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Van de redactie
Augustus (genoemd naar de gelijknamige Romeinse keizer) is
de maand bij uitstek waarin van oudsher wordt geoogst. Op het
noordelijk halfrond is het de maand, waarin de graanoogst wordt
binnengehaald. Het woord ‘oogst’ is overigens ontstaan uit de naam
Augustus.
Ieder jaar is het, ook voor ons, weer een verrassing, welke oogst
succesvol is en daar heeft het weer natuurlijk alles mee te maken.
Momenteel kunnen we volop fruit plukken: pruimen, bramen,
frambozen, verschillende soorten bessen en de eerste appels en
peren. Maar naast fruit valt er nog veel meer te plukken. Hopelijk
kunt u deze zomer van alle kanten spreken van een geweldige
oogst. Mocht u bijvoorbeeld veel bieten hebben, maak dan eens een
bietensoep volgens het recept van Corinne Kulk in dit nummer!
Even iets heel anders. Wij hadden gehoopt dat in dit nummer de coronacrisis niet meer ter sprake hoefde te
komen, omdat die inmiddels de wereld uit zou zijn. Het tegendeel is echter waar, want het nare virus waart nog
steeds rond en zoals het zich nu laat aanzien, zijn wij er voorlopig nog niet vanaf. Deze bijzondere coronatijd maakt
echter ook mooie dingen in de mensen los. Het ‘samen voor corona’ is ook te merken op onze vijf complexen. Het
eerste bewijs daarvan vindt u onderaan deze bladzij en her en der staan in dit nummer andere blijken van hulp
door leden aan anderen, waar dat nodig is. Gré Brouwer van De Driesprong kreeg door de crisis zelfs inspiratie
voor het maken van een gedicht over de ‘dames van de retirade’, oftewel de
toiletjuffrouwen die ervoor zorgen dat de toiletten op De Driesprong fris en
schoon blijven!
Er staat uiteraard nog meer in dit nummer, bijvoorbeeld over het gezonde kruid
anijs. Het serveren van beschuit met muisjes bij de geboorte van een baby vindt
zijn oorsprong in de geneeskrachtige werking van anijszaad. Wist je dat je de
lekkere oer-Hollandse gestampte muisjes heel gemakkelijk zelf kunt maken
van je eigen anijsoogst? Reden om het volgend jaar ook eens te gaan telen?
In dit nummer ook een verhaal over wat nu eigenlijk compost is en waarom je
dit moet gebruiken. In het volgende nummer komt een vervolg op dit artikel over hoe je goed kunt composteren.
Wij hopen u met de inhoud (en natuurlijk ook het beeldmateriaal) een leuk zomernummer te kunnen bieden en
wensen u daarbij heel veel leesplezier.
De redactie

