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Van de redactie
Als deze Pergola uitkomt, zitten wij alweer in de tweede maand
van 2019: ‘sprokkelmaand’ februari. Overigens heeft deze bijnaam
niets te maken met sprokkelen of hout rapen. Een verklaring
(er zijn meerdere) is, dat het waarschijnlijk is afgeleid van het
Oudnederlandse sporkelen, dat springen betekent. Dit slaat op het
feit dat het aantal dagen in deze maand eens in de vier jaar een
dag verspringt. Maar dit even terzijde.
Ondanks dat het nieuwe jaar alweer enkele weken oud is, wordt er
in dit nummer hier en daar toch nog even teruggeblikt op het
afgelopen jaar. Tijdens het lezen komt u deze terugblikken vanzelf
tegen. Maar het meest willen wij vooruitkijken, want er staan voor
dit jaar weer leuke dingen te gebeuren wat betreft onze vereniging!
Op 11 mei wordt voor de derde maal de plantjesruilmarkt gehouden
op het terras van The Green House. Van 11.00 uur tot 12.00 uur zijn
alle leden van de WVV van harte welkom, om onderling plantjes te ruilen of voor een klein bedrag te kopen. Zie
ook de aankondiging van Helma Rader in het nummer.
Maar er gaat nog meer gebeuren. Het plan is namelijk opgevat om op 6 juli een Open Dag te organiseren voor al
onze complexen! Het idee is op de Ruigelaan geboren, mede in verband met de donkere wolken die er boven dit
complex hangen (Drone Valley), en dat werkte zo aanstekelijk, dat het bestuur besloot dit uit te breiden naar de
andere complexen. Noteer daarom alvast deze datum in uw agenda of iPhone!
Wat gaat er zoal gebeuren op zo’n Open Dag? Peter Zoetemelk, voorzitter van de beheercommissie van de
Ruigelaan, vertelt in dit nummer in het kort wat de plannen zijn voor de Ruigelaan. Het is echter de bedoeling
dat ieder complex op zijn eigen wijze en volgens zijn eigen specifieke cultuur (onze vijf complexen zijn immers
allemaal verschillend) de dag gaat invullen. Voorzitter Paul Vermeer gaat ons op de komende Algemene
Ledenvergadering op 15 februari a.s. meer vertellen over dit initiatief. Komt allen dus deze avond naar The Green
House!
Voor nu wensen wij u weer veel plezier bij het lezen van dit winternummer van De Pergola, dat wordt begonnen
met een wel zeer bijzondere en originele nieuwjaarswens van Piet en Nel van der Hulst van De Driesprong!
De redactie

Lieve volkstuinders,
Van harte welkom aan boord van Vlucht 2018 naar Vlucht 2019. Jullie wordt verzocht alleen de beste
herinneringen aan 2018 als handbagage mee te nemen. Vervelende en droevige momenten en fouten
kun je opbergen in de bagagevakken achter je.
Vlucht 2018 naar 2019 staat gepland voor een reisduur van twaalf maanden.
Tijdens de vlucht wordt persoonlijk contact op prijsgesteld.
Het gebruik van sociale media is ook toegestaan.
Maak de stoelriem goed vast! Onderweg passeren wij:
● Gezondheid, Liefde, Blijdschap, Harmonie, Welzijn en Vrede!
Tijdens deze vlucht serveren wij:
● een cocktail van Vriendschap;
● een sabayon van Gezondheid;
● een gratin van Welvaart;
● een salade van Succes;
● een schaal van en vol Excellent Nieuws;
● een cake van Blijdschap.
Dit alles wordt geserveerd met knapperige croutons van knetterende lachsalvo’s.
Wij wensen jullie en allen die je lief zijn een plezierige reis aan boord van Vlucht 2019.
Tot snel weer!
De wens van Piet en Nel van De Driesprong
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Open Tuindag WVV op 6 juli

JKVDDOOLBV.NL

Op complex Ruigelaan heeft tuinlid Agnes van de Boogaard eind vorig seizoen het plan geopperd, om op 6 juli
2019 een Open Tuindag te organiseren. Daarbij heeft zij de meeste tuinders op de Ruigelaan enthousiast weten te
krijgen. Inmiddels is er een start gemaakt met een invulling van de dag. Er wordt bijvoorbeeld een stukje historie
getoond van het complex. Je kunt met een vogelaar op stap, om de verschillende vogels te ontdekken die zich
rondom het complex bevinden. Er is een imker aanwezig die vertelt over het boeiende werk met de bijen en één
van de tuinleden is werkzaam in de tuinarchitectuur. Hij vertelt mensen graag over de waarde van de natuur en hoe
wij daar op een goede wijze voor kunnen zorgen. Het geheel wordt afgesloten met een gezellige barbecue voor alle
Ruigelaantuinders.
Op de Algemene Bestuursvergadering van 4 oktober 2018 kwam dit plan ter sprake. Daar werd zeer positief op
gereageerd door het Dagelijks Bestuur en de andere complexvoorzitters en wel in die mate, dat werd besloten tot
een algehele Open Tuindag voor de gehele Wassenaarse Volkstuinders Vereniging! Met de invulling van de algehele
dag is tijdens een vergadering op 24 januari jl. een start gemaakt. Op de Algemene Ledenvergadering op 15 februari
wordt door voorzitter Paul Vermeer meer bekendgemaakt over de doelstelling van de dag voor de WVV.
Bent u geïnteresseerd en heeft u leuke ideeën voor de Open Tuindag op uw complex, meldt u dan aan bij de
voorzitter van de beheercommissie. Wij zien uw reacties graag tegemoet!
Peter Zoetemelk, voorzitter beheercommissie Ruigelaan

