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door Ruud Smit

Hoera, het weer is aan het opknappen, dat houdt
in dat we weer naar hartenlust van ons landgoed
kunnen gaan genieten. Dat impliceert natuurlijk
ook in dat er nu volop geklust gaat worden om de
tuin weer in de zomerstand te brengen.
Ook het onkruid wieden gaat
weer beginnen. Dat doen we
natuurlijk niet graag, maar
zoals we weten moet dit ook
gebeuren om het zicht op en
rond de tuin netjes te houden.
Vanaf nu moet er ook gezorgd
gaan worden voor het gazon,
de beplanting en de groentegewassen. Lekker tuinieren
dus.
Afgelopen zaterdag, 11 april,
hebben we de jaarlijkse voorjaarsvergadering gehad, waarvan door de redactie van Tuinkrabbels verslag wordt gedaan
op bladzijde 5. Zaken die in die
voorjaarsvergadering zijn gemeld en besproken waren
onder andere het bestuursledenspreekuur voor de leden
die met een vraag of zo zitten.
Dat spreekuur zal op de oneven

zaterdagen
gaan plaats
vinden van 11
tot 12 uur. Dat
gebeurt niet in
de kantine, zo
als ik ter vergadering meldde, maar vanwege
privacyredenen houden we dat
in de bestuurskamer aan de
achterzijde van de kantine.
Verder zal op 9 mei a.s. plantjes markt op het complex worden gehouden in samenwerking met ’t Is Altijd Wat, houd
daarvoor de site en de aanplakborden in de gaten.
Verder werd het voorstel om
verplichte werkbeurten in te
stellen door de goed vertegenwoordigde ledenvergadering
besproken en met enige aanpassing door de aanwezige
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leden aangenomen.
Ook werd tijdens de
rondvraag door Bianca
en Wim van Vloten
aangegeven dat de
animo voor het kaarten dusdanig is weggeëbd dat het voor
hen geen voldoening
meer geeft om daar
nog hun tijd in te steken. Het bestuur kan
hiervoor begrip opbrengen, maar vindt
het zeer spijtig dat we
ondanks de meerdere
oproepen we er geen
gegadigden bij hebben kunnen
werven. We moeten als we
behalve onze gezamenlijke
hobby ook nog enig sociaal
contact onderling willen hebben we ons moeten gaan richten op andere bijeenkomsten
zoals creamiddagen, barbecues
enzovoorts. We verzoeken dus
ook, zoals we al eerder hebben
gedaan, als iemand een idee
heeft voor wat activiteiten van
deze strekking, laat dat aan het
bestuur weten.
Tot ziens weer op de tuin!
Ruud
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Voorheen 'Noorderlicht'

De volgende Tuinkrabbels verschijnt
eind juni 2015. Kopij vòòr 15 juni a.u.b.

Feestelijke opening van het tuinseizoen met een gezamenlijke

Plantjesmarkt op zaterdag 9 mei 2015
Kom gezellig langs en sla uw slag voor alles wat groeit en bloeit (zie blz. 16)
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Pensioentuin en AH
Moestuin heet de hype van het moment. Ik leefde mee hoe mijn familie, van opa tot
dochter en kleinzoons zich opmaken voor een nieuw seizoen van zelf groenten kweken. Dankzij de moestuinspaaractie van Albert Heijn en televisieprogramma's als
'Maartens Moestuin' en 'Van Hollandse bodem' lijkt het zelf kweken van groenten
populairder dan ooit...
... of wordt het toch noodzaak?
Daar is van de week op
onze volkstuin nog weinig van te merken. Het
is er rustig en de reden
laat zich gemakkelijk
raden: geen voorjaarszonnetje en een
graadje of zes. Wolkjes bij iedere uitademing.
Wellicht staan er weer wat mensen op
de wachtlijst door de stijgende populariteit van de moestuin. Je merkt het
ook aan de nieuwkomers, die lijken
jonger. De nieuwelingen nemen de
plek in van mensen die zelf stoppen of
daartoe worden gedwongen. Want wie
zijn moestuin verwaarloost, kan op ons
complex namelijk inrukken. In de tien
jaar dat ik hier op het complex, op mijn
manier, bezig ben heb ik veel mensen
zien komen en gaan. Het klinkt allemaal heel idyllisch, zo'n moestuintje,
maar mensen onderschatten hoeveel
werk het is. Met een middagje schoffelen in de week, red je het niet.
Maar werken in de moestuin is heerlijk.
Je bent buiten bezig en je hoeft helemaal geen stress te hebben. Zelfs op
een dag als deze, als de zon niet
schijnt, zijn dit de heerlijkste uurtjes in
de week. Maar iemand is laatst gestruikeld over een moestuin! Kan dat?
Dat kan in de politiek. In de krant lichtte staatssecretaris van Sociale Zaken
Jetta Klijnsma onlangs de veranderingen in het pensioenstelsel toe. De
strekking was: maakt u zich niet druk,
we houden hier in Nederland een prima pensioen. Pas aan het einde van
het interview raadt de staatssecretaris
burgers aan om ook naar andere vormen van oudedagsvoorziening te kijken. 'Ik ken mensen met een moestuin,
dat levert veel groente en fruit op,'
aldus Kleinsma. Boem.
De moestuin veroorzaakte een veenbrand. Op Twitter regende het verontwaardigde reacties en ook de politiek
nam meteen afstand. Zelfs PvdA-voorzitter Hans Spekman bekritiseerde
Klijnsma: 'Mensen moeten niet afhankelijk zijn van een moestuin, dat is belachelijk.' Uiteindelijk zag Klijnsma geen
andere mogelijkheid dan stofhappen.
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'Het voorbeeld van die moestuin was
niet handig,' gaf ze openlijk toe.
Hoe kan een luchtig bedoelde suggestie
tot zoveel ophef leiden? Het enige wat
Klijnsma zegt is dat een moestuintje
veel groente en fruit kan opleveren. Een
prima tip om het later wat breder te
hebben, toch? Bovendien past de tip
van Klijnsma in de tijdsgeest, want
moestuinen zijn populairder dan ooit.
De Volkskrant publiceerde half maart
zelfs een artikel over de populariteit van
wildplukken in de stadsnatuur. De 'retour à la nature' is allang ingezet, Klijnsma is niets anders dan een trendvolger.
Dat ene zinnetje kan zoveel verontwaardiging veroorzaken omdat ze onze
grootste angst aanspreekt. Nu sociale
zekerheden worden afgebroken, bestaat er de vrees dat ook onze pensioenen geen stand houden. 'Wacht maar,
als jij later bejaard bent bestaat er geen
pensioen meer'. Als u iedere keer dat u
deze zin hoort een euro krijgt, hoeft u
zich geen zorgen te maken na uw 67ste.
Het advies van Klijnsma roept een toekomstbeeld op waarin iedere bejaarde
moet leven van zelfverbouwde wortels
en radijsjes. Een toekomstbeeld waarin
de overheid zich heeft teruggetrokken
en de burger aan zijn lot wordt overgelaten in een geïndividualiseerde samenleving. Als de overheid wil dat er een
landelijke discussie over het pensioenstelsel komt, dan is dat niet omdat er
extra potjes geld zijn gevonden.
Dat die angst niet helemaal ongegrond
is, blijkt wel uit een interview in het AD.
Klijnsma probeert de lezer in eerste instantie gerust te stellen. Op de vraag of
we over tien jaar nog een fatsoenlijk
pensioen hebben, antwoordt ze zelfverzekerd met 'Ja, natuurlijk.' Maar geldt
dit ook voor de lange termijn? Verderop
in het interview zegt Klijnsma: 'Je hoeft
geen econoom te zijn om te zien dat we
iets moeten veranderen.' En weer verderop stelt ze dat er daarom een landelijke discussie over het pensioenstelsel
moet komen. Daarvoor gaat ze na de
zomer bijeenkomsten organiseren en
een website lanceren. 'Het is zelfs be-