Bedankt!
Wij stonden met nog dertien anderen op het lijstje van De Driesprong voor
het plegen van algemeen onderhoud op 11 juli. Dat ging dus vanwege de
genomen coronamaatregelen, ook voor ons complex, niet door.
Toen wij die dag aankwamen om op onze tuin te gaan werken, zagen wij
tot onze grote verbazing dat er toch onderhoud was gepleegd. Dat was ook
best wel weer een keer nodig. De beukenhaag langs het hele pad naar
achteren was keurig gekortwiekt en dat is me een end! De heggen goed
geknipt, het gras gemaaid, geschoffeld en alle afval opgeruimd. Het zag er
allemaal weer prima de luxe uit.
Zeker de kaboutertjes gedaan, dachten we. Maar nee hoor, bij navraag
bleek dat een aantal dames en heren dat vrijwillig op zich had genomen.
APPLAUS voor deze goede zorg voor ons complex.
Bedankt Evelien, Nathalie, Jan, Joop, Peter, Leo, Piet, Cor en Ben, jullie zijn ‘Driesprongkanjers’.
Leo Koot en Jan Ruijgrok, De Driesprong
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Van de bestuurstafel
In het kader van de toezegging om zaken uit en rond het Huishoudelijk Reglement te behandelen, dit keer iets over
òf en hoe een bestuur ter verantwoording kan worden geroepen.
Het is een gegeven dat het bestuurswerk van het Dagelijks Bestuur en de beheercommissies vrijwilligerswerk is en
vaststaat ook, dat die vrijwilligheid er is omdat deze leden iets voor de vereniging willen betekenen. Zij voelen een
band met de doelstellingen van de vereniging en haar leden.
Met het op de Algemene Ledenvergadering kiezen van de bestuurders wordt hun ook het mandaat gegeven om
zaken te regelen. Dit betreft het werk van de taxatiecommissie, zaken als het bijhouden van tuinen door de leden,
het algemeen onderhoud, de contacten met derden, de financiën van de vereniging en dit alles binnen de grenzen
der redelijkheid. De bestuurders wordt geacht te weten wat er onder de leden leeft, om zo goed mogelijk hun werk
te kunnen doen.
Het bestuur op zijn daden aanspreken, kan alleen tijdens de Algemene
Ledenvergadering. Niet op elk willekeurig moment. Wanneer echter
voldoende leden daartoe aanleiding vinden, kan ook een extra ALV
bijeen worden geroepen. Dit laatste is in het bestaan van onze
vereniging nog niet gebeurd.
De bestuurders hebben dus mandaat. Dit betekent dat zij niet om de
haverklap kunnen worden aangesproken op acties en dat zij dus niet
bij voortduring verantwoording hoeven af te leggen. Dat wordt door
een gedeelte van de leden wel eens vergeten. Activiteiten die worden
ondernomen en gedane voorstellen komen soms onder kritiek te staan, die ook nog eens op niet mis te verstane
onhebbelijke wijze wordt geuit. Dat laatste maakt het bestuurswerk er niet prettiger op. Aan de ene kant je
stinkende best doen en dan toch in je rug worden aangevallen door je eigen leden.
Daar hoeven de bestuurders in principe niet op te reageren, omdat de gelegenheid daartoe uitsluitend wordt
gegeven tijdens de ALV. Maar wij zijn ook maar mensen en het werkt niet positief voor de motivatie. Met name
hebben de beheercommissies hiervan last, omdat die het dichtst bij de leden van hun complexen staan.
Anders gezegd: er zijn nu eenmaal hiërarchieke verhoudingen binnen een vereniging. Heb daar begrip voor,
respecteer dat. En als je dan toch wat op je hart hebt of met een advies wilt komen, breng het dan positief. Dan
zullen wij als bestuurders daar altijd voor openstaan. Dat is inherent aan het goed vervullen van onze functie.
Paul Vermeer, voorzitter WVV

Het haasje!
Nee, wat de titel doet vermoeden: dit relaas gaat niet over een haas. Als je op je tuin bezig bent, geef je niet alleen
je ogen maar ook je oren de kost. Om over die andere zintuigen maar niet te spreken, want ook die komen volop
aan hun trekken. Wat hebben wij toch een heerlijke hobby!
Bij mij werd een tijdje geleden het gehoor op scherp gesteld. Mijn tuin
grenst aan een bosrand en van daaruit word ik, vooral in het voorjaar,
altijd getrakteerd op allerlei vogelgeluiden. Niet alleen de vrolijke tonen
van merels, mezen, roodborsten en winterkoninkjes. Het luidruchtige
gekissebis tussen gaaien en eksters verleidt je soms tot de verzuchting:
hallo lui, kan het niet met een beetje minder kabaal? Ik kom hier voor
mijn rust! Maar nu hoorde ik de duidelijke alarmroep van een merel.
In een flits van een seconde, en dat is echt heel snel, zag ik de merel
voorbijschieten. En ik begreep de alarmkreet. Hij werd achtervolgd door
een sperwer of havik. Dat was door de snelheid waarmee het gebeurde
niet te zien.
Luttele tellen later stopte de angstkreet van de merel. Ik kon alleen maar
tot de conclusie komen… die is het haasje!
Henk van der Kwaak, Ter Weer
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Een leestip
De onderwereld van de tuin, Van microbe tot mol, Romke van de Kaa
Uitgeverij Atlas Contact, 2020, 176 pag., prijs: € 21,99, ISBN: 9789045042084.
De onderwereld van de tuin verdiept hij zich in de
ondergrondse gemeenschap van larven, wormen,
schimmels, bacteriën, amoeben en geleedpotigen en
zelfs in de taal waarmee er daar gecommuniceerd
wordt. Van klein (bacteriën en schimmels) tot groot
(woelmuizen en mollen) laat hij je
kennismaken met wat er in je tuin onder
de grond leeft. Na deze tocht door de
onderwereld is het onmogelijk, om nog
met dezelfde blik naar je eigen tuin te
kijken. Het boek leest als de leukste
biologieles die je ooit hebt gehad en staat
vol met weetjes die je anders naar je tuin
doen kijken.
Daarnaast geeft de auteur ook tips hoe
je je eigen compost kunt maken: welke
etensresten je er wel en niet in moet
stoppen en dat je niet moet beknibbelen
op de wormen, omdat niet elke worm dezelfde is.
Het boek bevat nog meer ‘groene’ tuintips en verwijst
sommige naar het land der fabelen. Maar bovenal staat
Romke van de Kaa een filosofie van ‘leven en laten
leven’ voor.
De redactie