Inspiratie nodig
voor uw tuin?
Bezoek dan onze
overdekte showtuin
in Wassenaar:
maar liefst 1.000 m 2
tuinideeën. Kijk voor
onze openingstijden
op jkvddoolbv.nl
Oostdorperweg 206c
tel. 070 511 06 57

tuinmaterialen
containers
groenrecycling
bodemverbeteraars
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Petje af, voorzitter!
Graag wil ik reageren op de vorige Pergola. Allereerst op de nieuwe vorm: 100%
verbetering. Dan het belangrijkste: de inhoud. Uit ‘Van de bestuurstafel’ van de
voorzitter blijkt, dat hij een serie artikelen is begonnen die ik nu doop als thematisch.
Af en toe knarst en piept het tussen het bestuur en (aspirant-)leden van de vereniging.
In vergane tijden kende men het ‘handboek van Jan Soldaat’, maar een ‘handboek voor
Jan de tuinder’ bestaat niet. Sommige lezers zeggen nu bij zichzelf: Ja hoor, dat bestaat
wel! Naam? Huishoudelijk Reglement. Welnu, precies daarover gaat het eerste artikel
van voorzitter Paul Vermeer. En ook alle volgende.
Het idee voor deze themareeks is zeer goed. Als leden van de vereniging moeten wij
raden naar de bedenker van dit idee (wie?). Wij hebben te maken met de uitvoerder
van het idee. Ik heb al gezegd: voortreffelijke ideeën. Niet alleen is er een nieuw
jaar begonnen; als het zo doorgaat met het weer, begint het nieuwe tuinseizoen ook
binnenkort! En dat seizoen zou moeten verlopen (naast het uitblijven van nare ziektes
en zo) zonder gelazer, zonder boosheid, zonder geroddel over het systeem waarin wij als vereniging zitten en
zonder woede over de leden van het bestuur die zeggen dat systeem toe te passen. Dat systeem gaat de voorzitter
nog eens haarfijn uiteenzetten. Dat heeft waarschijnlijk tot gevolg dat bepaalde besluiten en/of mails en/of
verklaringen van ons bestuur zullen worden gewijzigd, verklaard, consequent uitgevoerd, uitgelegd, zodat de leden,
bejaard of niet bejaard, weten waar ze aan toe zijn!
Tot slot: in de vocabulaire van de voorzitter komt het woord ‘chapeau’ voor. Beide woorden uit het Frans. Ik
gebruik dat woord hoed ook. Petje af, voorzitter!
Frans Cuijpers, lid WVV

Van de bestuurstafel
Beste tuinders van de WVV,
Wat verenigt ons binnen de Wassenaarse Volkstuinders Vereniging? Wat maakt dat wij een goede vereniging zijn?
De doelstellingen in de Statuten geven dat in een paar woorden goed weer. Daaruit kies ik artikel 2d.:
Het bevorderen dat aan de tuinen met eventuele opstallen de vereiste zorg wordt besteed. Leden willen graag dat
de tuinen op hun complex op orde zijn en zij mogen dus van anderen verwachten dat gebruik hun geen hinder
oplevert. Tuinieren is een genoegen, maar als het gaat voelen als een verplichting, dan moet je je gaan afvragen
of je de tuin nog wel moet/kunt aanhouden. Maar waar ligt de grens tussen ecologische tuinen of tuinen met
permacultuur en verwaarloosde tuinen? Daar wordt heel wat over gediscussieerd tussen leden die deze wijze van
tuinieren naleven en leden die dit niet ordelijk vinden.
Natuurlijk willen wij leden zolang mogelijk aan ons binden. Als zij fysiek niet meer helemaal in staat zijn om
het zware werk zelf te doen, dan zijn er gelukkig altijd anderen die hen willen helpen bij het omspitten van de
grond, of het schilderen van hun huisje. Maar voor iedereen komt er ooit een eind aan zijn of haar (langdurig)
lidmaatschap van onze fijne vereniging.
Als u wel eens naar de ‘Rijdende Rechter’ kijkt, zult u kunnen constateren dat de meeste zaken gaan over
burenruzies. Overhangende bomen, bladeren van de buren die in andermans tuin vallen en ga zo maar door.
Gelukkig hebben wij binnen onze vereniging per complex een BC die toezicht houdt. Maar een goed gesprek
tussen tuinders onderling kan ook wonderen doen. Zie dat dus niet altijd als bemoeizucht, maar als positieve
suggesties. Als je naar anderen wilt luisteren, voorkomt dat erger leed. Bijhouden is uiteindelijk gemakkelijker dan
achteraf (onder druk) moeten corrigeren.
Ook de kosten spelen een rol. Leden betalen bij de eerste huur van de tuin een borg, zodat
er ooit bij vertrek een klein potje is om eventuele kosten voor opruimen te hebben. Maar
gebleken is, dat dit bedrag vaak ontoereikend is. En dan moet er in uiterste gevallen uit
de verenigingskas worden bijgesprongen. De oudere borgen van jaren geleden bedragen
slechts € 40,-- per hele tuin. Momenteel is dat € 230,-- voor een bebouwde en € 115,-voor een onbebouwde tuin. Mede om die reden wordt er door de BC’s strenger toezicht
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gehouden op achterstallig groot onderhoud van tuinen. De tuin is namelijk niet uw eigendom. De tuin wordt door u
gehuurd en na u komt er weer een andere tuinder die, net als toen u lid werd, een ordelijke tuin wil aantreffen.
Hopelijk kunt u een volgende keer wat meer begrip opbrengen, wanneer er aan- of opmerkingen zijn over uw tuin.
Ziet u het in eerste instantie als een positieve hint van een betrokken medetuinder. Het zal de positieve cultuur op
de complexen alleen maar bevorderen.
Paul J. Vermeer, voorzitter WVV