spreekbaar of we nog wel verplicht allemaal moeten sparen voor ons pensioen,' zegt Klijnsma.
Een ding is zeker. Als de overheid wil dat
er een landelijke discussie over het pensioenstelsel komt, dan is dat niet omdat
er extra potjes geld zijn gevonden. Dan
is dat omdat er een draagvlak gecreëerd
moet worden voor pijnlijke maatregelen. Zo verloopt het interview van zeker
naar onzeker. Ja, onze pensioenen blijven fatsoenlijk. Maar na tien jaar kan
alles veranderen. En dan sluit Klijnsma
af met de moestuin. Bezien in het verloop van het interview, lijkt het ineens
een waarschuwing. Ga maar alvast zaadjes planten, want wat er na tien jaar
gebeurt weet niemand! Ergens in het
interview zegt Klijnsma dat het vertrouwen in ons pensioenstelsel moet terugkeren. Met haar moestuinuitspraak
heeft ze daar eigenhandig een stokje
voor gestoken.
Maar in een ding is ze wel geslaagd.
De landelijke discussie is begonnen. En
het ziet ernaar uit dat niemand zin heeft
om van zijn moestuin een pensioen te
maken.
Hoewel? Van de week las ik een mooi
verhaal in de krant van enkele scholieren van de groenopleiding Groenhorst in
Velp die de moestuinpotjes van Albert
Heijn opkweken voor de Voedselbank in
Arnhem dat op voorgaand bericht mooi
aansluit. Ze zijn dan nog niet echt bezig
met hun pensioen, maar hun groene
vingers kweken ze al.
De mbo'ers van de studierichting Plantenteelt waren druk bezig met het verzamelen van de kweekpotjes. De groentezaadjes kweken ze vervolgens op in
een kas van de school. Het was voor hen
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een leuk project en het is natuurlijk
super dat ze daarmee de Voedselbank
in Arnhem kunnen steunen. Samen met
enkele medescholieren met groene vingers zijn er inmiddels zo’n honderd potjes met zaadjes van onder andere broccoli, kropsla, spinazie, cherrytomaatjes
en wortels verzameld. Ze hoopten dit
aantal nog minstens te verdrievoudigen.
Maar het mochten er natuurlijk nog veel
meer worden. Hoe groter, hoe mooier.

Zij hebben er de ruimte voor en ze gebruiken hun eigen potgrond om ervoor
te zorgen dat de groei van de plantjes
zo goed mogelijk gaat. Het zou de bedoeling zijn dat de eerste oogst begin
mei bij de Voedselbank wordt afgeleverd en daar gaat het gewoon de voedselpakketten in. De scholieren zijn echter nog wat langer druk met het project
want hun moestuinpotjesactie van AH
loopt nog door tot halverwege mei.

Moestuinlabels
Basilicum groeit nu eenmaal als kool! En wie de Volkskrant van 28 februari gelezen
heeft, weet misschien wel wie onze helper in huis met die groene vingers is! Et voilà,
hier zijn alle twintig handgeschreven labels voor de Albert Heijn-moestuin te downloaden! Letterhand-AH-Moestuin-Labels-4|4. Ctrl+klikken voor koppeling.

Tuinpaden eindelijk van naam voorzien
U zult wel gedacht hebben waar blijven
die beloofde naamborden voor onze
tuinpaden. Vorig jaar zomer heeft het
bestuur een voorproefje
laten zien tijdens de jaarlijkse barbecuemiddag.
Op het Jan Scherpenzeelplein, voormalig verenigigingsterras mocht Jan er
zelfs het eerste bord met
zijn naam erop onthullen. Nu de winter ten einde lijkt en het voorjaar
zijn intrede heeft gedaan
vond het bestuur het tijd
worden om deze groene
borden bij de respectievelijke paden te
plaatsen. Handig voor bezoekers als u

de naam van het pad aan hen doorgeeft. Aad en André hebben het er maar
druk mee gehad. Eerst met de grondboor door de blauwe klei,
palen zagen en plaatsen.
Daarna klemmen bevestigen en de borden daaraan
ophangen. Kijk, dat zijn nou
de mensen waarop onze
vereniging kan rekenen. Helaas kon het karwei niet in
één keer worden afgemaakt. Welke vrijwilligers
de laatste keer zijn komen
opdagen om het geheel af
te maken, vermeldt het
verhaal niet. Heren vrijwilligers, bedankt!
WH

Gouden ring verloren
Ja, ik weet het, ik
ben er rijkelijk laat
mee! Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 april
jongstleden heb ik
het nog maar weer
Tuinkrabbels
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eens gevraagd: wie heeft mijn gouden
ring, met robijn, gevonden die ik op de
laatste snoeidag heb verloren. Dat kan
onderweg naar of van de snoeihoop zijn
gebeurd. Mocht u deze ring hebben gevonden dan weet u nu wie de eigenaar
is: Ernesto Behm. Ik dank u zeer!

Jaargang 5, nummer 2 - maart - april 2015

Column van
de tweede
voorzitter
Tijdens de januaribestuursvergadering
werd geopperd om ook eens andere
bestuursleden, dan alleen de voorzitter,
een artikeltje in Tuinkrabbels te laten
schrijven. Ik zal hier het startschot geven. Daarna zullen de overige bestuursleden volgen.
Ik ben niet echt een schrijver, maar ik zal
aan het verzoek om dit keer een stuk te
schijven gehoor geven, en het is voor de
duidelijkheid wel handig mij zelf in een
korte beschrijving aan u voor te stellen.
Ik ben André Rietvelt en ik ben in Delft
geboren als zoon van een zelfstandige
bakker. We waren met z'n negenen en
hard werken was in ons gezin bittere
noodzaak. Tijdens mijn jeugd heb ik wel
geleerd wat dat harde werken inhield.
Vanaf mijn achtste jaar was het de gewoonste zaak, voordat je naar school
ging, om mee te werken in het bakkersbedrijf. Het vak van mijn vader was
echter niet mijn ding en ik heb een opleiding tot timmerman gedaan. Dat was
in de avonduren studeren en overdag
werken. Inmiddels werk ik al 32 jaar in
de sociale woningbouw en ik zie mijn
pensioendatum langzaam maar zeker
naderen.
Het verenigingsgevoel heb ik met mijn
vader gemeen. Hij was het die ons bijbracht om iets meer te betekenen voor
anderen en dat geeft een goed gevoel.
Onlangs heb ik het tweede voorzitterschap van onze tuinvereniging aanvaard
en probeer samen met de overige bestuursleden een nieuw verenigingsbeleid
te ontwikkelen. Het bestuur denkt aan
een vergaande samenwerking met onze
naaste buren van 't Is Altijd Wat. Ook
zullen er binnen onze vereniging veranderingen optreden. Transparantie, helderheid en doen waar je voor staat, zijn
onze nieuwe kernwoorden. Goed florerende verenigingsactiviteiten zijn hierbij
essentieel. Vanuit de directe omgeving
wordt er naar ons gekeken en wij zullen
de omgeving ook zeker bij onze activiteiten gaan betrekken. Een van mijn
motto's is kijk niet achterom maar vooruit, en jullie kunnen het bestuur daarbij
helpen.
3

Flinke dosis kneuterigheid bij
'heel Holland tuiniert'
Jammer, wat een tegenvaller! Heel Holland Bakt was een doorslaand succes, hoewel ik
er geen enkel deel van heb gezien. Het format blijkt ook de aanjager te zijn van heel wat
geestverwanten. Want na een variant met bloemschikken en kleding maken, kwam de
EO met ‘heel Holland tuiniert’, oftewel Van Hollandse Bodem. De kneuterige competitie
betekent ook meteen de tv-comeback van Tooske Ragas.
In Van Hollandse Bodem moeten kandidatenkoppels op een paar vierkante
meter hun eigen groenten verbouwen.
Dat is een traject dat natuurlijk enkele
weken in beslag neemt en zich niet
meteen lekker in beeld laat vangen. Dus
is aan Van Hollandse Bodem ook elke
week een culinaire opdracht gekoppeld:
maak met je eigen oogst een lekker
maaltje.
Programma's over eten zijn er genoeg
en dit programma voegt daar helemaal
niks aan toe. Maar Tooske vertelt enthousiast in een tv-gids dat er allerlei
duo’s meedoen, van jong tot oud en van
onervaren tot ervaren moestuiniers. Zo
zijn er een vader en een dochter, twee
collega’s en een getrouwd stel. Ze mochten zelf weten hoe vaak ze de boel gingen onderhouden. De meesten waren er
twee tot drie keer per week.