JKVDDOOLBV.NL

Het meest afgelegen hoekje van de wereld is inmiddels
wel in kaart gebracht, maar van de (letterlijke) onderwereld weten we nog maar betrekkelijk weinig. Wist
je bijvoorbeeld dat in een theelepel tuingrond tien
keer zoveel biodiversiteit te vinden is als in de hele
Amazone? Naast een wereld boven de
grond, bevolkt door planten, insecten en
vogels, bevindt zich in de tuin een tweede
wereld. Dat die gemeenschap bestaat zal
niemand verrassen, maar dat alle aanwezigen in die microkosmos druk met elkaar communiceren, is ronduit verbazingwekkend. Werkend in de tuin vang je een
glimp op van deze verborgen gemeenschap,
maar het blijft lastig om er volledig in
door te dringen. En toch, terwijl je met je
handen in de grond zit, kom je tot nieuwe
inzichten en met de geur van verse aarde
in je neus begin je te beseffen, dat er onder je voeten
misschien nog wel meer tuin is dan daarboven. Sterker
nog: zonder dat wemelende leven onder het maaiveld
zou plantengroei überhaupt niet mogelijk zijn.
Romke van de Kaa boogt op een lange carrière
van kweken en tuinieren. In zijn nieuwste boek

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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Mooi verhaal in moeilijke tijden
Tuinder Dusko Nicolic van tuinpark Ter Weer heeft een paar jaar
geleden een tuin overgenomen met een oud huisje erop. Eens zou hij
dat vernieuwen, maar wanneer? Welnu, zijn dochter Jadranka en haar
echtgenoot Maurits bedachten: NU!
Hun verhuisbedrijf Royaal Verhuizingen B.V., gevestigd te Hillegom,
had helaas door de coronacrisis minder werk en daardoor meer vrije
tijd en dus besloten ze (schoon)vader Dusko aan een splinternieuw
tuinhuis te helpen. Samen met hun enthousiaste medewerkers werd
eerst het oude huisje in no-time afgebroken en dit (zie de foto) is het
resultaat na enkele dagen hard werken: eerst opbouwen, daarna verven en… er liggen ook twee ultramoderne zonnepanelen op het dak.
Reden genoeg om na de noeste arbeid met z’n allen het glas te heffen
op dit mooie resultaat. GOED GEDAAN!						

Marga Akkerman, Ter Weer

Curiosa
Op tuinpark Ruigelaan is een viertal vijvers of vijvertjes, waarin naar oud gebruik goudvissen en
karpers zwemmen. Ook bij mij. Iemand vroeg mij onlangs, wat daar nu leuk aan is? Wel, je ziet
ze groeien, want zij weten blijkbaar de voertijd. In mijn vijver zwemt het hele gezelschap dan
in het midden en wacht op het dagelijks maaltje vissenkorrels, dat daarna bliksemsnel wordt
weggewerkt.
Een paar dagen terug zag ik tijdens dat gebeuren een zeer groot aantal ‘zwarte’ visjes. Dat zijn
jonge goudvissen. Deze blijven namelijk een bepaalde periode zwart. Waarom? Omdat ze dan
niet worden opgegeten door de familie. Noem het een schutkleur. Als ze zo groot zijn dat opgegeten worden niet
meer mogelijk is, krijgen ze hun gouden kleur. Dat wist ik niet en dat vind ik er nu leuk aan.				
							
			
Frans Cuijpers, Ruigelaan

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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Tja, tja, tja, wat zullen we eten?
Alles over het kruid anijs (Pimpinella anisum)
In deze aflevering van Tja, tja, tja gaan wij het hebben over anijs. De zoete geur en de smaak van anijs zijn vast wel
bekend. Dit kruid wordt in Nederland gebruikt in de vorm van broodbeleg, waarbij het ook wel ‘muisjes’ wordt
genoemd. Traditioneel worden deze muisjes bij de geboorte van een kind op een beschuit gegeten. Daarnaast is
anijs een heel gezond kruid met diverse geneeskrachtige werkingen. Anijs is niet voor niets in veel kloostertuinen
te vinden.