De plantjesruilmarkt komt er weer aan!
Evenals de twee voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een plantjesruilmarkt
gehouden op het terras van The Green House. De markt vindt plaats op
zaterdag 11 mei, van 11.00-12.00 uur, een uur korter dan anders. De ervaring heeft
namelijk geleerd dat ruilen niet veel tijd kost en dat de ‘handel’ voornamelijk in het
eerste uur plaatsvindt. Binnenkort breekt de tijd weer aan om te gaan voorzaaien en
dat voorzaaien levert meestal te veel plantjes op voor onszelf. Wat is het dan leuk om
dit teveel met elkaar te ruilen en ons bijvoorbeeld te laten verrassen door voor ons
onbekende groenten, planten of bloemen. Ook als je niets te ruilen hebt, ben je van
harte welkom, want voor een klein bedragje kun je ook plantjes kopen. En… het is
natuurlijk hartstikke gezellig op het terras van The Green House.
De koffie/thee staat klaar.
Welkom voor de tuinders van alle complexen!
Helma Rader, De Driesprong

Een composttoilet voor Het Kerkehout
Afgelopen november hielden wij onze jaarlijkse complexvergadering. De laatste jaren sluiten zich steeds meer
tuinders aan bij deze vergadering, maar deze keer hadden we een recordaantal aanwezigen. Bijna alle tuinen waren
vertegenwoordigd en dat is een mooie opkomst voor zo’n klein complex! We hadden ook wel een belangrijk punt
te bespreken met het bestuur.
De vorige vergadering was er al gesproken over het plaatsen van een toilet op het complex, maar het was nog
niet gelukt dit te realiseren. Na enige discussie over de (on)mogelijkheden is er besloten om een composttoilet te
plaatsen. Wat dat is kunt u terugvinden in deze link:
http://dezelfvoorzieningsbijbel.blogspot.com/2015/03/zelf-een-compost-wc-installeren-binnen.html
De vereniging ondersteunt dit project door het leveren van een huisje. Al het overige werk
wordt door de tuinders verricht. Dit voorjaar gaan wij met elkaar aan de slag om dit te
realiseren. We houden u via De Pergola op de hoogte van de voortgang.
Verder gaf José tijdens deze vergadering aan te stoppen met tuinieren, omdat hij gaat
verhuizen naar Portugal. José had een succesvol tuinjaar, want hij had maar liefst 48 Gila
Pompoenen (een Portugese pompoensoort)! Tijdens de kerstborrel op 22 december jl. in
The Green House hebben wij genoten van de lekkere hapjes die hij hiervan heeft gemaakt!
Groet,
Erna Schmit, Het Kerkehout

Spruitenplant met twee stelen

Op de foto hiernaast zie je een spruitenplant met maar liefst twee stelen! De grond op Ter Weer
waarop wij telen, is uitgeput aan voedingsstoffen en mineralen. Daarom komt er jaarlijks een
gift van lavameel of -gruis op de tuin. Ik heb in het plantgat wat lavameel vermengd en dit gaf
goede planten met grote spruiten eraan, waarvan de smaak heel goed is. De gift is ook goed voor
opkomende kattenstaarten of heermoes. Deze kattenstaarten brengen de mineralen van diep
onder de grond naar boven. Dit is ook een teken van mineralentekort in de teellaag.
Na het schoffelen doe je er goed aan, dit ongewenste onkruid op de tuin te laten afsterven.
Op internet is hierover veel info te vinden.
Arie van Duijn, secretaris WVV
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Tuinplan? Goed idee!
Het winternummer van De Pergola vind ik de uitgelezen plek om het tuinplan eens onder de aandacht te brengen.
Mijn tuinplan noem ik ook wel teelplan of teeltplan en, doe geen moeite… geen van de drie woorden is te vinden
in de Dikke Van Dale. De redactie van het woordenboek heb ik inmiddels laten weten, dat ik dat een ‘ernstige
tekortkoming’ vind. Maar alle gekheid op een stokje…
Ik kan eigenlijk niet zonder tuinplan en zolang ik tuinier, gebruik ik een druilerige dag in december om mijn
plannen voor het komende jaar op een A-4’tje te zetten. En dan bedoel ik natuurlijk alleen de plannen die mijn
tuin aangaan: waar komen de bonen, aardappelen en al die andere gewassen
te staan? Aan de hand van tuinplattegronden van voorgaande jaren zorg ik
ervoor, dat de planten niet op een plek komen te staan waar ze een, twee
of drie jaar eerder ook stonden. Voor de meeste gewassen is dat namelijk
van ‘levensbelang’. Wanneer je die jaren achtereen op dezelfde plek teelt,
is de kans op ziekten, dus een misoogst, groot. Denk alleen maar aan de
aardappelziekte. Wanneer je piepers binnen de vier jaar op dezelfde plek poot,
vraag je om narigheid. Wisselteelt is voor mij dus heel belangrijk.
En dat geldt niet alleen voor groenten. Een paar jaar geleden zette ik mijn
lathyrushaag op een plek waar die twee jaar daarvoor ook stond. Mijn
tuinplattegrondjes had ik niet goed genoeg bekeken. Het resultaat was, dat de
lathyrus op die plek bij lange na niet de normale hoogte van zo’n twee meter haalde. En ook de bloemstelen bleven
veel korter dan normaal. Een sherryglas was genoeg om als vaasje te dienen!
Het is niet zo gek natuurlijk. Maïs, zonnebloemen en ook die lathyrus bijvoorbeeld produceren uit een klein zaadje
enorme planten. Die slurpen voedingsstoffen. Wanneer je op hun plekjes de jaren daarna de planten ziet ‘kwarren’,
kun je weten waardoor dat komt. Kwarren zal waarschijnlijk een woord zijn dat niet bij iedereen bekend is. Ik nam
het ooit mee uit Leiden, waar mijn toenmalige medetuinders het gebruikten wanneer ze planten zagen die zich
nog net niet aan de dood wilden overgeven. Kwarren staat trouwens wel in de Dikke Van Dale. Ik vind dat ze daar
verkeerde keuzes maken. Flink bijmesten met een flinke hoeveelheid compost op die uitgeputte plekken zou een
oplossing kunnen zijn, dacht ik ooit. Het resultaat viel meestal behoorlijk tegen.