4

Bij Kasteel Amerongen, waar de acht
tuintjes met kasje in het gazon zijn aangelegd zijn prachtige filmopnamen en
fotoshoots te maken. Niet te zien is hoe
de kandidaten zijn geselecteerd en hoe
de tuintjes werden ingedeeld. Of hoe er
wordt gezaaid en hoe zich een en ander
in het groeiseizoen ontwikkelt. Gaandeweg kan de kijker dan de kandidaten
leren kennen. Daarna oogsten en wellicht tot slot nog wat eten. Niets daarvan.
Van Hollandse Bodem ademt het sfeertje van die Max-moeder Heel Holland
Bakt: een goeiig jurylid, lekker sfeerverhogende klassiek aandoende riedeltjes,
mooi camerawerk en natuurlijk gepassioneerde hobbyisten in het kandidatenveld. Tooske erkent dat het programma
inderdaad een flinke dosis kneuterigheid
uitstraalt, maar zij vindt dat juist leuk.

Uiteindelijk gaat het over emoties. Je
ziet hoe chagrijnig de kandidaten zijn als
hun sla door slakken is aangevreten,
maar ook hoe euforisch ze reageren als
ze de beste tomaten hebben. Van Hollandse Bodem gaat wat haar betreft
mank met het kookelement, de beste
chef-kok kan immers zijn matige oogst
verbloemen en andersom. Moestuinieren en koken zijn twee aparte disciplines
die nu op één hoop worden gegooid,
niet helemaal eerlijk. Verder lijkt de jury
niet zo goed gecast als bij Heel Holland
Bakt. Maar op de prime time donderdagavond van NPO1 zijn de verwachtingen nog steeds hooggespannen. Dat
miljoen moet Tooske toch wel gaan
halen.
Voor mij een gemiste kans en ik heb u
nog wel gestimuleerd om ook te gaan
kijken. Na twee programma's gezien te
hebben ben ik afgehaakt. Een echte
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mening kan ik daardoor niet meer ventileren. Het leek me een
programma waar ik me
veel van had voorgesteld als geïnteresseerde, maar zeker geen geweldige hobbytuinder. Ik had gehoopt om te zien hoe
je als beginnend tuinier moet tuinieren
met suggesties en weetjes, maar zoals in
alle gelijksoortige formats is er meer
interesse voor de persoon en zijn of haar
emoties, het rekken van de uitslag enzovoort dan voor de techniek van het tuinieren. Bovendien, in de biologische

tuinbouw gaat het, dacht ik,
meer om smaak dan om uiterlijk. Gooien we juist niet
teveel groente en fruit weg
voor het bij de supermarkt
komt, omdat het er niet perfect uitziet?
Van de EO had ik iets meer verwacht.
Maartens Moestuin was meer informatief
en daarmee voor mij interessanter. En...
ik heb daarvan alle afleveringen gezien.
Maar het grote publiek, waar het vast om
gaat, zal wel te snel moe worden van
informatie. Hoe kan ik anders deze formats interpreteren.
●

Grote opkomst ledenvergadering
Een kleine veertig leden zaten op 11 april 2015 op elkaar gepakt om het bestuur, een
half jaar na de najaarsvergadering van 18 oktober 2014, aan de tand te voelen over hun
gevoerde beleid. Zij werden even na elven door Ruud Smit, voorzitter, welkom geheten.
Fijn voor de leden was dat er een geluidsversterking aanwezig was, waardoor sprekers
niet hard hoefden te praten en de toehoorders konden verstaan wat er gesproken werd.
Spreekuur
Ruud kondigde gelijk als eerste punt aan
dat het bestuur had besloten tot een periodiek spreekuur in het seizoen, en wel
op elke oneven zaterdag van de maand.
De eerste zaterdag die in aanmerking
kwam, was de dag van de ledenvergadering. Het bestuur is dan aanwezig van
11-12 uur om vragen te beantwoorden.
Johan v.d. Berg deed de suggestie dat
als tuinleden een 'wat zwaardere' vraag
wilden stellen, zij dat beter schriftelijk
konden indienen, zodat het betreffende
bestuurslid na twee weken met een pasklaar antwoord kan komen.
Werkbeurten
In het nu volgende uur kreeg het bestuur een vuurdoop met betrekking tot
het conceptplan van de verplichte werkbeurten. Iedereen wilde wel reageren
op de berichtgeving in de nieuwjaarstoespraak en de daarna volgende suggestieve waarschuwingen in dit blad.
Alvorens de discussie aan te gaan, wilde
André Rietvelt, als tweede voorzitter,
Tuinkrabbels
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de aangekondigde verplichting en motivatie
nog wel even toelichten.
Hij schetste daarbij het
beeld van onze buurtbewoners in hun dure
huizen en uitkijkend op
(soms) minder goed onderhouden tuindelen.
Het bestuur wil graag
vooruit blijven lopen,
samen met onze tuinburen van 't Is Altijd
Wat, op gemeentelijke
ontwikkelingen. Daarvoor is dit programma
ontwikkeld. Ouderen
hoeven zich geen zorgen te maken, zij zullen
geen zware werkbeurten doen. Het huishoudelijk reglement schrijft
voor dat iedereen zijn
eigen omgeving dient
schoon te houden.
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Er is geen keuze, maar er is plicht en
daar staan sancties op bij in gebreke
blijven. Met name worden genoemd
vervuiling bij de in- en uitgang, of het
parkeerterrein en de houtwal en het
zogenaamde 'enge bos' achter de tuin
van Aad en Nel Briedé.
Een korte discussie volgt met wat houtsnijdende suggesties van enkele leden,
zoals het elkaar op onregelmatigheden
aanspreken en onder de aandacht van
de bestuursleden brengen. Zelfs het
woord royement valt. Ook hiervoor gelden de regels verwoord in het huishoudelijk reglement en alleen een ledenvergadering kan zoiets opleggen.
Hanne Giezeman ziet het aantal van zes
verplichte werkbeurten over het tuinseizoen als teveel. Kan het niet drie verplicht en drie vrijwillig. André reageert
erg mild en neemt deze suggestie graag
mee. Henny Verlind vraagt aandacht
voor de werkenden met ploegendienst.
André wijst erop dat je kunt ruilen of je
afmelden, mits je op een ander tijdstip
je tuinbeurt inhaalt. Ook Mildred Steevensz vindt de werkbeurten ruim opgezet.
André wijst graag nog op de dingen die
dringend aan de kantine voor elkaar
moeten worden gebracht en waarvoor
ook beurten zullen worden gedaan. Het
moet niet steeds door één man (met
hulp van JS dan) worden gedaan.
Johan v.d. Berg constateert dat er nog
geen beslissing is genomen over de frequentie
en het aantal beurten en
vraagt zich af hoe het met
de verzekering staat. Hij
wil een en ander gratis
onderbrengen bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Verder
roert hij de bestaande
rechtspositie van leden
aan die al langer dan tien
tot vijftien jaar lid van de
vereniging zijn. Dienstweigeraars zouden aan
het bestuur kenbaar kunnen maken dat zij geen
werkbeurten willen verrichten. Johan vraagt ook
aandacht voor een voorbeeldige tuinvereniging in
Rotterdam: De Tochten,
dat blijkt een bloeiende
vereniging met veel enthousiaste vrijwilligers. Zo
kan het dus ook!
Hij vervolgt zijn relaas
5

werkbeurten. Hanne Giezeman meldt
zich aan als coördinator van groep vier.
In groep 1 is Peter v.d. Hoeven coördinator en in groep twee Aad Vrolijk.
André vraagt bij handopsteking wie voor
is voor een driebeurten oplossing.
Iedereen is voor, op één na. Johan v.d.
Berg laat nadrukkelijk zijn tegenstem in
het secretariaatsverslag opnemen.

met de vraag of er een kortingsregeling
voor de vrijwilligers op de contributie
kan komen als positief instrument. In
het ontstane geroezemoes wordt gevraagd in hoeverre anderen (mensen in

gele hesjes worden ze genoemd) taken
kunnen overnemen. Ook Bureau Halt
passeert hierbij de revue.
Ernesto Behm vraagt een stemming aan
voor het aantal van drie verplichte

Plantjesmarkt
Op 9 mei a.s. zal er op het J. Scherpenzeelplein een plantjesmarkt worden georganiseerd. Een week later is het IJsheiligen en dan verwachten we geen nachtvorst meer, zodat alle plantjes die worden aangeschaft direct de grond in kunnen. Ook eigen zaaisel kan er worden
verkocht. Er zal in de omgeving van onze
tuin om aandacht worden geflyerd.

