om op
het vakantieadres zelf jam te maken.
Wat een leuk souvenir! Tegelijkertijd
plukten we een fraai boeket om ons
vakantiehuisje wat mee op te fleuren.
Onze kleinkinderen vermaakten zich
uitstekend in de Zelfpluktuin. De grote
zandbak met graafmachines was een
trekker van jewelste en ze waren uren
zoet met de vele dieren in de tuin. Ze
vonden het geweldig om te helpen een
bakje fruit te plukken.
De vaste Zelfpluktuinbezoekers weten
dat je op het terras en bij minder weer
in de kas lekker kunt genieten van koffie, thee en eigengemaakte aardbeientaart. Ook wij wilden het taartrecept,
maar dat bleef natuurlijk top secret.
Een groot succes waren de vruchtensappen, en de smoothies voor de kleintjes. Lekker even bijkomen met een glas
vol vitamientjes. Ook konden we lunchen in de Zelfpluktuin. Verse en warme
broodjes met verschillende soorten jam,
verse aardbeien, kaas met daarbij vers
geperst vruchtensap of een smoothie en
koffie of thee. Een aanrader. Over drie
weken gaan we nog maar eens!
WH
Hier is het adres:

Duindoorngelei
met een scheutje Geluk
Nodig: 300 gr. Duindoornbessen, 250
gr. (gelei)suiker, 1 (wild) appeltje, 1
sinaasappel en een scheutje Geluklikeur (sinaasappel met cognac).
Zet de duindoornbessen op met wat
water en een in stukken gesneden appeltje (kan met klokhuis). Kook ze tot
de bessen barsen. Pers de massa door
een zeef en weeg de vruchtenpuree.
Doe de puree met een gelijke hoeveelheid suiker en het sap en de geraspte
schil van 1 sinaasappel in een pan.
Breng aan de kook en laat een paar
keer opkomen en 5 à 10 minuten goed
doorkoken (tot 105 graden Celsius).
Doe eventueel een paar druppels op
een ijskoud bordje om te kijken of de
gelei dik genoeg is. Giet de gelei in
hete, gesteriliseerde jampotten, draai
het deksel erop en keer om.
Tip: Geniet van uw eigengemaakte
duinjam op een versgebakken broodje
met een lepel volle kwark.
WH
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Leuk uitje voor het hele gezin
Jammer dat de grote vakanties alweer
voorbij zijn als u dit leest. Onlangs waren we op het Waddeneiland Texel en
ontdekten daar een zelfpluktuin in Oudeschild. In die gratis toegankelijke tuin
van Willem en Trudy Boersen was van
alles te doen. Het is niet alleen een oase
waar je doorheen kunt wandelen, in het
seizoen kun je het lekkerste fruit en de

Middellandseweg 4, Oudeschild, Texel.
Info@zelfpluktuin.nl / www.zelfpluktuin.nl
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J.C.Beezemer
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf
• glasbewassing

• dakgoten schoonmaken

• periodieke schoonmaak

• spinnen verwijderen

• graffiti verwijderen

• schoonmaak van kantoren

Van der Gaagstraat 23 Den Haag
Tel. 06-14689681

Barones
Schoon is schoon, daar valt niet over te discussiëren. Maar in het voor- en natraject zult u aanmerkelijke
verschillen tegenkomen tussen verschillende aanbieders. Op onze site laten wij u graag zien waarin de aanpak van Barones verschilt van landelijk opererende schoonmaakdiensten. Het zal u opvallen dat onze betrokkenheid bij u, uw pand en onze medewerkers bijzonder groot is. Dat komt omdat wij regionaal opereren.
Maar betrokkenheid ontstaat niet vanzelf, het vraagt een actieve houding. U heeft aan Barones een loyale,
enthousiaste en flexibele partner.
Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op via:

Barones Schoonmaakdiensten
Linnewever 24
2292 JH Wateringen
Tel: 0174-221616
Fax: 0174-226539
(@): info@barones.net
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Of kijk op onze site: www.barones.net
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Redactioneel
Zo, het zonneterras bij de kantine ligt er
vandaag keurig bij. Ik was enkele dagen
uithuizig, maar ik wilde voor vertrek naar
elders toch nog wat foto’s maken voor
Tuinkrabbels en voor het later dit jaar te
verschijnen fotojaarboek. Hierop is niet
alleen de ‘eerste steenlegging’ voor de
eeuwigheid vastgelegd, maar ook alles
wat daaraan vooraf is gegaan. Van het
zandrijden, het zand egaliseren, het nathouden van het zand om verstuiving
tegen te gaan. Kortom menig zweetdruppel is de afgelopen maand onder en op
het nieuwe terras terechtgekomen. En
dat alles voor u, om in gezamenlijkheid
van dit terras gebruik te maken onder
het genot van alles wat de kantinemedewerkers u maar kunnen voorzetten.
Fietstocht en wandelroute
Trouwens, de laatste keer dat het ‘oude’
terras gebruikt zou kunnen worden, was
ter gelegenheid van het bezoek van vele
fietsers en wandelaars die een jaarlijkse
zomerrondgang maakten over diverse
amateurtuinkomplexen, waaronder ook
die van Houtwijk de Noord.
Nou was het die zondagmiddag niet bepaald koud te noemen. De temperatuur
was tot boven de dertig graden uitgestegen en de stoelen en tafels die een extra
schoonmaakbeurt hadden gehad om de
bezoekers te verwelkomen zijn om die
reden dan ook niet gebruikt.

Het was te warm om het bekende ‘terrasje’ bij ons te pakken. Maar Hans v.d.
Burg heeft in het zweet zijns aanschijns
die zondag een aardige omzet kunnen
draaien. Zij het niet altijd met contant
geld, maar veelal met aangeboden consumptiebonnen. De bonnen zullen mijns
inziens wel weer bij De Bond zijn ingeleverd tegen de nodige contanten.
Tuininspectie
Op 3 augustus jl. zijn Ruud Smit, Piet
Boers en ondergetekende die tuinen
weer langs gegaan, waarvan de ‘eigenaren’ van het bestuur een brief hadden
ontvangen om nader omschreven acties
in hun tuin aan te pakken, onder de
naam van naschouw.
Zo’n naschouw is een tweede ijkpunt in
de tijd van het jaar van hoe een tuin erbij
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ligt of hoe een tuin erbij staat. Bij onze
inspectieronde moet worden geconstateerd dat het niet altijd meevalt om in te
schatten wat nou een ecologische tuin,
een wilde tuin of dat het gewoon een
zootje is. Iedereen heeft onkruid op zijn
tuin, daaraan valt niet te ontkomen. Lees
maar de ervaringen van een beginnende
tuinier in dit nummer. Ook ik ben geen
heilige en verzuchtte nog onlangs dat ik
voor mijn vakantie al mijn groentebedden
schoon van onkruid had, maar na mijn
vakantie het net zo hard weer was terug

gekomen. Onze voorzitter heeft in één
gesprek duidelijk gekregen wat er onder
ecologisch tuinieren wordt verstaan en
hoe zo’n tuin er dan ook uit kan zien. Dat
zal niet altijd de norm of tot zichtbaar
genoegen van de omstanders zijn. We
willen allemaal graag een bloemenzee of
onkruidvrije groentebedden. Maar zijn
onze bestuivers niet net zo blij met een
paardenbloem als met een bloeiende
vlinderplant in onze tuin? Van belang is
dat de naaste buren geen last moeten
hebben van overwaaiende zaden van een
rommeltuin. En die bleken er nog steeds bij te
zijn. Ook die tuinliefhebbers zijn door het
bestuur met een tweede
waarschuwing verblijd.
Let u erop dat in het najaar de fruit- en andere
bomen weer op lengte worden gecontroleerd. U wordt daar later nog over geïnformeerd.
Fotoverantwoording
In dit redactioneel
komt hierboven een
foto voor van de tuin
die grenst aan het hoofdpad. Het is niet de
bedoeling met mijn foto’s collega tuinders
aan de schandpaal te nagelen. Zelf heb ik
ook wel eens zo’n zelfde bos bloemen op
het pad staan en dan ben ik ook blij als ik
niet steeds op mijn vingers wordt getikt.
Voor de goede orde: de betreffende tuin
hoefde niet gewaarschuwd, ik was net op
tijd met mijn fototoestel!
WH
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Persbericht

