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Van de redactie
Het is weer lente! Reikhalzend hebben wij daar gedurende de
lange winter naar uitgekeken. Aan het weer was het echter
de afgelopen tijd niet echt te merken, want april was ronduit
te koud voor de tijd van het jaar. Wat dat betreft hadden de
spreekwoorden ‘Aprilletje zoet, heeft nog wel eens een witte
hoed’ (= in het begin (de hoed) kan het nog wel eens sneeuwen)
en ‘April doet wat hij wil’ (in één aprilmaand kunnen alle
seizoenen voorbijkomen) weer eens gelijk.
Het woord lente komt overigens van het woord lang en verwijst
naar het lengen van de dagen. Omstreeks 20-21 maart, het begin
van de astronomische lente, is de lengte van de dag gelijk aan de
nacht (dag-nachtevening). De zon staat dan recht op de evenaar
en komt weer onze kant uit, richting de Kreeftskeerkring op het
Noordelijk Halfrond. Vanaf dat moment worden de dagen langer
dan de nachten, tot het moment van de zonnewende, op 20-21 juni, het begin van de astronomische zomer. Maar
onze ervaring is dat in de weken ervoor al alle tekenen van de lente aanwezig zijn: baltsende vogels, uitlopende
knoppen en al volop lentebloeiers. Het is niet zo gek dat daarom door de internationale weerorganisaties de
meteorologische indeling wordt aangehouden. De meteorologische lente begint al op 1 maart. In dit systeem zijn
dus maart, april en mei de lentemaanden.
In dit lentenummer vindt u weer bijdragen van de diverse complexen over allerhande onderwerpen, waarbij ook
de lente aan bod komt. Er staat een oproep vanuit het bestuur in om een nieuwe beheerder voor ons clubgebouw
The Green House. Durft u deze uitdaging aan? Verder wordt er aandacht besteed aan het insectenhotel en het
maken ervan. Ook mogen wij tot onze vreugde in dit nummer twee nieuwe adverteerders verwelkomen. Zij
reageerden eveneens op onze oproep van 17 april jl. Nieuwsgierig geworden, sla dan het nummer maar gauw open.
Wij wensen u weer veel leesplezier.
De redactie

Bij de voorplaat
Op de voorplaat een foto van een boerenzwaluw
(Hirundo rustica). De boerenzwaluw is een opvallende
verschijning door zijn blauwzwarte verenkleed
met lange buitenste staartveren en door zijn grote
wendbaarheid in de vlucht tijdens de jacht op vliegende
insecten. Zijn lange, gevorkte staart geeft hem die
typische zwaluw-look. Maar dé manier bij uitstek om
de boerenzwaluw te herkennen is zonder twijfel zijn
roodbruine kin, keel en voorhoofd.
Oorspronkelijk bouwde hij z’n nest op rotsen of in
grotten, nu kiest hij voor boerenerven met toegankelijke schuren, stallen en loodsen. Laat je zijn nesten
intact, dan komt de trekvogel volgend jaar gegarandeerd weer terug.
Over de zwaluw bestaat een bekend gezegde, dat luidt:
‘Eén zwaluw maakt nog geen zomer’. Dit spreekwoord
heeft nog een variant, namelijk: ‘Eén zwaluw maakt de
lente niet’. Het betekent dat uit één gebeurtenis men
nog niet veel kan concluderen, of oordeel niet te vlug;
één aanwijzing is onvoldoende voor een (definitief)
besluit.
Boerenzwaluwen zijn trekvogels die overwinteren in
Afrika. Vanaf eind maart, begin april keren ze terug

naar Nederland. Van alle trekvogels zijn zij min of meer
de eerste, de rest volgt later. Ze komen druppelsgewijs
Nederland binnen en vliegen gelijk door naar hun
vaste broedplek. Dus het zien van een boerenzwaluw
betekent op zijn hoogst dat de zomer nadert. De zomer
zelf is echter meestal nog ver weg.
Reeds duizenden jaren leeft de boerenzwaluw in de
nabijheid van de mens. Als aankondiger van de lente
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wordt de boerenzwaluw door veel boeren gezien als
brenger van geluk, terwijl hij bij zeelieden symbool
staat voor een veilige thuisvaart.
De redactie

Lente
Onderstaand gedicht ontvingen wij van Frans Cuijpers van de Ruijgelaan. Hij is bevriend met de dichter Alfred van
Hall en deze heeft toestemming gegeven voor publicatie in De Pergola. Alfred van Hall, woonachtig in Appingedam,
heeft zes romans en drie bundels gedichten (o.a. De Zijlman) gepubliceerd (zie Google).