Supergezellige Paasbingo op 29 maart
Op zondagmiddag 29 maart hebben
we, ondanks het barre weer, een supergezellige Paasbingo gespeeld. En er
waren weer heel mooie prijzen te verdienen. Een lekker muziekje van de
beste Singer-songwriter speelde op de
achtergrond. André had de muziek
gebundeld en er een mooi populair
album van gemaakt. Ongeacht de slagregens, de sfeer was super.
Ook nu weer was het erg jammer dat er
zoveel mensen verstek lieten gaan,
want dan had het verenigingsgebouw
lekker vol geweest.
Ze hebben het toch maar weer gedaan,
Bianca en Wim van Vloten. De inkopen

6

en de organisatie. Het moet voor hen
een zeer tijdrovende inspanning zijn geweest. Vooral omdat zij beiden helemaal
niet fit waren. Wim kon er zelfs niet bij
zijn door een dubbele longontsteking.
Vanaf deze plaats, gezondheid Willem!
Ruud Smit zorgde ook dit keer weer dat
iedereen van een natje en een droogje
werd voorzien.
En Jan en Gerard draaiden de Bingo zoals we dat van hen gewend zijn: in een
lekker tempo!
Het bestuur bedankt hierbij medewerkenden en aanwezigen en roept leden
op wat vaker aan een verenigingsactiviteit deel te nemen.

Tuinkrabbels

-

Jaargang 5, nummer 2

-

maart - april 2015

Het verslag van de ALV van 18 oktober
2014 wordt zonder tegenwerpingen
door de leden goedgekeurd, met dank
aan de samensteller.
Het financieel verslag en het verslag
van de kascontrolecommissie komen
dit keer door omstandigheden niet aan
de orde en worden met instemming
van de leden doorgeschoven naar de
algemene ledenvergadering dit najaar.
Rondvraag
Ernesto Behm vraagt nog aandacht voor
zijn verloren gouden ring (zie blz. 3).
Helaas voor hem is er niemand in de
zaal die deze ring heeft gevonden.
Johan v.d. Berg vraagt wanneer er een
balustrade komt op het terras ter bescherming van leden die zich bij een val
van het terras kunnen verwonden aan
het glas van de naaststaande kas.
Dan volgt nog weer de vraag of er een
aanvraag is gedaan voor een groter
parkeerterrein omdat de mogelijkheden aan de Uithofslaan afgelopen jaar
zeer zijn ingeperkt. Peter v.d. Hoeven
bevestigt die aanvraag.
Dan is er nog een vraag over de automaten die in de kantine zijn verschenen
of zullen verschijnen.
André Rietvelt laat weten dat de koffieautomaat er staat voor ieders gemak.
Het keukengedeelte zal worden afgesloten door middel van een rolluik. Een

Het nieuwe verwijzingsbord bij de hoofdingang

frisdrankautomaat wordt nog geplaatst.
Over hoe en wie de kantine opent en
sluit volgen nog mededelingen.
Bianca van Vloten deelt mee dat ze
moet stoppen met de organisatie van
de kaartmiddagen, de bingo's en de
creamiddagen. De animo bij de leden
voor deze evenementen, waar ze veel
tijd en geld insteekt, is er blijkbaar niet
meer, in ieder geval te weinig.
Peter v.d. Hoeven en de andere bestuursleden, en sommige aanwezige
leden, betreuren dit besluit. Peter
vraagt zich hardop af dat we juist pro-

beren er een bruisende vereniging van
te maken. Wellicht dat er vanuit de
verenigingskas iets meer kan worden
gedoneerd bij festiviteiten als wederom
een Italiaanse dag, koken met Max, of
wellicht een Surinaamse avond.
Op de valreep valt op te maken dat in
een bepaalde werkbeurt best een
brainstormsessie kan worden gehouden
om (on)mogelijkheden van toekomstige
evenementen te onderzoeken.
De voorzitter sluit onder applaus na
anderhalf uur de vergadering en wenst
iedereen een goed weekend toe.
●

Werkbeurtenschema 2015

Alle werkbeurten starten om 09.00 uur
en eindigen om 11.30 uur.

Vrijgestelde leden zijn bij het bestuur
bekend.

LET OP
Werkbeurten vinden plaats op zaterdag.

Naam begeleider
Tuinnummer
Peter van der Hoeven
61
Aad Vrolijk
83
(Vacant) Theo Zuiderwijk 109
Hanne Giezeman
122

● als u zich na 10.00 uur aanmeldt en vooraf hierover geen bericht heeft gegeven, zal u als niet
Groep 1 Tuin 49 t.m. 72
verschenen worden geregistreerd met alle
Groep 2 Tuin 73 t.m. 96
financiële gevolgen.
Groep 3 Tuin 97 t.m. 108
● als u zonder melding niet verschijnt op werkGroep 4 Tuin 109 t.m. 126
beurten, wordt hiervoor een boete van € 50,00
VoorjaarsNajaarsopgelegd.
beurt
beurt
● als u zwaarwegende redenen had om niet te
Datum 11/4
16/5
20/6
18/7
12/9
31/10 evaluatie
verschijnen, wordt dit ter beoordeling aan het
Groep 1 t.m. 4
1
2
3
4
1 t.m. 4 alle groepen
bestuur voorgelegd.
● het inhalen van een werkbeurt is verplicht en
mag door de week plaatsvinden.
Werk en privé gaan natuurlijk altijd voor, maar communiceren is zeker zo
● afmeldingen dienen persoonlijk en vooraf te
belangrijk, neem gewoon contact op als u niet aan de vastgestelde dagen kan
worden gedaan bij de groepsbegeleider.
voldoen. Samen lossen we het op.
Het bestuur
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Wat was je idee bij de
start?
“Het stond hier vol met
struiken. J.S. heeft alles
gefreesd. Ik heb de
wortels verwijderd. Ik
heb borden geplaatst
tegen de wind. Dit als
beschutting voor de
planten. Tuinieren is
een bezigheid voor me.
Ik heb altijd al in de
bloemen gewerkt en zit
nu ook weer de hele dag in de bloemen.
Ik heb de tuin om de groenten genomen.
Ik wil ervaren hoe dat groeit.”

MILDRED IN GESPREK MET …

Simon van Berkel
Simon is mijn overbuurman op de
volkstuin. We zien elkaar dus regelmatig en maken dan een kort praatje.
Uiteraard vaak over tuinzaken. Ik ben
nieuwsgierig naar zijn opvattingen
met betrekking tot het tuinieren.
Simon, wil je om te beginnen je even
voorstellen: wat doe je in het dagelijks
leven en in je vrije tijd?
“Vanaf mijn achttiende heb ik een tuinbouwbedrijf gehad. Ik kweekte bloemen
zoals fresia’s, gladiolen, lelies en nerine.
Op mijn vierenveertigste heb ik mijn bedrijf goed kunnen verkopen. Daarna heb
ik tot 2010 samen met een ander vijf jaar
kassen gehuurd en lelies gekweekt. Nu
werk ik sinds kort meer dan fulltime in
loondienst in de bloementeelt (calla’s).
Ik ga graag op vakantie en daarnaast heb
ik de volkstuin.”
Wat trekt je aan in het hebben van een
volkstuin?
“Om het af te leren’ heb ik in 2010 een
volkstuin genomen. Dit om bezig te kunnen zijn. Ik vind een volkstuin leuk (zegt
dit met een grote grijns). Ik was bekend
met dit complex. Er was een tuin vrij.
Eerlijk gezegd vind ik tuinieren niet bepaald leuk, maar ik heb er ook niet echt
een hekel aan.”
Je hebt gedeeltelijk een siertuin zag ik.
Ook heb je er veel bamboe in staan. Het
doet wat oosters aan, maar ik zie je
eigenlijk alleen bezig met groenten.
Hoe zit dat?
“De bamboe stond er al toen ik de tuin
overnam. Ik vond het teveel werk om het
weg te halen. Wat je ziet, stond er allemaal al. Ik heb er weinig aan toegevoegd.
Zoals ik het aantrof, vond ik het goed.”

