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Van de redactie
Stond het lentenummer van De Pergola grotendeels in het teken van de te houden Open Tuindag op 6 juli waar
verwachtingsvol naar werd uitgekeken, in dit zomernummer wordt met genoegen door onze voorzitter en de vijf
complexen van de WVV daarop teruggekeken. Op bladzijden 10 en 11 vindt u zelfs een fotocollage van de dag,
waarvan de meeste foto’s zijn gemaakt door Aad van der Deijl, 2e secretaris van de vereniging. Wij kunnen namelijk
spreken van een, zoals ook onze voorzitter schrijft, geslaagde dag. In de eerste plaats was het uitgelezen weer: een
zonnetje en niet te heet of te koud, al begon het in de namiddag te regenen, maar toen waren de meeste activiteiten
weer voorbij.
Om 10.00 uur werd op complex Ruigelaan het startsein voor de dag gegeven door voorzitter Paul Vermeer. In zijn
welkomstwoord haalde hij onder andere initiatiefneemster Agnes van den Boogaard aan. Zij was het die met het
idee kwam om door middel van een Open Tuindag complex Ruigelaan, dat in zwaar weer verkeert, een beetje naar
buiten te brengen. Dit initiatief werkte zo aanstekelijk, dat het bestuur besloot het uit te breiden naar de andere
complexen.
Na zijn inleiding gaf de voorzitter het woord aan wethouder Kees Wassenaar, die hij bereid had gevonden
de Open Tuindag te openen. Deze begon zijn toespraak met het een groot genoegen te vinden om op
dit prachtige tuinpark van de WVV te mogen zijn. Er is door de tuinders veel tijd, moeite en geld in dit
complex gestoken, om deze eigen plek van rust te creëren. Hij heeft altijd bewondering gehad voor
mensen, die ‘ploeteren in de aarde’. De grote vraag op dit moment is echter, wat er met deze plek gaat
gebeuren? Er is nu ook weer hectiek rond het Vliegkamp Valkenburg. Zelf is de wethouder van mening,
dat complex Ruigelaan mag blijven, omdat het ook een zekere natuurwaarde heeft voor de omgeving. Hij
wil zich daarvoor sterk maken, maar wij moeten realistisch zijn. Er zijn partijen die ook relaties hebben
met dit gebied en daar belang in hebben. Hij moet daarom een slag om de arm houden, omdat dit niet
een zaak is van de gemeente Wassenaar alleen. Wij gaan er echter voor, zei hij, om dit zoveel mogelijk
te behouden! Na iedereen een goede toekomst te hebben gewenst, ging de wethouder onder leiding van
complexvoorzitter Peter Zoetemelk met de ‘Ruigelaners’ een rondgang maken over het terrein, waarbij
men onder andere kon genieten van het prachtige uitzicht op de naastgelegen weide met koeien en
paarden en natuurlijk het complex zelf. Na deze rondleiding stond de koffie c.q. thee met wat lekkers klaar in de
tent op het parkeerterrein. Intussen waren de eerste bezoekers, waaronder ook kinderen, binnengedruppeld en
kon er gestart worden met de verschillende activiteiten, speciaal voor deze dag opgezet. Ondertussen hadden de
andere complexen ook niet stilgezeten en was men ook daar gestart
met het voor de dag uitgestippelde programma. U ziet en leest het
allemaal in dit nummer. Maar er staat nog meer in. Onder andere dat
niet alleen op de Ruigelaan er een vos op zijn gemakje rond kuiert
(zie het vorige nummer), maar dat ook op De Driesprong er één is
gesignaleerd. Het blijkt een zij te zijn, want inmiddels is zij gezien met
twee jongen in haar kielzog! Tuinparken kunnen blijkbaar ook nuttig
zijn als kraamkamer! Bent u door dit alles nieuwsgierig geworden, sla
dan gauw het nummer open en begin met lezen.
Wij wensen u er heel veel plezier bij!
De redactie

Complex Ruigelaan
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Van de bestuurstafel