Kortman Advocaten is een gedegen Haags advocatenkantoor met een lange traditie. Ons team bestaat uit
advocaten met verschillende achtergronden, specialismen en ervaring. Daardoor zijn wij in staat een breed
pakket aan diensten te bieden aan zowel bedrijven als particulieren.
Wij bieden particulieren:
Arbeidsrecht/sociale zekerheid, huurrecht, consumenten- recht, personen- en familierecht,
strafrecht en schuldsanering.
Voor andere rechtsgebieden en informatie over het verzorgen van civiele procedures zie:
		www.kortmanadvocaten.nl
Uiteraard bieden wij ook juridische ondersteuning aan ondernemers. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het
opstellen van contracten en het voeren van incassoprocedures.
Schroom niet om tijdig contact op te nemen en niet te wachten tot u echt in de problemen komt.
Wij kunnen u direct van advies dienen, waardoor u mogelijk veel ellende kunt voorkomen.
Mocht het toch tot een juridische procedure komen dan kunt u op Kortman Advocaten rekenen.
Denkt u eerst eens aan een kort juridisch advies om uw positie te bepalen.
U kunt telefonisch contact opnemen via telefoon +31 (0)70-302 40 30
of per mail naar info@kortmanadvocaten.nl.
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Door jaar na jaar zo’n tuinplan te maken, heb ik nu een stapeltje A-4’tjes waarop ik kan zien waar ik mijn bonen,
bieten en bloemkool het beste kan laten gedijen.
Een tuinplan heeft nog een voordeel: ze ontlasten mijn geheugen. Ik hoef nooit de vraag te stellen: Waar stonden
drie, vier jaar geleden mijn stokbonen ook alweer?
Henk van der Kwaak, Ter Weer
NB. Inmiddels heb ik van de redactie van de Dikke Van Dale een duidelijke verklaring gekregen voor het feit
dat het woord ‘teel(t)plan’ niet is opgenomen: er zijn zoveel plannen dat die niet allemaal afzonderlijk worden
genoemd. Bij het woord ‘plan’ vind je een aantal voorbeelden: fusieplan, bestemmingsplan, herstelplan en nog een
aantal andere. Zo zul je ook het woord ‘hondenoor’ of ‘kattenoor’ niet vinden, want Van Dale gaat ervan uit dat het
apart noemen van alle dieren met oren niet zinvol is. Het woord ‘ezelsoor’ staat er trouwens wel in, want dat heeft
ook een figuurlijke betekenis. Weer wat geleerd, dacht ik, toen ik de reactie van Van Dale had gelezen.

Laatste algemeen onderhoud 2018 op Ter Weer
Zaterdagochtend 17 november: prachtige blauwe lucht, stralende zon, slechts 3ºC.
Een fijne groep mensen ging ijverig aan de slag.
Na de koffie met een extra lekkere traktatie vanwege het einde van het tuinseizoen,
maakten we met z’n allen een rondje langs de tuinen. Meestal zijn we druk met de
groei en bloei van ons eigen stukje en komen we er niet aan toe, om het resultaat van
de ijver van anderen te bekijken! We kunnen van harte aanbevelen dit vaker te doen,
ook tijdens het seizoen.
Onder gezellig gekeuvel liepen we met de groep rond. Op een enkele probleemtuin
na klonken bij de meeste tuinen bewonderende kreten, want wat is iedere tuinder
toch weer creatief op zijn eigen manier! Geen perceel is hetzelfde, zoals ook geen
mens hetzelfde is…
Bijgaande foto werd tijdens de wandeling over ons complex gemaakt.
Jan Jaap geeft uitleg hieronder over het nut van zijn zonnepaneel.
Tot volgend seizoen.
Koffiedames Paulien en Marga, voorzitter Nicole

Irrigatiesysteem: gemak dient de mens!