Jaarlijks vertrek je in de winter voor enkele maanden naar Thailand.
“Ik kom er al vijfentwintig jaar. Ik heb
daar een huis met een grote tuin. Er
stonden daar al bomen en heesters. Heb
er wat bloemen in gezet. Ik heb veel
werk aan de struiken. De bougainville
bijvoorbeeld groeit er weelderig.
Natuurlijk moet ik er ook het huis onderhouden. Tijdens mijn afwezigheid zijn er
mensen die er alles in de gaten houden
en zo nodig dingen bijhouden.”

willen omschrijven als tuinier?
“(zegt met een grote lach op zijn gezicht) Ik ben een zeer relaxte tuinier.
Wat ik doe, doe ik wel goed. Ik vind
dat ik veel zorg heb voor mijn groenten. Mijn opvatting is meer: laat de
natuur haar gang maar gaan.”
Welke groenten teel je graag?
“Buiten teel ik sla, andijvie, courgettes, bieten, uien, bloemkool en aardappelen. In de kas teel ik tomaten en

Kun je ons iets vertellen over hoe mensen
daar tuinieren?
“Op het platteland heeft elk huis een
tuin. Daar kweekt men groenten en fruit
in voor eigen gebruik. Vaak houden mensen er ook kleinvee op na. De laatste tien
jaar zie je ook bloemen op de tuin. Mensen hebben een hond als huisdier. Baby’s
worden traditioneel in draagdoeken gedragen. Maar op straat zie je steeds
meer kinderwagens. Op de televisie zien
mensen hoe men in Europa en Amerika
leeft. Gebruiken nemen zij over.”
Mijn indruk is dat je een relaxte tuinier
bent: beetje werken en dan lekker in het
zonnetje zitten. Hoe zou jij jezelf willen

komkommer. Meloen lukt niet.
Courgette en kroten kweek ik op uit
zaad. Voor de rest koop ik plantjes op
een kwekerij.”
Tot slot: mag dit gesprek op de site
worden geplaatst?
“Ik heb geen bezwaar tegen plaatsing
op de site.”
Simon, bedankt voor je tijd en dit gesprek. Fijn dat je tijdens je werkdag
toch even naar de tuin wilde komen
voor de fotoshoot. Veel plezier en
succes bij het telen van je groenten en
natuurlijk je momenten van ontspanning!
Mildred Steevensz
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Ervaringen van een nog altijd lerende moestuinier (14) Door Mildred Steevensz

Mijn moestuin en ik
Het nieuwe tuinseizoen is volop begonnen. Op het complex is het drinken sproeiwater weken terug weer aangesloten en in veel tuintjes wordt
of is na hard werken de boel op orde gemaakt om op het eigen stukje
grond de komende maanden te kunnen genieten van (hopelijk) een
mooie lente en zomer. Ook ik heb de tuinkriebels en ben druk aan de
slag in mijn eigen paradijsje als het weer het een beetje toelaat. Maar
er was wel enig denkwerk aan vooraf gegaan.
Wisselteelt in de knel
Om de kans op ziekten en andere akeligheden voor de plant te vermijden is het
toepassen van gewasrotatie van belang.
Zoveel was mij duidelijk geworden als
beginneling. Mijn eerste jaar als moestuinier ben ik gestart met een teeltschema met bepaalde gewassen per bed. Het
jaar daarop zullen die gewassen dan
gewoon een kweekbed opschuiven. Zo
gezegd, zo gedaan. Wisselteelt, een kind
kan de was doen meende ik. Maar dat
valt achteraf gezien aardig tegen.

handen worden genomen. Zijn kruin zag
er warrig uit: veel dunne rechtopgaande
takken, teveel dikke oude takken, waarvan enkele naar binnen waren gegroeid.
De hoogste tijd om daar wat aan te
doen. Het is februari en volgens de
boekjes kan het dus nog. Ik heb nul
verstand van fruitbomen, dus moest
internet weer uitkomst bieden. Op diverse sites gelezen hoe het moet, afbeeldingen met instructies bestudeerd
en filmpjes bekeken. Met de opgedane
kennis moet het lukken vind ik.

Oorzaak één:
Thuis zijn we dol op peulvruchten. Dus
drie bedjes gebruikt voor peulen, suikererwten, doperwten, stamsnijbonen en
stokbonen. Niet bij stilgestaan, maar daar
kunnen de komende jaren geen erwten
en bonen meer staan.

Maar dan sta je daar gewapend met
zaag, takken- en snoeischaar om aan de
slag te gaan. Een lichte paniek overvalt
me bij het zien van de wirwar aan takken en takjes. Waar in vredesnaam te
beginnen? De vrees om het verkeerd te
doen helpt ook al niet. Niets doen is ook
geen optie, dus diep ademhalen, de
zaag erin en regelmatig op een afstandje bekijken hoe het eruit ziet. Gaandeweg komt er vorm in. Uiteindelijk heeft
de appelboom een redelijk keurig kapsel. Ik ben uiteindelijk best trots op het
resultaat. Hopelijk heb ik het goed gedaan en zal de boom me in de herfst
met een mooie appeloogst belonen.

Oorzaak twee:
Vorig jaar heb ik na de oogst van met
name de peulvruchten de leeggekomen
plekken opgevuld met weer nieuw gewas. Je moet immers efficiënt met je
kleine stukje grond omgaan? Maar daar
begint het teeltplan dus te rammelen Bij
de nateelt heb ik de plantenfamilies niet
in de gaten gehouden. Koolplantjes (ik
had er veel van) vonden her en der een
goed onderkomen. Het gevolg is nu dat
op veel plekken de komende vier jaar
geen kool meer mag staan. En dan wordt
wisselteelt wel heel lastig.
Het heeft me heel wat hoofdbrekens
bezorgd voor er een verantwoord teeltplan lag. Althans voor dit seizoen en met
wat gepuzzel ook voor het volgend jaar.
Regeren is vooruitzien, zelfs op een simpel moestuintje. Het is maar goed dat ik
geen politieke ambities heb. Hoe spelen
anderen het klaar om een correcte
vruchtwisseling toe te passen. De theorie
is zo logisch, maar de praktijk is een stuk
weerbarstiger vind ik.
Appelboom
De oude appelboom moest nodig onder
10

Piepende piepers
Bij een zaadhandel in Dordrecht heb ik
de vroege aardappel Gloria gekocht
(veel soorten dat ze daar hebben!).
Voorgaande twee jaar heb ik de aardappelen voor het poten laten uitlopen in
mijn schuurtje/huisje. Dit jaar wilde ik
het eens doen zoals ik op internet had
gelezen: op een donkere plek op kamertemperatuur laten spruiten. Dus verdween het zakje met inhoud onder de
bank in de huiskamer. In het begin werd
er regelmatig nieuwsgierig gecontroleerd hoe het proces vorderde. Maar na
een paar weken eisten andere zaken
mijn aandacht op. Toen er eindelijk
weer een blik onder de bank werd geworpen, zag ik tot mijn schrik allemaal
witte uitlopers uit het netje piepen: de
uitlopers hadden het erg naar hun zin