JKVDDOOLBV.NL

Wat was het een geslaagde dag! Alle complexen hebben met volle inzet
meegedaan, om van onze Open Tuindag op 6 juli 2019 een topdag te maken.
Ook het weer paste goed bij het doel van deze dag. Geen concurrentie van
strand- of zeilweer, dus lekker naar één van de complexen om te kijken
wat daar zoal te zien was aan resultaten van tuindersarbeid. Het waren niet
alleen de tuinen die konden worden bezichtigd, maar ook specifieke items.
U kent deze uit de verschillende publicaties, dus ik hoef die hier niet op te
sommen met de kans dat ik iemand vergeet. Er kwam veel belangstelling van
geïnteresseerden. En met ieders inzet heeft het tot dit mooie resultaat geleid,
waar we trots op mogen zijn.
Dankzij de opening om 10.00 uur door wethouder Kees Wassenaar op
complex Ruigelaan heeft deze dag een extra officieel tintje gekregen. Hij
had het tijdens zijn speech met name ook over de ontwikkelingen rond de
drones, waar menig tuinder van de Ruigelaan zich enige zorgen over maakt.
Hij heeft daar zijn persoonlijke mening gegeven en aangegeven, dat er wat
hem betreft mogelijkheden moeten zijn om het complex in te bedden in
activiteiten op breder recreatief gebied. Hij kan daar echter niet alleen over
beslissen. Als dat zo was, was er denk ik geen enkel probleem. Wij moeten
op de jaarvergadering begin 2020 met elkaar maar eens overleggen, of deze
dag vaker kan worden verzorgd en of dat elk jaar of om de twee jaar moet
gaan gebeuren.
Eerder zegde ik toe om in dit stukje het iedere keer te hebben over een
onderwerp dat ons als tuinders van de WVV allen aangaat. Dit keer is dat
het Huishoudelijk Reglement, kortweg HHR genoemd. Dit document heeft
ten doel, richting te geven aan zoals wij als tuinders binnen onze vereniging met elkaar omgaan. Daarin kan niet
alles worden opgeschreven wat je maar kunt bedenken. Als je dat al zou willen, dan betekent dat ook dat wat er
niet in staat dus niet van toepassing kan zijn. Dat zijn Amerikaanse toestanden. Het moet slechts richting geven.
Aan de ene kant moet er soepel mee kunnen worden omgegaan, anderzijds moet het steun geven om op terug te
kunnen vallen bij onmin of figuurlijk buiten de paden lopen van leden. Het HHR is in ieder geval niet dwingend

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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maar leidend. Het is aan het bestuur om daar per geval verstandig mee om te gaan.
En dat is echt zo nu en dan wel eens nodig, maar ook lastig. Er zijn genoeg gevallen
van tuinders die ongevraagd gewoon hun gang gaan onder het mom van ‘daar heeft
toch niemand last van’. En diezelfde tuinders laten zich ook niet zomaar weer
corrigeren. Het kan aan de nieuwe mentaliteit van tegenwoordig liggen, maar het
wordt er zeker niet gemakkelijker op. Als het goed is, merkt u van deze zaken heel
weinig of niets. Als bestuur (DB en BC’s) proberen wij altijd ophef te voorkomen.
Het is daarbij van groot belang dat onze tuinders daar vertrouwen in hebben.
Dan kunnen zij zich richten op waarvoor zij lid van de WVV zijn, namelijk: fijn
tuinieren.
En dat wens ik u van harte toe.
Paul Vermeer, voorzitter DB

Die mariadistel!
Een paar jaar geleden was zij er opeens. Had een distelvink zijn poepje met een mariadistelzaadje op mijn tuin achtergelaten? Of had de wind zijn werk gedaan? Een feit was dat
op mijn tuin opeens een mariadistel stond. Om te weten wat daar stond, moest ik trouwens
wel even de boeken in.
Distels op de tuin bestrijd ik te vuur en te zwaard. Nou ja, dat klinkt wel erg overdreven.
Ik pak gewoon m’n schoffel. Maar toen ik daar met de schoffel in de aanslag stond, bedacht
ik mij dat die distel geen gewone distel was. Op de bladeren waren witte strepen te zien
en dat zorgde ervoor, dat ik haar eigenlijk mooi ging vinden. M’n schoffel zette ik weg en
ik werd beloond. Na een paar weken verschenen de eerste paarse bloemen, die ook door
vlinders en bijen regelmatig werden bezocht.
Onze imker, Marcel Nencu, die z’n tuin en bijenstal inmiddels heeft verlaten, vertelde mij
voor zijn vertrek nog wel een prachtig verhaal. De mariadistel is ook in zijn geboorteland
Roemenië geen onbekende. Roemenen kennen het geheim van de witte strepen op de
plant: Maria gaf haar kindje Jezus de borst en morste wat melk op de distel die naast haar
groeide. Die kreeg spontaan witte strepen.
Natuurlijk moet je bij zo’n verhaal vraagtekens zetten. Maar voor de zekerheid drink ik
mijn glaasje melk niet in de buurt van mijn groente!
Henk van der Kwaak, Ter Weer