Anijs in de (moes)tuin
Anijs is een eenjarig kruid uit de schermbloemenfamilie. Van oorsprong groeit
anijs in het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied. Dit betekent dat
anijs veel zon en warmte nodig heeft. Zaai anijs daarom in het late voorjaar
(eind april-juni), wanneer de bodem al wat is opgewarmd. De plant vormt een
penwortel en is lastig te verplanten, dus je kunt anijs het beste in de vollegrond
zaaien.
Voor een goede oogst heb je meerdere planten nodig; om die reden zaai je de
zaden bij voorkeur in een rijtje. De planten worden niet veel groter dan zo’n 50
tot 60 centimeter.
Zaai de zaden op een afstand van ongeveer 5 centimeter van elkaar en geef
nu regelmatig maar niet te veel water. De zaden kiemen, afhankelijk van de
grondtemperatuur, binnen drie weken. Zorg ook na de kieming voor voldoende maar niet te veel water. Wanneer
de planten flink groeien, is het slim om ze steun te geven of op te binden, zodat de stengels niet knakken. De plant
zal vanaf juli gaan bloeien met mooie, witte schermbloemen. Na de bloei verschijnen in augustus/september de
zaden; laat ze aan de plant helemaal droog en dor worden voor de beste bewaarkwaliteit. Oogst dan de zaden,
schoon ze en laat ze binnenshuis op een droge plaats nog een week nadrogen. Donker en droog en koel bewaard
zijn de zaden minimaal een jaar houdbaar. Je kunt natuurlijk ook een klein deel van de zaden niet in de keuken
gebruiken maar bewaren om het jaar erop weer te zaaien, want na de oogst van de zaden zullen de eenjarige
planten afsterven.

Geneeskrachtige werking van anijs
Anijszaad zit bomvol vitamine B (vooral B6) en mineralen, zoals ijzer, koper,
calcium, fosfor, zink, kalium en magnesium. Daarnaast bevordert anijszaad de
spijsvertering en helpt het tegen maagpijn en menstruatieproblemen.
Bovendien is dit kruid een effectief middel tegen luchtwegproblemen, zoals hoest,
taaislijm en kinkhoest.
Het serveren van beschuit met muisjes bij de geboorte van een baby vindt zijn
oorsprong in de geneeskrachtige werking van anijszaad. Van oudsher aten
aanstaande moeders anijszaad, om de fyto-oestrogene stoffen binnen te krijgen
die anijszaad bevat. Deze stoffen helpen een bevalling gemakkelijker te laten
verlopen en brengen de borstvoeding op gang.

Anijs in de keuken
De planten worden dus vooral geteeld voor de oogst van de aromatische zaden. Maar ook de blaadjes kunnen
worden geoogst; ze hebben een milde smaak en je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken in salades. Oogst echter nooit
teveel van de blaadjes, want uiteindelijk wil je sterke, grote, volle planten die veel zaden geven.
In de keuken worden dus vooral de zaden gebruikt. Deze kun je eenvoudig met een koffie- of kruidenmaler malen
en de gemaalde zaden kun je vervolgens gebruiken in brood, koekjes, pepernoten en (appel)taart. Vanwege de
zoete smaak van anijs is het toevoegen van suiker bijna niet nodig.
Verder kun je anijs gebruiken om anijsthee of -melk mee te maken en wordt het gebruikt in alcoholische dranken.
Op de volgende pagina vindt u een recept voor het maken van anijslikeur.
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Benodigdheden:					
600 ml witte rum				
200 gram kandij of suiker			
1 tl. anijszaad					
1 tl. korianderzaad				
1 tl. venkelzaad					
						

Werkwijze:
• Voeg de kruidenzaden en suiker samen in een fles.
• Giet de rum erover en sluit de fles goed af.		
• Laat de fles vier weken op kamertemperatuur staan.
• Schud de fles regelmatig, zodat de suiker goed oplost.
• Zeef de zaden met een neteldoek of koffiefilter uit de likeur.
• Giet de likeur in een mooie fles.

Maak zelf gestampte muisjes
Wist je dat je de lekkere oer-Hollandse gestampte muisjes heel gemakkelijk zelf kunt maken van je eigen
anijsoogst? Alles wat je nodig hebt, is twee eetlepels anijszaad, fijngemalen in een vijzel of koffiemaler, en vijf
eetlepels poedersuiker. Goed mengen en klaar zijn je gestampte muisjes!
De redactie
Bron: o.a. De Bolster B.V.