Sinds november 2017 hebben wij tuin 46 overgenomen van onze buurman Wensveen. Wij hebben het afgelopen
jaar met plezier getuind en op het laatste tuinonderhoud van 17 november 2018 maakten wij een rondgang langs
wat tuinen. Bij onze tuin werd stilgestaan bij het grote zonnepaneel dat daar staat en daarbij was de vraag wat dat
ding daar deed?
Omdat mijn vrouw en ik allebei werkende zijn, zochten wij naar een systeem dat automatisch de planten water kan
geven. Via het alwetende wereldwijde web kwam ik terecht op een Engelse website, die irrigatiesystemen voor
doe-het-zelvers verkoopt. Zij hadden een systeem dat via een klein zonnepaneel een pomp aanstuurt, die vanuit een
regenton, verspreid door in de grond liggende poreuze buizen of via zogenoemde druppelaars, water bij de wortels
laat druppelen. Dit systeem is bij ons geïnstalleerd. Algauw bleek dat het systeem toch wel veel water vroeg en dat
water moest uit de sloot worden gehaald. Dat was weer een heel karwei en via het web hebben wij toen een aantal
onderdelen aangeschaft, om een pompje te voorzien van stroom om de watertank te kunnen vullen. Eerst is er een
zonnepaneel geïnstalleerd, er zijn kabels gelegd en er is een accu met regelunit aangesloten. De zon laadde algauw
de accu op, het water begon rijkelijk te stromen en de regenton kon worden gevuld. Daarbij was de uitdaging, dat
dit ook automatisch moest kunnen. Hiervoor werd weer een aantal sensoren geïnstalleerd, waardoor het systeem
nu automatisch was. Het irrigatiesysteem kan nu zoveel water nemen en wordt automatisch aangevuld vanuit de
sloot. Zeker met de afgelopen zomer was dit een verademing, want al het water werd automatisch naar de planten
gestuurd. Dit jaar willen wij nog een aantal verbeteringen doorvoeren. De poreuze slangen worden dieper in de
grond gelegd om eroverheen te kunnen schoffelen en zo zijn er nog een paar dingen.
Mocht iemand informatie over bovenstaande willen hebben, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet, Jan Jaap Tukker
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Doe mee en red onze insecten! (3)
Landelijk gezien was 2018 het jaar van de alarmerende berichten over de insectenstand, oplaaiend debat over de
afkalving van het Nederlandse landschap en pittige discussie over de toekomst van de landbouw. Wij schreven er
al over in voorgaande nummers van De Pergola. Als leden van de Wassenaarse Volkstuinders Vereniging kunnen
wij, zij het op kleine schaal, zelf ons steentje bijdragen aan de problematiek, door op de moestuin zo natuurlijk
mogelijk (ecologisch) te gaan tuinieren. Dat betekent in de eerste plaats geen gebruik meer maken van pesticiden
en scheikundige bemesting. Ecologisch tuinieren betekent echter meer.

Werk mee met de natuur
Als je ecologisch tuiniert*, krijg je inzicht in het leven dat zich in je moestuin afspeelt. Het leert je te kijken naar
je tuin met de ogen van de natuur zelf. Zo leer je de reacties van de natuur te begrijpen en ermee om te gaan.
Bijvoorbeeld: een onbedekte bodem komt in de natuur niet voor. De ‘natuur’ streeft er namelijk naar om de
aarde te bedekken. Onkruiden zijn er niet om ons te plagen,
maar zijn bittere noodzaak. Ze bedekken de grond, zodat de
vruchtbare laag niet verdwijnt door water en wind, en zorgen
voor organisch materiaal in de grond, waardoor zich een
gezond bodemleven ontwikkelt. Dankzij de begroeiing treden
er ook minder grote temperatuurverschillen op in de bodem
en dat is tevens goed voor het bodemleven. Ondanks het nut
willen wij natuurlijk liever geen onkruid op de tuin. Door de
bodem bedekt te houden, kun je onkruidgroei voorkomen.
Meehelpen dus, in plaats van tegenwerken. Een laag mulch
(5-8 cm), halfverteerd plantaardig materiaal, weert onkruid,
reguleert de bodemtemperatuur, stimuleert het bodemleven en
de voedingsstoffen uit de verteerde plantenresten komen weer
ten goede aan de planten. Composteren is dus vanzelfsprekend, want zo verwen je het bodemleven. Wil je ergens
zaaien of planten, dan hark je de mulch tijdelijk weg en zijn de planten groter, dan schuif je de mulch weer terug.
Braakliggende stukken kun je inzaaien met groenbemesters. Kies voor de winter vorstbestendige soorten, want
andere sterven af na de eerste nachtvorst.

Wassenaarseweg 71-A
2223 LA Katwijk zh
Tel. 071 - 401 69 05
Elke week weer een nieuwe aanbieding.
Compleet assortiment voor de groentetuinder
en vakkundige hoveniersafdeling.
Website: www.tcmoerkerk.nl
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Variatie belangrijk
Een grote hoeveelheid van hetzelfde gewas betekent een vermindering van de diversiteit. De natuur gaat dat te lijf
met een sterke aangroei van belagers, bijvoorbeeld rupsen die je gewas opruimen. Zo creëert de natuur plaats voor
grotere diversiteit in de gewasgroei (zie ook het artikel ‘Tuinplan? Goed idee!’ van
Henk van der Kwaak in dit nummer).
Die belagers** kunnen worden bestreden door de tuin aantrekkelijk te maken voor
natuurlijke plaagbestrijders zoals vogels en lieveheersbeestjes. Dat kan door minder
te ‘beheren’ en te zorgen voor natuurlijke milieus. Een voorjaarsbeurt in plaats van
een winterbeurt maakt een tuin aantrekkelijker voor vogels. Afgevallen blad dat
blijft liggen in de tuin zorgt niet alleen voor goede humus, maar vogels als merels,
winterkoninkjes en roodborstjes kunnen er volop voedsel in vinden. Een dicht
struikgewas van stekelige struiken biedt nest- en schuilgelegenheid voor hen. Laat
natuurlijke processen dus zoveel mogelijk hun gang staan. Laat planten en bloemen
staan als ze uitgebloeid zijn, want het zaad is vogelvoer. Plaats verder nestkastjes en
Winterkoninkje
		
insectenhotels en zet ook speciale planten die plagen afweren in de tuin (zie de vorige Pergola).
Daarnaast zijn er ook nog andere natuurlijke methoden om belagers en andere plagen te lijf te gaan, zoals:

Afweren slakken
● Haal de slakken af en toe weg en zet ze in een andere plek in de natuur.
● Bierval: graaf een bakje of afgesneden flesje tot de rand in de grond.
● Vul het met een beetje bier en klaar is je val. Maak de val regelmatig leeg.