Komkommertijd bij
Amateurtuinvereniging
Houtwijk de Noord
De zomertijd is bij uitstek een tijd voor de
komkommerpluk. Vaak gebruikt men deze
term ook om een periode van gebrek aan
kopij in de journalistiek aan te geven.
Maar niet alleen de komkommers zijn nu
rijp voor de pluk, ook de tomaten, druiven,
bessen, bonen en allerhande koolsoorten.
Na in het voorjaar de vele zaden, van
radijs tot pompoen en van ui tot winterpeen, op de volkstuin - want daar hebben
we het hier over - met veel liefde te hebben voorgetrokken, overgepoot en uitgeplant, is het nu de tijd om de gerijpte
vruchten te plukken van al dat dankbare
werk. En wat is er nou gezonder voor
lichaam en geest dan met je handen in de
zwarte aarde je moestuin tot een eigen
groenten- of bloemenparadijsje om te
toveren. En… nog biologisch ook.
Nog niet zo lang geleden sprak men over
de ‘volkstuin’, waar vooral groenten en
fruit op een haast professionele wijze
werden gekweekt. Vandaag de dag heeft
men het liever over de amateurtuin, waar
eigen kweek en onthaasting hand in hand
gaan.
Amateurtuinvereniging Houtwijk de
Noord is zo’n amateurtuincomplex. Zij
(be)staat al meer dan 35 jaar in het weidegebied van De Uithof. Recreatie is zoals
gezegd - naast het tuinieren - een van de
bakens waarop de vereniging haar koers
vaart. Zij is in het gelukkige bezit van een
groot clubhuis, of zoals ze daar zeggen: de
kantine. Einde zomer en begin najaar zal
deze ingrijpend worden verbouwd om met
nieuw elan het winterseizoen in te gaan.
Want ook in de wintermaanden, wanneer
de tuinen minder onderhoud behoeven,
gaan de tuinleden door en wordt daar voor
hen die dat willen om de twee weken op
zaterdag onder het genot van een kopje
koffie met appeltaart, gekaart, gebiljart,
gedart, gesjoeld of iets dergelijks en worden er ook kerst-, paas- en andere creatieve middagen voor de tuinleden en hun
familie georganiseerd.
Het tuincomplex herbergt ruim honderdtwintig tuinen. Alle tuinen hebben een
oppervlakte van 144 m² = 12x12 m, al of
niet voorzien van kweekkas of tuinhuisje.
Bij Atv Houtwijk de Noord zijn onlangs
door verhuizing, ziekte en ouderdom
enkele tuinen vrijgekomen en de vereniging roept aspirant-kwekers op om voor
uitgebreider informatie over de nu reeds
beschikbare tuinen telefonisch contact op
te nemen met een van de bestuursleden via
06-20291753 of via e-mail:
bkooijman@casema.nl.

Mutaties
Tuin opgezegd vanwege gezondheid:
S. Pocorni (nr. 70) en P. de Witte (92).
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ligt of hoe een tuin erbij staat. Bij onze

Najaar 2013
Bij ons is het al volop najaar. Vanaf heden kunt u bij ons van
alles verkrijgen om ook uw huis en tuin in najaarssfeer te brengen. Ook hebben wij een ruime sortering aan kerstartikelen.
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