Lieslaarzen
Het regende bijna onafgebroken en mijn tuin kon overduidelijk die moesson niet verwerken. Ogenschijnlijk was
het alleen het onkruid dat zich van die barre omstandigheden niets aantrok. Het tierde welig.
Af en toe uitte ik de verzuchting: “Waarom koos ik ooit voor deze hobby?
Als lid van een schaakvereniging hoef je dit allemaal niet te doorstaan.”
Maar ja, met humor kom je de slechtste tijden door. Dus toen een
kleindochter vroeg hoe het op mijn tuin ging, zei ik als grapje dat ik af en
toe mijn lieslaarzen aantrok voor ik de tuin opging.
“Lieslaarzen?” was haar verraste reactie. “Heb jij laarzen geleaset?” Als
kind van deze tijd dacht zij aan een leaseauto. Dat er laarzen bestaan die
tot aan je liezen reiken… nee, dat kwam bij haar niet op.
Henk van der Kwaak, Ter Weer

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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Hulde!
Lieve mensen,
Hierbij wil ik een poging wagen,
om een kleine ode te schrijven
aan vrijwilligers van De Driesprong,
waar wij als tuinders kunnen verblijven.

De wastafel wordt goed gesopt.
De vloeren worden geveegd.
Het toiletpapier wordt aangevuld.
Prullenbakken worden geleegd.

Want er is coronacrisis en
de kantine moest ook sluiten,
maar wij kunnen nog altijd naar de tuin
en zijn heerlijk werkend buiten.

Petje af voor jullie inzet,
want het is geen leuke job.
Jullie poetsen, dweilen en zemen.
Ruimen onze rommel op.

We harken, schoffelen en wieden.
Er wordt gezaaid, geoogst en plantjes gezet.
Maar tussendoor mogen we gelukkig
toch gebruikmaken van het toilet.

Dank jullie werkelijk van harte,
mensen met de emmer en de dweil.
Dankjewel, lieve Yvonne.
Dankjewel, familie Van der Deijl.

De toiletten zijn zo keurig.
Zij zijn werkelijk helder en schoon.
Hulde voor diegenen die poetsen.
Zij ontvangen hiervoor geen loon.

Gré Brouwer, De Driesprong

Corona, symbool van een open toekomst
Over corona is inmiddels al erg veel gezegd. Wat het park op de Ruigelaan betreft - het woord ‘park’ klinkt prettiger
dan ‘complex’ - is een coronamaatregel genomen die ook met de toekomst te maken heeft.
Het hek waarop met grote letters staat ‘Hek sluiten a.u.b.’, staat nu permanent open. Mensen
die het hek open- en dichtmaken, kunnen namelijk zo bepaalde delen van het hek besmetten
en daardoor elkaar. De oplossing is dus het hek wagenwijd openzetten en open laten staan.
Een open hek is handig en uitnodigend en met dat laatste woord kom ik aan bij de toekomst.
Dat betreft de toekomst van het park, de toekomst van het Groene Hart, de plannen tot en
de gevolgen van de geplande bebouwing rond de voormalige landingsbaan van het vliegveld
Valkenburg. De Nota van Uitgangspunten van beide gemeentes is gepubliceerd. De officiële
inspraakronde gaat binnenkort van start.
Waar het nu om gaat is de vraag, of en hoe de Ruigelaan - nu al ‘park’ genaamd - met de
noodzakelijke aanpassingen perfect kan worden ingepast in het bekende Groene Hart. In de
Nota wordt grote aandacht besteed aan het herstel van wat de Tankgracht wordt genoemd,
een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog dat een invasie van legers op die plaats moest
verhinderen. Voor tanks een onneembaar obstakel. Door deskundigen is gekeken, hoe de
wildgroei in het gebied van bepaalde boomsoorten kan worden teruggedrongen, dan wel door
betere soorten kan worden vervangen. Bij de herinrichtingsplannen speelt het park een belangrijke rol. Juist niet
- wat jarenlang werd gedacht en geroepen - door het complex te doen verdwijnen (!), doch door het nog beter te
doen inpassen in dat Groene Hart. Welnu, dat openstaande hek is daar een voorbode van. Geef het maar een naam:
bijvoorbeeld een pleisterplaats voor fietsers en recreanten in dat Groene Hart. Voor het autoverkeer zijn er plannen
gepubliceerd om dat te weren uit het Groene Hart. Het park zal dus omringd worden door fietspaden en dus
fietsers, die ook op het park een kijkje kunnen nemen en van het groen en de bloemen aldaar kunnen genieten!
Wat dus begon als een maatregel tegen verspreiding van ziekte, is nu een symbool van een open toekomst, waarin
bewoners van het park en bezoekers ervan nog meer kunnen genieten dan zij nu al doen.
Moraal: soms is het omgekeerde van wat men vreest, de waarschijnlijke toekomst!
Frans Cuijpers, Ruigelaan
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Wat is compost?
Definitie: compost is het stabiele, gehygiëniseerde en humusrijke eindproduct van
de compostering van selectief ingezameld organisch-biologisch materiaal.
Compost is een grondstof die bestaat uit plantaardige resten
(bijv. groenten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren, snoeihout…).
Het composteringsproces is te vergelijken met wat er in het bos gebeurt,
als afgevallen bladeren, twijgjes en dode planten zich omvormen tot de
donkerbruine bosgrond. Compost is een donkerbruin tot bijna zwart
kruimelig materiaal dat naar bosgrond ruikt. Het is het resultaat van het
composteringsproces, een natuurlijk proces dat gecontroleerd en gestuurd
wordt. Het is een product met een hoog stabiel organisch stofgehalte en
nutriënten die geleidelijk beschikbaar komen voor de planten.
Compost is een bodemverbeteraar en geen meststof.
Compost bevat een hoog gehalte stabiel organisch materiaal. Uit dat
organisch materiaal vormt zich humus.