op dit plekje en waren (te) flink gegroeid. De aardappelen moesten als de
weerlicht worden gepoot. Het daarvoor
bestemde stukje grond was alleen nog
niet helemaal op orde. Het fijnmaken
van de grote klonten klei moest nog
gebeuren.
De weergoden waren me gelukkig gunstig gezind. Na een nachtje regen was
het kleiner maken van de klonten goed
te doen. Daarna een flinke portie compost (fijn dat we het dit jaar konden bestellen; ik had te weinig van eigen tuin)
en een paar handen koemestkorrels er
doorheen werken en het pootgoed kon
de grond in.
En dit jaar doe ik het volgens de regels:
vijf centimeter in de grond en een ruggetje aarde over de gepote rij. Wat zou
het leuk zijn om af en toe onder de
grond te kunnen kijken naar hoe de
aardappeltjes groeien.
In het eerste jaar op de tuin had ik behalve in de grond ook aardappelen in
een torentje van autobanden gepoot.
De opbrengst daarin was heel aardig. Nu
heb ik een soort containertje van gaas
gemaakt en daarin de rest van de aardappelen in lagen gepoot in een mengsel
van stro en compost. Kijken wat dat
oplevert. Spannend!
De grond waarop wij leven
2015 Is door de VN uitgeroepen tot het
Internationaal jaar van de bodem. Wereldwijd staat dit jaar de bodem en het
belang van een gezonde bodem voor
onze voedselvoorziening in het middelpunt van de belangstelling.
Met het uitroepen van het 'international
year of soils' wil de VN de bewustwording over dit belang versterken. Steeds
meer boeren, ook in ons eigen land,

gaan ertoe over hun akkers en weilanden te bemesten met organische mest
in plaats van kunstmest. Kunstmest
komt
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wel de plant ten goede, niet de bodem.
Organische mest doet dit wel.
Hier moest ik aan denken op de dag dat
we (lees: man samen met vele andere
zwoegers) kruiwagens compost vanaf de
parkeerplaats naar de tuintjes reden.
Oude compost helpt de structuur van de
bodem te verbeteren. Jonge compost
bevat voeding voor de planten. In de
grond levende organismen, onze onzichtbare helpers, doen daar hun nuttige
werk door de compost om te zetten in
humus.
Als alternatief voor (rijpe) stalmest strooi
ik koemestkorrels en dit jaar voor het
eerst beendermeel en patentkali bij de

planten die daar baat bij hebben. Allemaal vormen van organische mest. Het
omspitten van de grond verstoort het
bodemleven. Oppervlakkig omwoelen is
minder ingrijpend. Maar de grond op
mijn tuintje is op veel plekken nog erg
vast. Daardoor moet het gewas veel
moeite doen om een goed wortelgestel
te ontwikkelen. Dus spit ik de grond nog
wel om. Maar ik hoop dat dit over een
jaar niet of minder nodig is. Op deze
manier wil ik een kleine bijdrage leveren
aan het proberen gezond te houden van
het stukje grond wat tijdelijk aan mijn
zorg is toevertrouwd.
Mildred Steevensz, maart 2015

Wim kookt deze keer
Het is met alle kookrubrieken: iedereen kan koken, zelfs zij met twee linkerhanden. En
aangezien die bij ons op het tuincomplex ontbreken, ga ik ervan uit dat iedereen een
lekkere voorjaarspot kan klaarmaken. Ik ga dan ook niet uitgebreid vertellen van hoeveel je van alles nodig hebt en wat je erbij kunt doen, dat laat ik geheel aan de inventieve geest over. Wellicht dat er nog eens iemand zo'n probeersel met ons wil delen.
De lente is begonnen en dan kunnen we
het hebben over recepten voor doperwten, rabarber, radijs, koolrabi, spinazie,
sla, aardbeien enzovoort.
Doperwten stellen tijdens de groei nauwelijks eisen. Een voorteelt is niet echt
nodig, gezien het vroege zaaimoment.
Voor de nateelt kan worden gekozen uit
kool, wintersla, wortels, maïs en courgette. Liever geen bonen, aardappelen, uien,
tomaten of prei als nateelt.
Erwten
Verse jonge erwten, zo uit de peul, zijn zo
lekker dat je er het liefst heel veel van
zou willen telen. De planten klimmen
met hun lichtgroene loten langs stokken
omhoog en bloeien in de lieflijkste kleuren van wit tot violet. Vanaf half maart
kunnen erwten meteen in
de volle grond worden gezaaid met een tussenruimte van 5 cm. Zet de klimhulp bij voorkeur meteen,
zodat later niet de tere
wortels worden beschadigd. Peulvruchten zijn
niet heel veeleisend, alleen
kunnen ze niet tegen opgehoopt vocht. Je plant ze bij
voorkeur langs de rand van de
groentebedden, dan zijn ze met hun
overdaad aan blad een prima bescherming tegen de wind. Door flink door te
plukken wordt de vorming van nieuwe
Tuinkrabbels
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loten gestimuleerd. Zijn alle ranken eenmaal afgestorven dan knip je het blad af
en laat de wortels in de grond zitten.
Daar kunnen ze dan de opgeslagen stikstof langzaam weer aan de bedden afgeven.- ook een reden waarom kool zo
profiteert van de nabijheid van doperwten.
Als je ervoor kiest de doperwten niet
meteen uit de peul te eten, maar ze te
koken, kan het beste een paar vrienden
uitnodigen om de erwten te helpen doppen. Een betere gelegenheid voor lange
gesprekken is er bijna niet, want er zijn
heel veel peulen nodig voor een behoorlijke maaltijd. Wie de moeite wil doen,
wordt echter bovenmatig beloond. De
zachte smaak, de prachtige kleur, de
romige textuur zijn
gewoonweg geweldig!
Tip!
Veler lievelingssoort,
de blauwschokker,
bloeit zachtrose en
vormt lichtgroene,
heerlijke kapucijners.
De donkerpaarse peulen doen het vooral bij
tegenlicht heel mooi.
Rabarber
De rabarber heeft een vaste standplaats.
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Ook voor dit gewas zijn spinazie, kool,
bonen en sla goede partners.
Als de rabarber eenmaal een plekje heeft
gevonden waar hij zich prettig voelt, kan
de rabarber jarenlang op dezelfde plaats
blijven staan. Je kunt hem in de herfst
delen en verplaatsen als de oogsten vrij
schamel worden. Wel een zonnig plekje
dicht bij de compost, want daarvan heeft
rabarber heel veel nodig. Wacht niet te
lang met oogsten, want vanaf half tot
eind juni is de oogsttijd al weer voorbij.
Het gehalte aan oxaalzuur stijgt dan te
veel en de plant heeft tijd nodig om te
herstellen.
In de herfst kun je de rabarber een dikke
laag mulch geven van blad, en als het
weer vroeg in het voorjaar vrij koud en
nat is, kun je gewoon een grote, zwarte
plastic emmer over de eerste uitlopers
heen zetten. Daardoor wordt de grond
beschermd, hij warmt sneller op en de
plant reikt, op zoek naar licht, omhoog en
krijgt heel fraaie, lange stelen! Snijd de
stengels echter nooit af, maar draai heel
licht naar beneden af, anders kan de
plant gemakkelijk gaan rotten.
Wilde kruiden
Niets geeft zo het heerlijke gevoel zelfvoorzienend te zijn als het verzamelen
van wilde kruiden. Langs de kant van de
weg of in de tuin groeien eindeloos veel
heerlijkheden, die uit pure onwetendheid
als onkruid worden gewied. Worst een
tuin nieuw aangelegd dan kunnen wilde
kruiden een beetje op gang geholpen
worden. Veel tuincentra hebben zich
ondertussen gespecialiseerd in wilde
kruiden en wie eenmaal een paar planten
in de eigen tuin heeft staan, zal zien dat
ze zich meestal probleemloos elk jaar
opnieuw uitzaaien. Vele soorten hebben
ook een voorkeur voor heel magere
grond en veranderen minder mooie
hoekjes al snel in een bloeiend bed met
veel vlinders en bijen. Juist die verscheidenheid trekt nuttige insecten aan, die
helpen de schadelijke insecten in toom te
houden.
Wilde kruiden in de tuin hebben als voordeel dat honden de kruiden niet voor een
toilet aanzien en... zonder pesticiden.
Tip!
De bloemen van bernage (stikstofplant)
en daslook zijn met hun zachte smaak
uitstekend geschikt voor het garneren
van soep en salades. Eenmaal in de tuin
vermeerderen de planten zich onophoudelijk.
●
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Mei, de mooiste maand van het jaar
Vaak is de maand mei nog koud en nat.
Ik stond vorig jaar eens voor mijn huiskamerraam naar de regen te kijken, die
onafgebroken naar beneden viel. Binnen was, ondanks het vroege middaguur, het licht aan, zo verduisterd was de
hemel.
Grauwe dagen regen zich aaneen. Mijn
tuin was dan wel al groen, maar er was
weinig bloesem, alsof de natuur wachtte met zijn ontplooiing. Aan de roos begonnen zich slechts aarzelend knoppen
te vormen, de klimhorsensia hield zijn
schermen nog achter, en ook de boerenjasmijn toonde geen initiatief om te
gaan bloeien.
Grijs en groen waren de kleuren.
De mooiste maand van het jaar, de
maand van Gorters epische gedicht,
kroop onherkenbaar voorbij. Ik dacht
aan de Hortus Botanicus in Amsterdam,
een van de oudste plantentuinen ter
wereld. Maar wel een met een website.
Daar las ik het ook: mei is de mooiste
maand in de Hortus.
Ik keek naar buiten. Het was inmiddels
droog, maar grauw met luchten op de
rand van regen. Ik schoot weer in mijn
winterjas, omklemde een plu en vertrok
naar genoemde Hortus. Het was er,
onder dat wolkendek, stil. In stevige
regenkleding schuifelde een handvol
bezoekers over de paden, de camera in
de aanslag.
De Hortus is een kleine tuin, de paden
slingeren niettemin van jewelste om zo
romantisch mogelijk over te komen,
want de omringende stad moest worden vergeten.
Het was er, net als in mijn eigen tuin,
vooral groen, hoewel de blauwe lupine
zich van de koude mei weinig aantrok.
Het wemelde in de perken wel van de
bordjes, want de Hortus mag dan klein
zijn, hij pronkt met 'liefst vierduizend
planten uit alle windstreken.' En dat zijn
heel veel bordjes.
Omdat het nog steeds niet regende
begon ik enkele ervan te lezen, de teksten met hun binomiale, tweeledige
plantenlatijn, ingevoerd sinds de dagen
van Linnaeus.
Daphiphillum macropodum
Staphylea elegans
Geranium sibiricum
Kniphofia pumila
Tuinkrabbels
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En de poëzie van de Nederlandse namen; de Geitenbaard, de Bochtige Klaver, het Parapluutjesmos, de Hartlelie.
De Hartlelie, die stond ook in mijn tuin,
de Hosta Siboldiana.
De Crocus Speciocus passeerde ik, een
herfstkrokus die in oktober, november
bloeit, maar het had me niet verbaasd
hem nu te zien bloeien.
Ik huiverde in mijn jas en liep om op te
warmen de tropische kas binnen, met
zijn palmen en varens, maar daar was
het weer zo vochtig en klam, dat ik weer