Tja, tja, tja, wat zullen we eten?
Rammenas (Raphanus sativus subsp. niger var. niger)
In deze aflevering over vergeten groenten willen wij het hebben over de rammenas. De plant wordt ook wel
winterradijs genoemd en is familie van de rode radijs. Hij lijkt ook op een radijs, maar is een maatje groter en kent
rassen met verschillende kleuren schil: wit (deze rassen worden in Nederland verkocht als ‘rettich’, een naam die
uit het Duits afkomstig is), rood, blauw, bruinzwart, zwart en geel. In dit artikel brengen wij de zwarte variant voor
het voetlicht.

Oorsprong
De rammenas, een plant uit de kruisbloemenfamilie, komt oorspronkelijk uit het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied. Het is een
zeer oud gewas dat al rond 4000 v.Chr. door de oude Egyptenaren werd
gekweekt. Het staat afgebeeld op veel Egyptische wandschilderingen en
graven, zoals op de piramide van Cheops. Het schijnt dat piramidebouwers gerechten met rammenas en rauwe knoflook kregen voorgeschoteld, opdat zij kracht kregen om de piramides te bouwen. Rammenas

5

is namelijk aansterkend vanwege de vitamines, mineralen en etherische oliën en werd daarnaast ook gebruikt als
medicijn. Zo zou rammenas helpen tegen hoest, vastzittend slijm en werkt het gal afdrijvend. In Europa kreeg de
plant vanaf de 15e eeuw bekendheid en was het een veel gegeten groente, mede door zijn toegeschreven medicinale werking. Men at het vaak zelfs als broodbeleg. Er zijn door de jaren heen veel verschillende vormen en kleuren
gekweekt. Tegenwoordig wordt rammenas in Nederland nog maar
weinig geteeld en is de plant min of meer in de vergetelheid geraakt.
In Duitsland is rammenas nog wel een gangbaar geteeld gewas.

Rammenas kweken
De rammenas met een zwarte buitenkant en van binnen wit kent rassen met zowel een ronde als een langwerpige wortel. Dit knolgewas
is ideaal voor de winterteelt en vrij eenvoudig te kweken. Het groeit
namelijk op elke grondsoort en heeft weinig bemesting nodig.
Het wordt als nateelt ter plekke gezaaid vanaf half juli tot half augustus
en de oogst vindt plaats in oktober en november als de bloei zich aankondigt. Na het zaaien staat de winterrammenas dus nog ongeveer vier
maanden op het veld. Het gewas groeit erg langzaam, met als voordeel
dat het niet voos wordt. Bovendien kun je ze lang bewaren. Bij bewaring in een bak met zand in een koele kelder
of door middel van inkuilen blijven de knollen vaak nog goed tot het voorjaar.

Heerlijke recepten
De rammenas verschilt van de radijs, doordat de laatste een stengelknol
is en rammenas voor het grootste gedeelte een wortelknol. Hierdoor is
de rammenas milder van smaak, steviger en groter dan de radijs. Het is
rauwkost voor in de herfst en winter. Rammenas kun je echter zowel gekookt als rauw eten, dus je kunt deze groente in de meest uiteenlopende
gerechten verwerken.
De (vegetarische) soep van rammenas op de bladzijde hiernaast is lekker
romig en kun je als avondeten serveren met een stokbroodje. Of maak
eens een carpaccio van rammenas met gerookte zalm.