Waarom moet u de bodem verbeteren?
Tuinieren en landbouw beoefenen, zorgen voor het uitputten van de bodem. Door het schoonmaken van
borders, weghalen van grasmaaisel en het oogsten van fruit worden steeds voedingselementen en organisch
materiaal weggehaald. Om uitputting en structuurverval te voorkomen, moet u de bodem van nieuw organisch
materiaal voorzien. En dat doet u met een bodemverbeteraar als compost.
Compost brengt meer structuur in de bodem, want de organische stof zorgt ervoor dat de bodem aggregaten vormt.
Kleinere bodemdeeltjes klonteren samen tot grotere gehelen die ook voor grote poriën zorgen. Die structuur in
de bodem is nodig, om zuurstof en water in op te slaan. Plantenwortels vinden gemakkelijker zuurstof, water en
voedsel (onder de vorm van mineralen) en kunnen beter in de bodem dringen. Een stabiele structuur verhindert dat
de bodemdeeltjes gemakkelijk losraken en verplaatsen. Compost helpt dus om de bodem doorlaatbaar te houden
voor water én bodemerosie te voorkomen.

Hofcampweg 101
2241 KE Wassenaar
Telefoon 070 - 517 88 41
E-mail: info@bos-tuingereedschappen.nl
www.bos-tuingereedschappen.nl
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Voedsel voor het bodemleven - bescherming tegen ziektes
Het organisch materiaal en de humus leveren voedsel voor nuttige bodemorganismen. Het organisch materiaal
in compost is van verschillende oorsprong (bladeren, grasmaaisel, takjes, fruit…), waardoor ook verschillende
bodemorganismen aangetrokken en gevoed worden. Een rijk en evenwichtig bodemleven zorgt ervoor, dat
schadelijke organismen zoals aaltjes of sommige ziekten niet de overhand krijgen. Compost beschermt dus de
planten tegen ziektes.

Evenwicht in de bodem
Als een echte bodemverbeteraar brengt compost evenwicht terug in de bodem (-structuur en -leven), waardoor
planten en teeltgoed in gezonde omstandigheden kunnen groeien. En pas wanneer de bodem gezond en
evenwichtig is, is het zinvol om te denken aan het toevoegen van voedingstoffen voor de planten. Meststoffen
gebruiken heeft enkel zin als ook het evenwicht in de bodem hersteld wordt. Een evenwichtige bodem, voorzien
van voldoende organische stof, houdt voedingsstoffen beter vast.

Bron: Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren)

Altruïsme op de Ruigelaan
Eén van onze collega’s vertoeft in Canada. Hij zit daar vast in verband met de coronatoestand. Gevangen dus in dat
land. Quarantaineplicht ligt op de loer. Ondertussen groeit het onkruid voor zijn haag, dus op de openbare weg,
naar hartenlust. Daar zorgen regen en zon voor.
Wat zag ik nu onlangs? Een lid van de beheercommissie, ook overbuurman,
zat op zijn knieën met een emmer aan de linkerkant en in zijn rechterhand
een onkruidschraper. De knieën van de buurman zijn niet meer zo soepel als
in zijn jeugd. Ik vroeg hem: “Wat ben je aan het doen?” Zijn antwoord: “Hij,
de gevangene in het buitenland, heeft zoveel gedaan voor de vereniging, dat
de vereniging nu wat voor hem moet doen.
Dat heet altruïsme. Het tegenovergestelde van altruïsme is egoïsme.
Lang leve dit soort collega’s.
Frans Cuijpers, Ruigelaan
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’t Is maar dat je het weet!
Frambozen-weetjes
1.