Afweren luizen
● Spuit de bladluizen af met water.
● Graaf teentjes knoflook in rondom de plant met luizen. Dit kun je ook doen om luizen te voorkomen.

Voorkomen en afweren schimmels
●

● Geef planten ’s avonds of ’s ochtends vroeg water en giet het water niet over bladeren. Zo voorkom je
● schimmelgroei en verbranden je planten niet door de zon.
● Verwijder aangetaste takken of bladeren en gooi ze niet op de composthoop.

●

Afweren groene aanslag
● Schrob je tegels met een mengsel van azijn en water (1:1), liefst op een zonnige dag. Spoel niet na,
● laat het gewoon drogen. Na een aantal dagen trekt de groene aanslag weg.
● Wil je de aanslag direct kwijt? Vul een emmer met water, voeg 6 eetlepels soda en 6 eetlepels groene
● zeep toe en verdeel over de aanslag. Laat een half uur inwerken en verwijder de aanslag met een bezem.
Dit artikel is mede tot stand gekomen met informatie, gekregen van Ada Buijs van complex Ter Weer.
De redactie
P.S.: Weet u nog meer nuttige tips om belagers op de tuin op natuurlijke wijze te
bestrijden, laat het ons dan weten via mailadres: dirkjedee@ziggo.nl of op andere wijze.
*Bij Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) zijn diverse boeken over
ecologisch tuinieren verkrijgbaar:
● Stappen naar een ecologische tuin: aanleg en beheer,
● ISBN: 978 90 8066 2278, 288 pagina’s, prijs: € 38,50 (Velt-leden € 31,50).
● Ecologisch tuinieren voor beginners, ISBN: 978 90 8161 2883, 72 pagina’s,
● prijs: € 9,95 (Velt-leden € 5,95).
● Handboek ecologisch tuinieren, ISBN: 978 90 8161 2890, 700 pagina’s,
● prijs: € 43,-- (Velt-leden € 29,50);
**Zie ook Plaagdierenboek, ISBN: 978 94 9288 1045, 192 pagina’s, prijs: € 20,-● (Velt-leden € 17,50). www.velt.nu
De lente komt eraan langs het tuinpad!
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Een bibliotheek op complex Ter Weer
Op Ter Weer plugden en schroefden Wim Rodenburg en Frans van de Mark in oktober
een paar boekenplankjes aan een van de wanden van het toiletgebouw. Die plankjes zijn
inmiddels gevuld met tientallen boeken. Lezenswaardige boeken zag ik er al staan, maar veel
Ter Weerders zien zelden de binnenkant van het toiletgebouw. In dit stukje wil ik uitleggen,
wat de bedoeling is van ‘bibliotheek Ter Weer’. Wij gaan dezelfde spelregels hanteren als op
De Driesprong, want ook dat complex heeft een bibliotheek. Heb je een boek in één adem
uitgelezen, wat mij fysiek trouwens niet mogelijk lijkt, dan kun je een paar dingen doen:
1. Je zet het in je boekenkast, om het daarna waarschijnlijk nooit meer in handen te hebben.
2. Je leent het uit aan een bekende, waarna de kans groot is dat je het ook niet meer onder
ogen krijgt.
3. Je zet het in de bibliotheek van het complex, met op de titelpagina ‘Ter Weer’.
Als je voor het laatste kiest, kan het boek gaan rouleren en bezorg je je tuingenoten naast
hun tuinplezier ook wat leesplezier. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het boek je zo
boeit, dat je je tuin daardoor verwaarloost. Grapje! Eén van de Ter Weerders zal regelmatig
de bibliotheek controleren. Wanneer boeken duidelijk ongelezen blijven, zorgt hij ervoor
dat die naar een kringloopwinkel verhuizen. Van tuinders op de Driesprong hoorde ik dat de
bibliotheek daar een groot succes is. Natuurlijk hoop ik dat dat ook op Ter Weer het geval zal zijn.
Henk van der Kwaak, Ter Weer

Klaverjasvereniging De Driesprong
Voor het eerste halfjaar in 2019 zijn door de Klaverjasvereniging de volgende donderdagen
vastgelegd: 14 en 28 februari; 14 en 28 maart; 11 en 25 april; 9 en 23 mei en 6 en 20 juni.
De avonden worden gehouden in The Green House en beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur
is de zaal open en wordt er koffie/thee geschonken. Houdt u van klaverjassen, kom dan eens een
keer kijken! Nieuwe leden zijn van harte welkom en er zijn altijd leuke prijzen te winnen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,-- per avond. Bent u een keer verhinderd, meldt u dan af bij het
bestuur van de Klaverjasvereniging: Peter van Deursen, tel. 06 - 13 64 94 61; Harrie van Deursen,
tel. 06 - 37 35 61 75 of Joop van den Berg, tel. 06 - 21 55 55 90.

Hofcampweg 101
2241 KE Wassenaar
Telefoon 070 - 517 88 41
E-mail: info@bos-tuingereedschappen.nl
www.bos-tuingereedschappen.nl
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Aad en Ben: samen 164 jaar jong!
Dat je als volkstuinder beslist niet altijd jong van lijf en leden hoeft te
zijn, bewijzen de broers Aad en Ben van der Holst. Menselijkerwijs
gesproken op leeftijd, zijn zij nog immer jong van hart!
Aad tuiniert sinds ongeveer drie jaar op De Driesprong en Ben is eind
vorig jaar nog een tuin begonnen op dit complex.
Hieronder een dubbelinterview met de twee broers.