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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Soep van rammenas
Ingrediënten (voor vier personen):
300 gram rammenas
300 gram bloemige aardappels
200 ml room of (plantaardige) melk
1 liter tuinkruidenbouillon
125 ml witte wijn
1 ui
2 tenen knoflook
olijfolie, peper en zout
handje verse bieslook
Bereidingswijze:
● Schil de aardappels en snijd deze in kleine blokjes.
● Verhit wat olijfolie in een pan en fruit hierin de ui en de knoflook tot de ui glazig begint te worden.
● Voeg dan de aardappelblokjes toe en bak het geheel nog een minuut of twee. Blus daarna alles af met de witte ● ●
● wijn. Laat de wijn verdampen zodat de alcohol verdwenen is en voeg dan de bouillon toe.
● Laat de soep ongeveer 25 minuten zachtjes doorkoken op laag vuur. Schil ondertussen de rammenas en snijd ● ●
● deze in dunne plakjes. Voeg de plakjes rammenas toe aan de soep, op een paar plakjes na (deze heb je nodig
● voor de garnering) en breng de soep op smaak met wat peper en zout. Laat de soep nog een minuut of 5 zachtjes
● koken.
● Haal de pan van het vuur en pureer de soep met een staafmixer. Voeg de melk/room toe en zet de soep weer
● op het vuur. Laat de soep langzaam weer warm worden. Zorg ervoor dat soep niet aan de kook raakt, om zo het ●
● schiften van de room te voorkomen.
● Verdeel de soep vervolgens over vier borden en garneer met enkele plakjes rammenas en wat vers gehakte ● ● ●
● bieslook.
Eet smakelijk!
De redactie

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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Terugblik complexen op de Open Tuindag
Ruigelaan

Het Kerkehout

De dag begon goed met een zon die haar best deed.
Rond de klok van 10.00 uur heette voorzitter Paul
Vermeer de aanwezigen welkom, waarna hij het woord
gaf aan wethouder Kees Wassenaar. In zijn toespraak
had deze het uiteraard ook over
de groene buffer en Valkenburg.
Helaas bestaat daarover nog geen
duidelijkheid, maar wij houden de
moed erin!
Bram, de ‘honingkoning’, en
vogelaar Wim Calama hadden de
nodige belangstelling, alsook de
bijenkasten bij de familie Dijkhuizen. Wim ging met
groepjes rond op het park om vogels te spotten.
De kinderen werden
door Mariëtte van
Leeuwen beziggehouden, met oonder andere speurtochten
en het schilderen
van vogelhuisjes
en insectenhotels.
(zie foto op pagina 10). Ook de activiteiten op de
diverse tuinen, zoals een heuse
rommelmarkt bij Leo, werden
zeer gewaardeerd door de
bezoekers.
Rond de klok van vijf uur begon
het te regenen, maar ondanks
de regen was de barbecue een
succesvolle afsluiting van de Open
Tuindag, mede dankzij de inzet van de ‘Ruigelaners’.
Peter Zoetemelk, complexvoorzitter Ruigelaan

De meeste tuinders waren deze dag op het complex
aanwezig en de tuinen lagen er in het zonnetje mooi
bij. In de loop van de dag is er een aantal bezoekers
geweest dat de tuinen
heeft bekeken, waarna
men een aardbeienplantje
of een Pergola kon meenemen.
Het samen koffie- of
theedrinken, met daarbij
de onderlinge gesprekken,
was erg leuk. Op de meeste zaterdagen zijn wij allemaal hard aan het werk en
vergeten dan soms om met elkaar een pauze te nemen.
Die gaan wij er nu zeker in houden!
Het was een geslaagde dag, met dank aan het bestuur
en ook aan de makers van De Pergola.
Erna Schmit, Het Kerkehout