1. Het is niet nodig frambozen te wassen. Frambozen stoten water af, maar vanbinnen nemen ze water op,
1. waardoor de frambozen waterig gaan smaken.
2. Frambozen zijn in te vriezen. Leg de frambozen op een vel bakpapier en laat ze bevriezen.
1. Hierna kunnen ze in een zakje of bakje tot twaalf maanden bewaard blijven.

Bramen-weetjes
1. Bewaar bramen uitgespreid op een bord in de koelkast. Haal eventueel
1. beschadigde bramen weg, want die steken andere aan.
2. Bramen zijn erg kwetsbaar, was ze daarom niet onder een stromende
1. kraan. Bramen bevatten vezels. Deze zorgen ervoor dat uw bloedsuiker1. spiegel lager blijft bij een maaltijd.

Rode bessen-weetjes
1.

1. De hoeveelheid suikers in rode bessen is erg laag en daarom wordt het eten van rode bessen aangeraden
1. voor mensen met een gevoelige bloedspiegel.
2. De rode bes heeft kou nodig om te groeien. Hoe minder kou in de winter, hoe minder de opbrengst
1. is in de zomer.
Ingezonden door Gré Brouwer, De Driesprong

Nog meer (bewaar)weetjes
• Appels, peren, druiven en zacht fruit zijn langer houdbaar, als u ze in de koelkast bewaart. Als fruit
• vochtig wordt, bederft het eerder. Voorkom dat door het fruit op een keuken• papiertje in een schaal te leggen. Dat absorbeert het eventuele vocht.
• Tomaten en komkommer houden niet van kou. In de koelkast verliezen ze hun
• smaak en gaan ze sneller rotten. Leg ze apart van elkaar op een schaal, die u op
• het aanrecht zet. Niet in de zon, want door de warmte en het licht gaat het
• rijpingsproces veel sneller.

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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• Ook courgettes, aubergines en paprika bewaart u het beste op een schaal buiten de koelkast. Leg ze niet
• op de fruitschaal en ook niet bij de tomaten. Deze groenten zijn namelijk gevoelig voor ethyleen, een gas
•
• dat bananen, peren, appels en tomaten afscheiden en ervoor zorgt dat groente bitterder smaakt en
• sneller rijpt.
• Aardappels worden het best bewaard op een koele, donkere en
• droge plek, bijvoorbeeld in de kelder of de schuur. Bewaar ze niet
• in een plastic zak, maar leg er een oude krant onder. Die kan het
• eventuele vocht opnemen. Leg een appel bij de aardappels in de
• bak. Het gas ethyleen dat de appel afscheidt, voorkomt dat er
• nieuwe scheutjes op de aardappels komen.
								
								De redactie

Midzomerfeestje op Ter Weer
Zaterdag 18 juli volgde er op de algemene onderhoudsochtend een gezellige lunch met 26 personen en 4 kindertjes.
Dat betekende dat er een royale kring met stoelen en tafels gecreëerd moest worden en dat is gelukt! Opgeleukt
met vrolijke kleedjes, emmers bloemen en bakjes fruit uit diverse tuinen zag het er, met anderhalve meter afstand,
toch niet afstandelijk uit.
En dan de gerechten… er was een zeer gevarieerd aanbod voor elk wat wils. Wijntje, biertje, sapje erbij en het
feest was compleet.
Extra verrassing waren de potjes honing die door Veronique, de vrouw van onze imker Anatoly, aan de aanwezigen
werden uitgedeeld. Hoe leuk is dat, honing van bloemen uit onze eigen volkstuin op Ter Weer!
Zullen we afspreken dat we dit volgend jaar weer doen?
Ada Buijs en Marga Akkerman, Ter Weer

Bezoek eens de Hortus in Leiden
Als volkstuinder weten wij wel zo ongeveer, welke bomen, bloemen en planten er in ons gematigde Nederlandse
klimaat kunnen gedijen. Een tropisch klimaat brengt weer een compleet andere fauna voort dan ons koude
kikkerlandje. Om die te kunnen zien, hoef je echter beslist niet naar de tropen. In hartje Leiden op Rapenburg 73
(tel. 071-5275144) ligt namelijk de oudste botanische tuin van Nederland, waar je heerlijk kunt wandelen langs
monumentale bomen en genieten van tropische bloeiers. Waan
je in de jungle van Zuidoost-Azië en ontdek zeldzame planten.
Breng een bezoek aan de Hortus botanicus Leiden en geniet
van een weldaad aan groen en een oase van rust!
De Hortus is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur.
De Tropische kassen zijn geopend van 11.00-18.00 uur.
Boek online tickets via www.hortusleiden.nl. De entree voor
volwassenen bedraagt € 8,-.
						De redactie
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Verse bietensoep
Hopelijk heeft u deze zomer een grote bietenoogst. Maak in dat geval dan ook eens een eenvoudige, smaakvolle en
gezonde bietensoep van bietjes, gesauteerde ui en knoflook in runderbouillon en een scheut room.
Voorbereiding: 20 minuten; bereiding: 40 minuten (voor 4 personen).