Voorjaar
het voorjaar barst weer uit zijn voegen, 		
de winter wijkt na al zijn zwoegen, 		
het lange licht wekt welkom leven,
		
mijn fiets, de luchten, smalle dreven;		

ik hoor de mussen in de heggen,
de kievit gaat weer eieren leggen,
lammeren lurken, koeien springen,
magnolia, forsythia, ontluikende seringen;

verwondering om bloesems, stinzenplanten,
tijd voor doelloos lummelen, lanterfanten;
natuur heeft aan zichzelf genoeg, 			
nooit te laat, nooit te vroeg;			

meimaand blijmaand, wenkend perspectief;
vrolijk voorjaar: ik heb je innig lief,
schone lei, opnieuw beginnen,
’k ben ingetogen buiten zinnen		

Alfred van Hall

Gezocht: beheerder voor ‘The Green House’
Wie durft de uitdaging aan!
Beste leden van de WVV,
Wij als bestuur zijn op zoek naar een nieuwe
beheerder voor ons verenigingsgebouw The
Green House. René Wigman is ons helaas
ontvallen en Kees Heemskerk moest er vanwege
gezondheidsredenen mee stoppen. Van hieruit
willen wij Kees en ook zijn vrouw Yvonne heel
hartelijk danken voor hun goede inzet gedurende
lange tijd voor The Green House.

Wat houdt beheerder-zijn in? Het gaat om de volgende taken:
• Zorgen dat de voorraad op peil gehouden wordt;
• dat er tijdens vergaderingen en de diverse bijeenkomsten een natje en een droogje worden geserveerd;
• dat er toezicht wordt gehouden bij feestjes (hier staat een vergoeding tegenover);
• het schoonhouden van The Green House;
• het bijhouden van de inkomsten en uitgaven, samen met 2e penningmeester Corinne Kulk;
• eventueel meedenken over hoe The Green House verder gebruikt of verbeterd kan worden.
Dit alles gebeurt op vrijwillige basis (behalve de genoemde vergoeding bij feestjes). Je hoeft dit alles gelukkig
niet alleen te doen, maar met behulp van andere vrijwilligers. Als beheerder draag je echter wel de
eindverantwoordelijkheid.
Voor verdere informatie: Corinne Kulk, tel. 06 - 41 84 31 09.
Uw reacties zien wij gaarne tegemoet (secretaris.wvv@gmail.com).
Namens het bestuur, Corinne Kulk, 2e penningmeester
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Wat te doen bij het vinden van zo’n prachtige vogel?
De afgelopen winter hadden wij in februari één echte
winterweek met veel sneeuw en ijs. Tijdens die periode
vond Nel van Veenendaal op De Driesprong iets heel
bijzonders. Gelukkig ontdekte zij enige tijd later, hoewel het nog steeds koud was, ditmaal een levend dier!

maar wel dood. Stijf en ter plekke doodgegaan aan een
verwonding.
Foto’s gemaakt en hem/haar laten liggen, denkend
aan het spreekwoord ‘De één z’n dood is de ander z’n
brood’, zeker in de winter. De volgende dag was de uil
weg, geen veertje meer te vinden.
Thuis heb ik de Ipad gepakt voor de identificatie
van de vogel en het aanmelden van de ring. Griel
Vogeltrekstation Nederland (www.vogeltrekstation.nl)
te Wageningen is de instantie waar geringde, dode
vogels kunnen worden aangemeld. Volgens de
computer is de uil 192 km van de ringplaats gevonden
en (iets dat ik betwijfel) 58 jaar oud.
		
Tekst en foto’s:
		
Nel van Veenendaal, De Driesprong

Wie verliest er nu zo’n bontje? was mijn eerste reactie.
Een paar meter verderop, naast de slootkant in de
sneeuw, lag wat. Bij nader onderzoek bleek het een
dode kerkuil te zijn, in fraaie vederdracht. Schitterend,

JKVDDOOLBV.NL

Ook al is het koud, als de zon schijnt vliegt de bij blij.