De Driesprong

De Open Tuindag op De Driesprong was zeer geslaagd.
Meer dan 75 mensen hebben ons complex bezocht
en bekeken. Sommigen van hen waren bekenden, die
gezellig kwamen buurten en een kopje koffie of thee
halen bij Kees op het terras van ‘The Green House’.
Ikzelf mocht een paar keer een gezin met opgroeiende
kinderen rondleiden, waarbij het erg leuk was om ze
iets te laten zien, proeven en voelen!
Helaas hebben wij enkele mensen moeten teleurstellen, omdat er op dit moment geen tuinen meer vrij
zijn. Er waren zelfs mensen die meerdere complexen
hadden bezocht, om deze met elkaar te kunnen
vergelijken! Enkelen van hen zouden zich toch gaan
inschrijven op de wachtlijst, met vermelding van hun
voorkeur voor een bepaald complex.
Tijdens de dag heeft een aantal
tuinders van ons complex
de bezoekers ontvangen op
hun tuin, waarvoor dank,
al is het alleen al voor jullie
aanwezigheid. Speciaal wil ik
nog even de inzet van Rinus
noemen, die het erg druk had
met de vele belangstelling voor
zijn fuchsia’s. Dit geldt ook
voor Nathalie en Annemieke,
met hun speciale ontvangst
(thee uit eigen tuin) tussen de
vlinders en andere insecten
in hun weelderig bloeiende
vlindertuin.
Ook nog even het vermelden waard is, dat iedereen ons
complex er erg mooi en goed onderhouden uit vond

Bedankt namens mij!
Het was een onvergetelijke dag, mede gezien de
belangstelling voor mijn beelden
in mijn prachtige tuin waar tevens
thee en koffie met lekkers werden
genuttigd en nieuwe wensen
werden geuit. De toespraak van
de wethouder deed mij goed,
omdat het ook zijn wens is te
vechten voor het behoud van dit
prachtige volkstuinpark. Dank aan
onze voorzitter die alle tuinders
enthousiast heeft gemaakt om mee
te doen, jammer dat ik niet jullie enthousiasme heb
kunnen bewonderen in jullie tuinen. Dank ook aan de
beheercommissie en penningmeester om mijn wens
in vervulling te doen gaan. Het was een dag voor het
herontdekken van tuinieren op welke manier dan ook!
Agnes van den Boogaard, Ruigelaan
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zien. De tuinen zien er inderdaad goed onderhouden
uit, door iedereen naar eigen stijl en gelegenheid
verzorgd. Maar ook de parkeerplaats en algemene
paden waren weer strak gemaaid en schoon, met
daarvoor onze complimenten en dank voor de tijd
daarin gestoken aan Jan en Joop.
René Wigman, complexvoorzitter De Driesprong

West gebeld, om het een en ander te vertellen over
Impressie van de vijf tuincomplexen
de Krant
de Open Tuindag. Maar ook invan
De Wassenaarse
van 3 juli werd in twee artikeltjes vooraankondiging
Wassenaarse Volkstuinders
Vereniging
gedaan. Uitstekende
PR, lijkt ons, voor dit initiatief van

de WVV en achterafgezien mede een reden voor het
slagen van deze dag!
Op de dag zelf was er
op de Reijerlaan op de
moestuin van Gemiva,
de tuin voor jongelui
met een beperking,
een gezellig kraampje
opgezet, waar bezoekers
na een rondgang over het
complex even heerlijk
in het zonnetje konden
zitten met een kopje
koffie of thee met onder
andere zelfgebakken
pompoenbrood en
rabarbertaart uit eigen
tuin. Ook was er een
proeverij van zelfgemaakte jammetjes. Op het complex
hingen her en der oude foto’s, waarop te zien was hoe
dit gebied er vroeger heeft uitgezien. Er waren ook
bijzondere gewassen te bewonderen, zoals bijvoorbeeld
de artisjokken van oud-complexvoorzitter Klaas van der
Poel, de enorme kaardenbollen van Thom ten Veldhuijs
en natuurlijk de hopplanten van Niels Beekhuizen die
hij gebruikt voor het brouwen van zijn eigen bieren
(zie de foto’s op pagina 11). Eén van de bezoekers was
Norga Simons, voorzitter van GroenLinks Wassenaar.
Zij deed verslag van haar bezoek in een enthousiast
artikeltje in De Wassenaarse Krant van 10 juli. Ook
Annette Kalkman schreef in hetzelfde nummer een
positief stukje over haar visite aan de Reijerlaan.
Kortom, redenen genoeg om aan te nemen dat, ook
wat dit complex betreft, men kan spreken van een
geslaagde dag!
De redactie