Benodigdheden:
• 3 el olijfolie
• 1 middelgrote ui, versnipperd
• 3 teentjes knoflook, geperst
• 6 middelgrote bietjes, geschild en fijngesneden
• 1 potje (500 gr) runderbouillon
• zout en versgemalen zwarte peper
• extra dikke room (vetgehalte 50%)

Werkwijze:
• In een grote sauspan op een middelhoog vuur de olijfolie verhitten en daarin ui en knoflook bakken tot ze
• zacht, maar niet bruin zijn (ongeveer 5 minuten). Stukjes biet erdoor roeren en één minuut laten bakken.
• Bouillon erdoor roeren en zout en peper toevoegen. Aan de kook brengen en de bietjes in 20-30 minuten
• gaar laten sudderen. Van het vuur halen en eventjes laten afkoelen.
• De soep in porties in een keukenmachine pureren. De soep weer in de pan schenken en zachtjes op laten
• warmen. In soepkommen scheppen en garneren met een scheut room.
Eet smakelijk.
Corinne Kulk, Reijerlaan

Water geven
In de zomer is het belangrijk om je planten en de bodem voldoende water te geven. Vooral voor vruchtgroenten,
zoals tomaten, komkommers, pompoen en courgette is voldoende water essentieel voor een goede
vruchtontwikkeling. Spinazie, sla en radijs kunnen helemaal niet tegen droogte, dus zorg voor voldoende vocht.

Hoe vaak?
Geef je planten in een droge periode om de twee dagen een ruime
hoeveelheid water. Zo zakt het water dieper in de grond en zullen de
wortels van de planten dus ook meer moeite doen om bij het water
te komen. Doordat de planten dieper wortelen, staan ze sterker in de
grond en zijn ze minder droogtegevoelig. De bovenste 5-10 cm van de
bodem moet na het water geven voldoende vochtig zijn. Liever ook
dieper, maar dat is praktisch niet overal haalbaar. Als je twijfelt over de
hoeveelheid water die je moet geven, graaf dan een gat met je handen
en kijk hoe diep het water de bodem is ingezakt.

Wanneer?
In de kas kun je het beste in de ochtend water geven, het liefst op
een zonnige dag, zodat de planten gedurende de dag droog de nacht in gaan. Vermijd het geven van water op
natte, warme dagen: bij een hoge temperatuur en luchtvochtigheid kunnen schimmelziekten zich razendsnel
ontwikkelen.
Bij een buitenteelt geef je bij voorkeur water in de ochtend of avond, zodat het water niet meteen verdampt. Alleen
wanneer je last hebt van slakken kun je beter ’s ochtends water geven. Geef nooit midden op de dag water en al
helemaal niet op het blad. De druppels op het blad fungeren dan als vergrootglazen, waardoor de kans heel groot is
dat de bladeren ‘verbranden’.
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Overige aandachtspunten
Andere zaken om rekening mee te houden: geef bij
voorkeur water dat niet ijskoud aanvoelt. Water uit
een diepere bron kan soms nog te koud zijn voor
veel gewassen. Ook bepaalde bonen kiemen slechter,
indien de bodemtemperatuur te veel zakt na het
geven van koud water. Indien mogelijk bewaar je een
voorraad water wat enigszins op temperatuur kan
komen.

Bron: De Bolster B.V.

Komkommerwedstrijd
In het vorige nummer nodigden wij u uit, deze zomer te proberen de langste komkommer van de Wassenaarse
Volkstuinders Vereniging te telen. Inmiddels is er een melding (zie foto) binnengekomen van een komkommer
van 53,5-54 cm. Denkt u dit exemplaar te kunnen overtreffen, maak dan van het eindresultaat een foto met
daarnaast een meetlat of -lint, zodat de lengte
daarop is af te lezen, en stuur deze naar de redactie
van De Pergola via e-mail dirkjedee@ziggo.nl of
meld het aan uw complexvoorzitter.
Meld ook als u een komkommer heeft met een
wel heel bijzondere vorm, wellicht komt u dan in
aanmerking voor een troostprijs.
Aan de wedstrijd zit geen einddatum vast.
In het komende herfstnummer hopen wij u de
resultaten te kunnen bekendmaken. Wij wensen u
heel veel succes ermee.
De redactie

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

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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