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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Bericht vanuit de Reijerlaan: de Gemiva-tuin
Eindelijk…! We mogen weer tuinieren, want we zijn allemaal gevaccineerd… én het
moestuinseizoen is weer begonnen. Nu komen we iedere week een paar keer naar de tuin
gewandeld. Vol trots krijgen de begeleidsters geregeld een rondleiding door de tuin, verzorgd door
tuinman Floris.
Vorig jaar hebben we ‘De Gouden Tuinkabouter’ gewonnen, een prijs die de beheercommissie
uitreikt voor de mooist verzorgde tuin. Helaas hebben we de prijsuitreiking niet kunnen vieren
vanwege de corona-lockdown.
De allerleukste activiteiten in de moestuin vinden wij: zaaien, grasmaaien, schoffelen, vegen,
blaadjes snoeien, watergeven, oogsten én… relaxed op het bankje genieten van de tuin en de zon.
We hebben voor de groentetuin ook een tuinplan gemaakt en
ieder gewas heeft een eigen naambordje, zodat iedereen kan zien wat er in
de grond (gaat) groeit(en). Danique snoeit vele takjes en die gebruiken we om
zaaibedden af te zetten. We hebben ook een fruittuin, een bloementuin en zelfs
een ‘bloemenberg’. Hopelijk kunnen we dit jaar ook onze jam maken uit onze
oogst. We hebben ook ’n mol en daar zijn we best blij mee, want die woelt de
aarde goed om en zorgt ervoor dat we geen jonge woelmuizen in de tuin krijgen.
Maar als er een molshoop in het gras komt, jagen we de mol
wel weg met een zelfgemaakt sonar-apparaatje.
Mijke verzorgt al jaren ons grasveld, want zij vindt grasmaaien het allerleukste karweitje en
daarom ziet ons grasveld er zo mooi uit. Dit jaar krijgen we een heus maaiteam, want Linnea en
Melissa vinden grasmaaien ook een leuke activiteit.
We zijn ook dol op bloemen en hoe verder in het seizoen, hoe meer bloemen we in onze
tuin krijgen. De bloemen plukken we en die nemen we mee naar het Bruglokaal, ons
activiteitencentrum. De komende weken krijgen wij het druk, want wij hebben met de AHmoestuintjesactie meegedaan. Ouders, groepsleiding en deelnemers hebben samen ongeveer 80
moestuintjes verzameld. Al die mini-moestuintjes krijgen een plekje in onze tuin en we kijken uit
naar wat al die tuintjes ons gaan brengen.
Het Gemiva-team en deelnemers wensen iedereen een fijn en vruchtbaar moestuinjaar toe!

Uitslag kruidenpuzzel
In de vorige Pergola stond een leuke puzzel, gemaakt door Gré Brouwer van De Driesprong, waarin kruiden
centraal stonden. Hieronder volgt de oplossing van deze puzzel.
Kruid voor een lekkere soep
Een goede combinatie met tomaat en knoflook
Nodig in de hachee		
Garnering voor worteltjes		
Dit kruid hoort bij vis
Doet het goed in combinatie met kwark
Moet in de wildmarinade		
Pizzakruid
Maakt sla pittig			
Een echt keukenkruid
Bosje verse kruiden		
Moet in de erwtensoep			

k ervel
r ozemarijn
la u rier
petersel i e
d ille
bi e slook
drago n
b asilicum
dasl o ok
t ijm
bouqu e t garni
selde r ij

De vetgedrukte letters vormen onder elkaar het woord: kruidenboter.
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Boekentip

Putter of distelvink

Gezondheid uit de apotheek van God
(vertaald uit het Duits), Maria Treben

Wat een prachtige voorplaat van de wintereditie: een
kaardebol die nog mooier is door het mooie rijpkleedje.
De kaardebol heb ik al vele jaren op mijn tuin en daar
hoefde ik weinig voor te doen. Spontaan kwam hij
ooit en even spontaan verschijnen er ieder jaar her en
der weer nieuwe exemplaren. Waar ze niet in de weg
staan, mogen ze doorgroeien, want hun bloemen vind
ik juweeltjes.
Onder het kopje ‘Bij de voorplaat’ las ik nog wat
wetenswaardigheden over die kaardebol. Bijvoorbeeld
dat insecten en sommige vogels ‘helemaal uit hun bol
gaan’, als ze tijdens hun zoektocht naar een gezonde
snack zo’n bol tegenkomen.
Maar dan valt mijn oog
op de mededeling, dat
putter en distelvink
zich graag te goeddoen
aan de zaden. Voor de
zekerheid pak ik een
van mijn vogelboeken er
maar even bij.
En ja, wat ik bijna zeker dacht te weten: putter en
distelvink zijn twee namen voor hetzelfde vogeltje!
Wat ik echt zeker weet, is dat iedere WVV’er hem wel
eens heeft gezien. Als standvogel, dus het hele jaar in
het land, zie je ze luid kwetterend langskomen, met als
meest opvallende hun rode maskertjes.