Ter Weer

Door samenwerking van
meerdere tuinders is dit
een supergeslaagde dag
geworden met een geweldige
opkomst van zo’n 65 mensen,
waaronder de heer Peters
en echtgenote, oud-docent
Duits op het Adelbert College.
Hij heeft de aanleg van ons
complex 36 jaar geleden
kunnen volgen vanuit de
leslokalen! Fijn was ook dat
Cor Filius, onze oudste tuinder
(inmiddels een negentiger!),
met zijn vrouw gezellig even
aanwezig waren. Ook de heer Hak, oud-tuinder,
kwam een rondje met zijn scootmobiel maken over
het complex. Doris Diels, bekend Wassenaars Master
Ikabana, Japanse bloemsierkunst, kwam tegen het
eind van de dag nog even een kijkje nemen. Zij had
op De Driesprong gehoord over een opvallend mooi
bloemstuk op Ter Weer!
Er waren taarten en cakes gebakken, die heel
uitnodigend naast
het koffieapparaat
in de partytent
stonden. Daarbij
zijn rond de 150
kopjes koffie plus
de nodige kopjes
thee geschonken
door twee
allerhartelijkste
dames, dochters van een van onze tuinvrouwen, die
zich op hun vrije zaterdag beschikbaar hadden gesteld,
waarvoor onze hartelijke dank!
Er stonden sfeer verhogende bloemstukken als welkom
voor de bezoekers, variërend van professioneel
vervaardigde bloemstukken, een stralende bos dahlia’s
tot schattige boeketjes, allemaal zo uit onze tuinen!
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen.
Het organisatieteam: Anneke, Jan, Marga en Nicole

Reijerlaan

Van tevoren was Corinne Kulk, tweede penningmeester
van de WVV en tuinierster op de Reijerlaan, twee keer
live te horen geweest op Radio West. Op woensdag 3
juli en vlak voor de opening op 6 juli was zij door Radio

9

Toespraak wethouder Wassenaar

Voor de kinderen

Beeld Ruigelaan

Rondgang complex Ruigelaan

Uitzicht op weiland Ruigelaan

Rommelmarkt bij Leo

De fuchsia’s van Rinus

Zitje op Het Kerkehout

Rozen op de tuin van Nard
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Blik op Het Kerkehout

Lekker snoepen op Ter Weer

Bloemstuk Ter Weer

Hop op de Reijerlaan

Kinderpret Ter Weer

Kaardebollen op de tuin van Thom

Bloemenpracht Reijerlaan

Kraampje op de Reijerlaan

De artisjokken van Klaas

Reijerlaan
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Roundup
Met stijgende verbazing volg ik nu al jaren de discussie over Roundup. Wel of niet schadelijk voor insecten? Wel
of niet kankerverwekkend voor mensen die regelmatig met dit goedje werken? Wel of niet noodzakelijk, omdat er
geen alternatief is? Bij dit laatste vraag ik mij af wat men deed toen er nog geen Roundup was. Waar ik me vooral
over verbaas, is de macht van de producenten van dit spul.
Telkens wanneer je denkt dat Roundup verboden wordt, blijkt op verschillende politieke niveaus dat zo’n verbod
weer tegengehouden is. In november 2017 leek het erop dat het gif, want dat is het volgens mij, Europa-breed uit
de schappen zou verdwijnen. De lobbyisten van Monsanto/Bayer bleken niet stil te hebben gezeten. Achttien van
de Europese lidstaten, waaronder Nederland, stonden toe dat Roundup nog vijf jaar gebruikt mocht worden. In
onze tuincentra tref ik het dan ook in achterafhoekjes nog steeds aan. De klant is koning en niet iedere klant heeft
het milieu hoog in het vaandel.
Ooit ruimde ik, na zijn overlijden, het tuinhuisje van mijn opa op. Wat ik daar aantrof, verbaasde mij niet. Ik had
hem bezig gezien met zijn roodkoperen spuitbus op zijn
rug. De handle van de bus op en neer bewegend, liep hij
door zijn tuin. Alles wat zijn groente en fruit belaagde,
werd doodgespoten. Dat hij later, samen met mijn oma,
toch wat van dat gif binnenkreeg als ze van de boontjes
genoten… ja, hoe kon mijn opa dat weten? En als hij
na z’n spuitronde de ketel in de sloot uitspoelde, zei hij
bij het zien van al die dode vissen dat er vissen genoeg
waren. Een kennis die zag wat ik uit het huisje van mijn
opa tevoorschijn had getoverd, zei alleen maar: “Als je
opa dit spul in het waterwingebied van Zuid-Holland had
gedumpt, had hij de hele provincie om zeep gebracht.”
We zijn decennia verder. Iedere verandering vraagt tijd. Ik herinner me nog dat ik als nieuwe Ter Weerder voor gek werd
verklaard, omdat ik me verzette tegen het gebruik van Roundup om het parkeerterrein onkruidvrij te maken. Gelukkig is
die discussie verleden tijd. Althans op Ter Weer. Ik hoop dat dat ook op de andere WVV-complexen het geval is.
Tijdens het schrijven van dit stukje hoor ik op de radio, dat glyfosaat, het belangrijkste bestanddeel van Roundup,
inmiddels ook in ons drinkwater is aangetroffen. Een boer hoorde ik desgevraagd zeggen, dat hij bij het spuiten
altijd een paar meter van de sloten weg bleef. Dat het gif via het grondwater toch in de sloot terechtkomt…