Ouderlijk gezin
Ben: Wij zijn geboren vóór de Tweede Wereldoorlog in een vrij groot
gezin met acht kinderen en woonden op de Ammonslaan in Wassenaar. De oorlog heeft een grote impact op ons
gehad. Wij hadden weinig te eten; twee keer per dag aten wij aardappelen. De oudste kinderen gingen melken en
dan bracht mijn oudste broer drie liter melk mee en een zak gras voor de konijnen. De jongsten gingen meer naar
de tuin. Mijn vader teelde zijn eigen groenten en aardappelen op zware kleigrond!
Aad: Ik ben de vierde in het gezin en 84 jaar. Ben is de zesde en 80 jaar.

Werk en gezin
Aad: Ik was hovenier vanaf mijn 14e jaar. Ik heb eerst twee jaar in de bollen gewerkt, toen op een kwekerij en
zo verder. De laatste 25 jaar van mijn werkzame leven heb ik tot aan mijn pensioen de tuin onderhouden van Villa
Maarheeze aan de Rijksstraatweg, vlakbij het vroegere Dierenpark Wassenaar. In het gebouw zijn nu kantoren
gevestigd.
Ik heb twee zoons en een dochter en zeven kleinkinderen, waaronder een tweeling. A.s. oktober wordt het drie
jaar, dat mijn vrouw is overleden. Mijn dochter en één zoon wonen in de buurt, de andere zoon woont in Brabant.
Vooral mijn dochter is, sinds mijn vrouw is overleden, geweldig voor mij. Twee dagen in de week eet ik bij haar en
twee dagen bij mijn zoon hier in Wassenaar. Allebei mijn zoons hebben een hoveniersbedrijfje, net als vroeger een
broer en ook neven van mij.
Ben: Ik ben getrouwd met Betty en heb drie zoons waarvan één in Zwitserland en vier kleinkinderen. Mijn oudste
kleinzoon is de beste van de klas en de juffrouw zegt dat hij werkt alsof hij nog met de trein mee moet!
Ik heb bijna 40 jaar bij de Grontmij (tegenwoordig Sweco Nederland) gewerkt en heb veel de avondschool bezocht.
Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad bij Grontmij (wegenaanleg, aanleg sportvelden e.d.). Het grootste werk
dat ik heb gedaan, was de pijpleiding van de waterleiding van Bergambacht naar Wassenaar.

De volkstuin
Aad: Ik ben 40 jaar geleden begonnen bij Duinrell, aan de overkant van De Driesprong, maar dat bestaat niet meer.
Daarna ben ik naar de Reijerlaan gegaan en sinds ongeveer drie jaar zit ik op De Driesprong. Ik kreeg hier een
tuin, omdat er een huisje op staat. Bijna iedere dag drink ik ’s morgens koffie in The Green House. Ik verbouw van
alles op mijn tuin, bijvoorbeeld spinazie, bonen, snijbonen en bloemen en ik heb een kas met druiven. Zolang mijn
gezondheid het toestaat en die is gelukkig niet slecht, wil ik dit blijven doen.
Ben: Ik heb nu een tuin op De Driesprong en wij boffen dat wij een tuin hebben op één van de zeven strandwallen,
want zanderige grond is goed te bewerken! Bij het vroegere vliegveld hebben wij ook volkstuinen, maar daar heb je
zware klei. En bij mijn zoon bij het meer in Zwitserland kun je geen schop in de grond krijgen. Ik hoop, dat ik hier
nog heel lang mag tuinieren! Ik wil hierbij ook alle vrijwilligers op het complex een schouderklopje geven en hen
bedanken voor wat zij allemaal doen, zoals iedere dag koffiezetten in The Green House.
P.S. Toen ik (Ben) gepensioneerd werd, kreeg ik aan twee kanten darmkanker. Er is toen tijdens een operatie
twee keer 30 cm darm ertussenuit gehaald, maar ik genas voorspoedig. Na zes maanden chemokuur en ieder jaar
controle gaat het nog steeds prima. Dit is inmiddels 16 jaar geleden. Dus eigenlijk moeten jullie mij ‘Guus Geluk’
noemen!

En hiermee eindigt dit interview met deze twee broers. Wij hopen met hen dat zij nog heel lang met plezier en in
goede gezondheid kunnen blijven tuinen op De Driesprong!
Namens de redactie, Dicky van der Deijl
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Algemeen onderhoud De Driesprong 2019

Afmelden bij: Jan van Santen (tel. 070 - 511 35 10) of Joop van den Berg (tel. 070 - 511 42 66).
(Er volgt een sanctie van € 20,-- voor tuinders die zonder reden van opgaaf afwezig zijn.)
Tijdsduur werkzaamheden: van 09.00 uur tot 11.00 uur.
Op 9 november vanaf 10.00 uur maken wij met z’n allen het complex winterklaar. Na afloop is er soep en broodjes.

Mededelingen complex De Driesprong

In het nieuwe jaar kunnen wij weer twee nieuwe tuinders verwelkomen. Op tuin 39 is Koos Vooijs inmiddels al
druk bezig en op tuinnummer 62h is Ben van der Holst begonnen (zie ook het interview met hem in dit nummer).
Hij heeft de oude tuin van Eef hoek overgenomen en maakt er met al zijn ervaring op zijn manier weer iets moois
van.