Wat doet zaad om wakker te worden?

Echte tijdreizigers
Ik had begin april vast wat klaver gezaaid. Of dat zo'n goed idee was, betwijfelde ik even later. Zo meteen staat mijn
tuin vol met gekiemde klavertjes die bij
de nu heersende droogte straks dood
neervallen.
Klaver is een inheemse plant die in het
najaar zijn zaadjes laat vallen. In ons
klimaat moeten zaadjes, om met succes
een start te maken, slapend de winter
door maar op tijd wakker worden in de
lente. Winterzaaien zou geen probleem
moeten zijn. Maar hoe kan zo'n zaadje
nou weten dat het veilig kan kiemen?
Een waarom is een zaailing zo kwetsbaar en een zaadje niet?
Plantenfysioloog Ria Derkx van de Wageningen Universiteit doet onderzoek
naar kiemprocessen. 'Zaailingen zijn
inderdaad erg kwetsbaar. In het leven
van de plant is dit wel de onzekerste
periode. Veel concurrentie van andere
planten, klein als je bent toch een plek
veroveren in het reeds bestaande
groen. Daar kun je geen vrieskou bij
gebruiken, noch droogte en zeker ook
geen gebrek aan licht'.
Daarom stellen zaden eisen aan de
omgeving waarin ze uitkomen. In ieder
zaadje zit een kiem, een embryo dat
wacht op het signaal: wakker worden.
Er zitten receptoren in die de temperatuur waarnemen. Maar dat niet alleen.
Veel zaden hebben een harde huls die
pas zacht wordt bij voldoende vocht.
Zonder water komen de zaden ook niet
uit.

maart - april 2015

de tuin in wandelde,
nog wat romantisch
slingerde naar de
hoek met de rododendrons waar zowaar de Japanse azalea bloeide. Toch
hield ik ook hier in
de Hortus de indruk
dat de tuin zich nog
inhield, en niet het
grote meifeest vierde.
Pas in de vlinderkas vond ik mei in volle
glorie. Daar dartelden oranje vlinders,
en zwart-witte door de lucht, de Heliconius charitonius en de Dryas julia, beide
met een levenscyclus van twee maanden.
Dat is mei en juni.
En buiten begon het hard te regenen.

En dan heb je ook nog zaden die licht
nodig hebben. Liggen ze te diep in de
aarde, dan kiemen ze niet. Ieder zaadje
stelt zijn eigen eisen. Er zijn zelfs zaden
die pas ontkiepen na waarneming van
de hitte van een bosbrand.
In ons klimaat zijn de meeste zaden
voorjaarskiemers. Ze vallen in het najaar
op de grond en zijn dan nog in 'kiemrust'. Ze kunnen dan niet kiemen, al zou
de ideale kiemtemperatuur heersen. De
enige manier om uit die kiemrust te
ontwaken is door een poosje kou te
doorstaan. Sommige zaden hebben een
periode van twee weken kou nodig,
andere zijn met vijf maanden pas tevreden.
Doen die specifieke omstandigheden
zich niet voor, dan gaan ze opnieuw in
de ruststand en wachten ze op een
nieuw moment. Het wereldrecord 'oud
zaad dat ontkiemt' ligt bij de dadelpalm.
In 2005 lukte het Israëlische onderzoekers een dadelzaadje van tweeduizend
jaar oud te laten ontkiemen. Het was
afkomstig van de Judese dadelpalm die
al voor de middeleeuwen is uitgestorven. Een zaadje blijkt een echte tijdreiziger.
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Reanimeren in 6 stappen

De volgende 6 stappen zijn
Bij een hartstilstand is er acuut levenscruciaal en deze vaardiggevaar. Direct starten met reanimeren
heden hebben we ons
en het aansluiten van een AED redt
weer eigen gemaakt.
levens.
In de reanimatie herhalingscursus die
1. Controleer bewustzijn
Jan en ik, met drie cursisten van 't Is
Schud voorzichtig aan de
Altijd Wat, Wil, Rob en Koos, afgelopen
schouders en vraag: ‘Gaat
zaterdagmiddag 18 april jl., leerden of
het?’ Geen reactie? Het
herhaalden we alle vaardigheden die
slachtoffer is bewusteloos.
nodig zijn om een leven te redden bij
Blijf bij het slachtoffer.
een hartstilstand. Door te reanimeren
Roep om hulp.
neem je de bloedsomloop en ademhaling over van het slachtoffer. Je stelt de
2. Controleer ademhaling
hersenfunctie veilig en overbrugt de tijd
Leg een hand op het voorhoofd en kantot de AED of de ambulance er is. Wat doet Wim hier fout? tel het hoofd voorzichtig
naar achteren om de
luchtweg te openen. Til
de kin op met 2 vingertoppen van de andere
hand (kinlift). Kijk, luister
en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling
is. Is die niet normaal?
3. Bel direct 112 (of laat
bellen)
Vraag om een ambulance.
Zeg dat het om een reanimatie gaat.
Vraag om een AED of haal

Wim en Bianca met het Kaarten gestopt
Ook was het afgelopen zaterdagmiddag
de 18e april de laatste keer dat Wim en
Bianca van Vloten de zaterdagmiddagkaartclub voorzaten. Bij de prijsuitrei-

king van de besten en slechtsten (de
poedelprijzen) zag iedereen er tamelijk
bedrukt uit. André Rietvelt bedankte
Wim en Bianca namens het bestuur.

zelf die AED .