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

Tel. 070 - 324 53 00 / Website: www.tuincentrumbloemendaal.nl
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Onwetendheid zal het niet zijn. Het sussen van je geweten misschien? Of geldelijk gewin?
Bij een bezoek aan een tuincentrum vroeg ik aan de eigenaar, waarom hij nog steeds Roundup verkocht.
“De mensen kopen het,” was zijn antwoord. Mijn vraag maakte weinig indruk. Misschien gebeurt dat wel, als een
paar honderd WVV’ers in zo’n tuincentrum die vraag stelt.
Henk van der Kwaak, Ter Weer

Mededelingen De Driesprong
Niet alleen op de Ruigelaan kuiert een vos op zijn gemakje
over het complex (zie de vorige Pergola), ook op De Driesprong
is onlangs een vos gesignaleerd. Daarbij doet dit exemplaar
haar (het is namelijk een zij) bijnaam eer aan, want zij kijkt
nogal sluw uit haar ogen (zie foto!). Inmiddels is zij ook
gezien met twee jongen en is ons complex dus omgetoverd tot
kraamkamer! Reden misschien voor alle tuinders voor beschuit
met muisjes?
Inmiddels heeft iedereen minimaal één keer algemeen
onderhoud gehad.
Vooral de laatste
keer was er een
goede opkomst,
mede te danken aan
mensen die inhaalden of vooruitwerkten. Kun je namelijk niet op de dag dat je bent
ingedeeld, dan mag je altijd met de beheercommissie overleggen om op
een andere datum alsnog dienst te doen. Een alternatieve dienst is ook
mogelijk, zodat op die manier toch aan de verplichtingen kan worden
voldaan. Voor vragen of goede raad kun je ook altijd iemand van de
beheercommissie aanspreken, bellen of e-mailen. En dit geldt niet alleen
voor de nieuwe leden!
			Met vriendelijke groet,
			
complexvoorzitter René Wigman (06 55297151)

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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Doe eens iets anders met courgettes!
Kent u dat gevoel? Daar sta je dan met weer een
courgetteoogst. Wat doen we ermee? Courgettesoep
(het recept is van Henny van Leeuwen) is heerlijk,
maar daar heb ik al een aantal bakjes van in de vriezer.
Na enig zoeken vond ik een recept wat de moeite
waard is om uit te proberen.