Wij vertegenwoordigen meer dan 40 verschillende merken op het
gebied van: badgoed, bedbodems, bedden, bedtextiel, boxspring,
dekbedden, harde vloeren (vinyl, PVC-stroken, laminaat, parket),
horren, inbetweens, kussens, kunstgras, ledikanten, matten,
matrassen, overgordijnen, paneelgordijnen, tapijt, vitrage,
vloerbedekking, vouwgordijnen, zonwering.
Windlustweg 8a, 2242 HL Wassenaar
Telefoon: 070 - 511 48 88; site: www.magneekruyssen.nl
Fax: 070 - 511 26 24
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
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Op zaterdag 10 november 2018 hadden wij het laatste gezamenlijk onderhoud,
waarbij het weer en de sfeer goed waren. Jammer was dat niet iedereen wilde
meewerken! Na afloop was het wederom gezellig en hebben wij genoten
van de heerlijke erwtensoep, gemaakt door Lies, en de broodjes, bereid door
Yvonne en Kees. En natuurlijk een drankje naar keuze. Dit alles gedeeltelijk
gefinancierd uit de boetepot voor het verzuim algemeen onderhoud!
Op de vorige pagina staat weer het nieuwe schema voor 2019 afgebeeld.
Mocht u niet kunnen op de dag dat u ingedeeld bent, ga dan in overleg met
de beheercommissie om op een andere datum alsnog dienst te doen of zelfs
een alternatieve dienst, zodat u op die manier toch aan uw verplichtingen kunt
voldoen. Mocht u nog vragen hebben of goede raad, aarzel dan niet om iemand uit de beheercommissie aan te
spreken, te bellen of te e-mailen. En dit geldt niet alleen voor de nieuwe leden! Met vriendelijke groet,
René Wigman (06 - 55 29 71 51)

Onder de Pergola
Wie gaat ermee naar TuinIdee?
Van donderdag 21 tot en met zondag 24 februari van 10.00 uur-18.00 uur vindt in de
Brabanthallen (Diezekade 2, 5222AK) in ’s-Hertogenbosch weer het grootste tuinevent van
Nederland plaats: TuinIdee 2019 met drie themahallen vol inspiratie! Wie heeft zin om met
mij met de trein of de auto daar naartoe te gaan?
De toegangsprijs bedraagt € 16,50 p.p. aan de kassa en t/m 21 februari via de online
voorverkoop € 12, - (www.tuinidee.nl). Vanaf 11 personen zijn groepsarrangementen mogelijk.
Als wij met het openbaar vervoer (trein) gaan, kunnen wij ook gebruikmaken van het NS
Spoordeelwinkel combi-ticket. De prijs is dan € 25, - voor het toegangsbewijs en een dagretour
’s-Hertogenbosch. De combi-ticket is verkrijgbaar via de website van de NS Spoordeelwinkel.
De Brabanthallen zijn op loopafstand van het Centraal station ’s-Hertogenbosch. Vanaf het station rijdt er een gratis
pendelbus (centrumzijde station) tussen 09.30 uur en 18.30 uur.
Aanmelden: bij Nel van Veenendaal, De Driesprong, e-mail: nelvanveenendaal@yahoo.com

Een relatie
moet groeien!
Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs
wenst alle tuinleden van de Wassenaarse
Volkstuinders Vereniging veel tuinplezier!
www.zichtadviseurs.nl
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Nieuw op Ter Weer
Alweer een jaar geleden heb ik de knoop doorgehakt en ja gezegd tegen een tuin op complex Ter Weer. Inmiddels
heb ik al veel medetuinders ontmoet, maar ik wil me ook op deze manier nog even voorstellen.
Ik ben Anneke Kuijf en samen met mijn partner Jan ben ik het avontuur aangegaan. Caroline van Walree, waarmee
ik samen in een tuinclub zit, heeft me overgehaald en gewezen op tuin 41 die vrijkwam. Een grote kas, mooi huisje
en uitzicht op het ooievaarsnest van de kinderboerderij. Veelbelovend!
Het hele seizoen zijn we bezig geweest met het ons eigen maken van de tuin. Opgeruimd, weggehaald, een nieuw
pad aangelegd, een extra terrasje bij het huisje en natuurlijk zaaien en aanplanten. We hebben wel de vuurdoop
gekregen wat betreft het weer. De lange, hete zomer heeft heel wat zweetdruppeltjes gekost. Al dat water dat
allemaal uit die sloot moest komen. Gelukkig grenst onze tuin aan de sloot.
Het is heel leuk om mee te maken wat er allemaal in één seizoen tevoorschijn komt: courgettes, pompoenen,
boontjes, en uit de kas: druiven, tomaten, paprika’s en aubergines. Een grote verrassing waren de prachtige
bloesems van de peren en pruimen. Een grote oogst van beide was het, met als gevolg: heerlijke stoofperen! En
wekenlang heb ik bosjes lathyrus geplukt, geurend door de hele tuin.
Er gaat veel tijd in zitten, maar de voldoening is groot. Zitten op het terras en genieten van de vogels, bijen,
meerkoeten en de rust van het complex zijn een groot genoegen. Ook het contact met de medetuinders is heel
leuk. Alle tips van ervaren tuinders zijn welkom! Er is nog veel werk te doen, maar een nieuw seizoen staat weer
voor de deur. Wij hopen nog lang plezier te beleven van de tuin.
Anneke Kuijf, Ter Weer

Voor al uw planten, zaden, hekwerken, vijvers,
potterie en tuingereedschappen

Tel. 070 - 324 53 00 / Website: www.tuincentrumbloemendaal.nl
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar: Zandvoortstraat 55, 2586 VV Den Haag

Geniet van de voordelen van de zon!
Bespaar Honderden Euro’s met je Dak!

Meer informatie vind u op onze website www.bespaarmetjedak.nl

Hoge energierekening? Bespaar €700 per jaar!

Bel voor gratis advies met 085-0606207
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