Jan demonstreert de kinlift en
controleert de ademhaling

4. Start direct met 30 borstcompressies
Zet uw handen midden op de borstkas.
Duw het borstbeen 5 à 6 cm in. Doe dit
30 keer in een tempo van ten minste
100 keer per minuut (maximaal 120 per
minuut). Duw niet met de vingers op de
ribben, om te voorkomen dat er ribben
breken.
5. Beadem twee keer
Doe de kinlift (zie stap 2). Kantel het
hoofd naar achteren. Knijp de neus
dicht. Pas mond-op-mondbeademing
toe. Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas). Laat het slachtoffer uitademen.
Beadem in totaal 2 keer. Ga door met
reanimatie en wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen.
Als er een tweede hulpverlener is: wissel elke 2 minuten. Onderbreek de reanimatie altijd zo kort mogelijk.
6. Als de AED er is
Onderbreek de borstcompressies zo
kort mogelijk. Ontbloot de borstkas.
Zet de AED aan. Doe altijd wat de AED
zegt. Bevestig de elektroden.
Volg de opdrachten van de AED op,
totdat de ambulancezorgverleners zeggen dat u mag stoppen.
Het was weer een zeer leerzame herhaling en we hopen dat er nog meer mensen deze cursus gaan volgen.
Weet iedereen waar de AED hangt?
Nee! Bij de toiletten in het halletje van
de kantine. Vraag de bestuursleden
naar de mogelijkheden van zo'n cursus.
Reanimeren redt
mensenlevens!
Ook dat van jou!
WH
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Gerecht
Kip in zwarte bonensaus

'Roundup kankerverwekkend', of niet?
De onkruidverdelger Roundup is wellicht
toch kankerverwekkend. Of moeten we
ook voor augurken oppassen.
Hè, hè, zullen ze bij Greenpeace hebben
gedacht. Het internationaal Agentschap
voor Kankeronderzoek (IARC), een tak
van de Wereldgezondheidsorganisatie,
geeft de groene club eindelijk gelijk:
Roundup, de meest gebruikte onkruidverdelger ter wereld, is mogelijk toch
kankerverwekkend. Eigenlijk hebben we
het dan over glyfosaat, het werkzame
middel in Roundup. Het oordeel van
IARC roept zorgen op: staatssecretaris
van Economische Zaken Sharon Dijksma
heeft bij het Nederlandse toetsingsorgaan van bestrijdingsmiddelen om opheldering gevraagd. Lopen we nu allemaal extra risico op kanker?
Daarvoor pakken we het onderzoek van
het kankeragentschap erbij. Ze stelden
eigenlijk alleen de vraag óf glyfosaat
kanker kan veroorzaken. Het antwoord
daarop is waarschijnlijk ja, maar met dat
criterium veranderen de meest alledaagse dingen ineens in dodelijke
sluipmoordenaard. Wees bereid om
bang te zijn voor augurken, aloë vera,
kaneel, koffie, basilicum en mosterd:
allemaal staan ze op IARC's lijstje als
'mogelijk kankerverwekkend'.

Ingrediënten (4 pers.):

Maar vrees niet: mogelijk kankerverwekkend betekent niet hetzelfde als een
groot risico op kanker. Al die kankerverwekkende stofjes in augurken, aloë vera
en de rest vormen geen gevaar, om de
simpele reden dat we er te weinig van
binnenkrijgen om er iets van te merken.
En dat is het hele punt waar het IARC
helaas aan voorbijgaat. Het kankerrisico
van glyfosaat staat of valt met de dosis
die we binnenkrijgen. Alleen boeren die
de onkruidverdelger regelmatig spuiten,
worden misschien aan genoeg glyfosaat
blootgesteld om problemen te verwachten. Maar de grootste studie ter wereld
naar boerengezondheid, namelijk de
Agricultural Health Study, vond bij ruim
vijftigduizend boeren geen enkel verband
tussen glyfosaatgebruik en kanker. En
dan is er dit: muizen en ratten die dagelijks meer dan duizend keer zoveel glyfosaat binnenkrijgen als de gemiddelde boer,
ontwikkelen volgens de meeste onderzoeken geen kanker.
Er zijn overigens wel aanwijzingen dat er
te veel Roundup in het grondwater terechtkomt. Maar dat is een andere discussie. Voor het kankerrisico geldt: zolang
je dagelijks geen liters Roundup drinkt, is
het spul net zo gevaarlijk als augurken
eten of aloë vera smeren
Uit: De Volkskrant, 4/4, blz. 6.

- olie om in te frituren
- 500 gr kipfilet
- 5 Shiitake paddenstoelen
- ½ rode en ½ groene paprika
- 1 lente-ui, gehakt
- 2 el gefermenteerde zwarte boontjes
- 1 cm verse gemberwortel
- 1 teentje knoflook
-2 el Shaoxing rijstwijn
- ¼ liter kippenbouillon
- 1 el lichte sojasaus
- 2 el maïzenamengsel met water
Verhit in een wok de olie tot er een blauwe damp af komt. Frituur hierin de gesneden blokjes kip ongeveer 2 minuten. Schep
de blokjes met een schuimspaan uit de
wok en laat ze uitlekken. Schenk bijna alle
olie uit de wok en roerbak de gesneden
lente-ui, paprika en shiitake in de achtergebleven olie gedurende 2 minuten. Meng
in een kom de gehakte zwarte boontjes
met de geschilde en fijngehakte gemberwortel en de gehakte knoflook. Roer het
mengsel door de gewokte groenten en doe
er daarna de smaakmakers bij. Laat het
mengsel nog twee minuten koken, roer
het maïzenamengsel erdoor en laat de
saus onder voortduren roeren binden.
Schep de blokjes kip door de saus en laat
ze door en door heet
worden. Serveer op een COMMISSIES
gegarneerde schaal met
Inkoop, winkeltje
rijst.
Eet smakelijk!
en materiaalbeheer
Jan Scherpenzeel

Spreekuur Bestuur

Bouw en taxatie
André Rietvelt
Jan Scherpenzeel
Wim van Vloten

ATV Houtwijk de Noord

Tuincontrole

Van 11.00 uur tot 12.00 uur, in elke oneven week
Andre Rietvelt

(2e vz.)

week 19

9 mei

week 31

1 augustus

week 43 24 oktober

Theo Zuiderwijk
Piet Boers
Wim Heijsteeg
Onderhoud pomp

Theo Zuiderwijk

(2e secr.)

week 21 23 mei

week 33 15 augustus

Gerard de Cock
Jan Scherpenzeel

Marijke de Hooge

(1e secr.)

week 23

week 35 29 augustus

Lief en Leed

6 juni

Jolanda v.d. Hoeven

Peter v.d. Hoeven

(1e pennm.) week 25 20 juni

week 37 12 september

Leni Rolff

(2e pennm.) week 27

week 39 26 september

Rudolf Smit

(voorzitter)

Kascontrole
Jan de Vreeden

4 juli

week 29 18 juli

week 41 10 oktober

Vacant (res.)
Kantinebeheer
Ruud Smit

Belangrijke vragen aan de betreffende bestuursfunctionaris graag schriftelijk twee weken tevoren indienen.
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Activiteiten
Vacant
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17

Feestelijke opening van het Seizoen
met een

Plantjesmarkt

Tuinverenigingen 't Is Altijd Wat' en Houtwijk de Noord organiseren
een gezamenlijke plantjesmarkt
U bent van harte welkom van 10 uur tot 17 uur op ons complex in de
Uithofspolder gelegen aan de Uithofslaan, ingang t/o nr. 32 of bij de
hoofdingang bij de parkeerplaats.
Deze dag kunt u bij ons niet alleen plantjes kopen, maar ook kunt u bij ons
tuinen bekijken.
Wat is er zoal te koop:
●
●
●
●
●
●
●

1-jarige plantjes
Geraniums
Hanggeraniums
Fuchsia’s
Hangfuchsia’s
Tomatenplantjes
Komkommerplantjes

Vanzelfsprekend is er ook aan de inwendige mens gedacht. In de kantines kunt u koffie met
appeltaart kopen en voor een heerlijk broodje kunt u daar ook terecht.
Omdat de dag erna Moederdag is, hebben we voor de eerste veertig moeders een kleine
verrassing.

Dus kom gezellig langs en sla uw slag voor alles wat groeit en bloeit

ATV 't Is Altijd Wat
16
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