Wat hebben we nodig voor vier personen?
800 gram courgette
zout
500 gram magere kwark
4 eieren
een flinke bos bieslook
een bosje peterselie
een bosje basilicum
versgemalen zwarte peper
200 gram gekookte ham in plakken
100 gram pijnboompitten
boter of olie voor de schaal

● Snijd de ham in kleine stukjes. Hak ongeveer de helft
● van de pijnboompitten fijn en roer het samen met de
● ham door het kwarkmengsel.
● Verwarm de oven voor op 200°C.
● Bestrijk de ovenschaal met wat boter of olie en ver● deel de helft van het kwarkmengsel over de bodem.
● Leg er dakpansgewijs de courgetteplakken op.
● Dek het geheel af met het resterende kwarkmengsel.
● Strooi er de rest van de pijnboompitten over.
● Bak het geheel 30 tot 35 minuten in het midden van
● de oven.

Bereidingswijze:
● Snijd de gewassen courgettes in de lengte in dunne
● plakken. Blancheer deze heel kort in kokend water
● met wat zout en laat ze in een vergiet uitlekken.
● Roer de kwark en de eieren goed door elkaar en roer
● de gewassen en fijngehakte kruiden erdoor en breng
● het mengsel op smaak met peper en zout.

Het is even werk, maar dan heb je iets heel lekkers.
Eet smakelijk.
Gré Brouwer, De Driesprong

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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Wat is nu een goeie snoeischaar?
Een belangrijk stuk gereedschap voor tuinders is ongetwijfeld de snoeischaar. Maar wat is nu een echte goeie?
Bij een tuincentrum of bouwmarkt vind je al snel tientallen soorten, variërend in prijs van een paar tot tientallen
euro’s. De Consumentenbond kan u helpen in het maken van uw keus. Hij heeft namelijk onlangs een test gedaan
met zestien snoeisnaren en de uitslag daarvan gepubliceerd in het meinummer van de Consumentengids. Voor deze
test liet men enkele professionele tuiniers een paar dagen de snoeischaren gebruiken en beoordelen. Gevraagd
werd onder andere naar hoe goed ze knipten en hoe goed ze in de hand lagen. Ook werd een kniptest gedaan,
waarbij er stukken rondhout van verschillende diameter werden doorgeknipt en er werd geoordeeld over hoe goed
de snoeischaren dat aankonden.
Uit de test bleek weer dat de ultieme snoeischaar al lang bestaat, want al decennia is de Felco 2 (uit Zwitserland)
de koning onder de snoeischaren. Deze snoeischaar is met recht een design-icoon: hij
wordt al sinds 1948 geproduceerd en is 70 jaar later nog steeds de favoriet van veel
tuiniers, geen slechte prestatie voor een product dat al ruimschoots de pensioenleeftijd
heeft bereikt! Maar wat maakt de Felco 2 zo goed? Om te beginnen zijn er hoogwaardige
materialen gebruikt. De handgrepen zijn lichtgewicht aluminium en de messen van hard
staal. Hij ligt prima in de hand en heeft een stootblokje dat ervoor zorgt dat er minder kracht op de handen komt
bij het doorknippen van een tak. En niet onbelangrijk: de felrode kleur van de handvatten zorgt ervoor dat je hem
gemakkelijk kunt vinden tussen het groen. Er zit duidelijk veel denkwerk in zo’n ogenschijnlijk stuk gereedschap.
Het spreekt voor zich dat je met een Felco 2 geen miskoop doet en je hebt deze
snoeischaar voor ongeveer € 40,--. Uit de test is namelijk opnieuw gebleken dat
goedkoop duurkoop is bij gereedschap en dat goed gereedschap de investering waard
is. Snoeischaren van € 10,-- of minder presteren meestal niet al te best. Er is echter
een opvallende uitzondering: de PG-10 van Stihl (uit Ierland). Dit eenvoudige model
doet het prima en kost slechts € 10,--. Deze snoeischaar lijkt heel erg op de Felco 2
en kost maar een vierde van de prijs van de beste uit de test. Een goed en goedkoop
alternatief. Wilt u niet al te veel geld uitgeven voor een snoeischaar en toch een goeie
hebben, ga dan gewoon voor de PG-10 van Stihl. Hij is onder andere verkrijgbaar bij
Bos Tuingereedschappen in Wassenaar (zie onderstaande advertentie).
De redactie
Bron: Consumentengids, mei 2019

Hofcampweg 101
2241 KE Wassenaar
Telefoon 070 - 517 88 41
E-mail: info@bos-tuingereedschappen.nl
www.bos-tuingereedschappen.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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