Zo’n 50 jaar geleden werd ik tijdens een familiebezoek
gewezen op het boek Gesundheit aus der Apotheke
Gottes van Maria Treben en heb het boek toen gekocht.
Tijdens het doorzoeken van mijn
boekenkast kwam ik in deze
coronatijd het boek weer tegen.
Ik heb toen op internet gezocht
naar een Nederlandse vertaling
en vond het boek(je) zoals hierbij
is afgebeeld. Zoals wij destijds
Klazien uit Zalk hadden, was er in
Oostenrijk Maria Treben (19071991), die zich haar hele leven heeft beziggehouden
met geneeskrachtige kruiden en in dit boek haar
ervaringen deelt. Haar boeken zijn door de toegenomen
belangstelling voor alternatieve geneeskunde nog steeds
heel actueel en dit boek is in vele talen vertaald.
In het boek wordt van heel veel planten, die ook bij ons
voorkomen, de geneeskrachtige werking beschreven.
Zo weten velen van ons, dat van sommige planten thee
gemaakt kan worden, maar in dit boek is te lezen dat
ook op andere manieren planten gebruikt kunnen
worden tegen heel veel kwalen.
Ik heb de Nederlandse versie gekocht via internet bij
de boekhandel Boekwinkeltjes.nl voor € 22,-- (ISBN
978-3-85068-121-6), inclusief verzending en BTW.
Niek Rader, De Driesprong

Henk van der Kwaak, Ter Weer

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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NO JOB TOO SMALL
A3 VERMEULEN
KO

www.nojobtoosmall.nl
Van Duivenvoordelaan 31 - 2241SN Wassenaar
06 24116447 - adrie@nojobtoosmall.nl
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Insectenhotel
In een poging de tuin wat aan te pakken nu ons tuinhuis toch vervangen moet worden (staat op instorten) en om
gelijk de biodiversiteit te vergroten, hadden we het plan gevat om ook een insectenhotel te bouwen.
Op Pinterest zagen we een leuk voorbeeld. Bovendien konden we een hoop
restmaterialen een tweede kans geven. De pallets werden de basis, het dak
van een oude kast en daarop een overgebleven stuk sedumrol, want wie wil
er geen groen dak? De open plaatsen in het bouwwerk hebben we met hout,
terracottapotjes, bamboe, dennenappels en mos opgevuld. Het resultaat is
helemaal naar ons zin en nu… wachten tot in het voorjaar de eerste gasten zich
aandienen!
Tijdens het loslaten van de creatieve uitingen is in de linkerhoek een vogelhuisje
ontstaan. Leuk, maar misschien niet ideaal voor de insecten. Voorlopig laten we
het zo en gaan we kijken wat er gebeurt. En of er ook een vogel gaat broeden? De
tijd zal het leren.
Liesbeth Köhlenberg, Ter Weer (tuin 19)

Maak zelf een insectenhotel
Gelukkig zijn er steeds meer mensen, zoals Liesbeth Köhlenberg, die een insectenhotel in hun tuin plaatsen. In dit
artikel wijzen wij o.a. nog eens op het belang van een dergelijk hotel en doen wij suggesties bij het maken ervan.

Aantal insecten opzienbarend afgenomen
In het zomernummer 2018 van De Pergola schreven wij er al over: de uitslag van een Duits onderzoek, waaruit
is gebleken dat in nog geen dertig jaar tijd het aantal insecten met 76% is afgenomen. Een alarmerend feit, want
insecten spelen een cruciale rol in de kringloop van de natuur. Zonder mensen draait de aarde gewoon door, maar
als de insecten verdwijnen, volgen al snel de meeste amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren en bloeiende planten.
Insecten zijn onmisbaar in de natuur en dus ook in de moestuin.

Waarom een insectenhotel?
Veel insecten ontwaken uit hun winterslaap en gaan op zoek naar voedsel. Sommige insecten vliegen al op een
zonnige dag in maart. Je kunt ze helpen door reeds in de winter insectenhotels op te hangen of neer te zetten
(verschillende kleine hotelletjes in je tuin is volgens Velt beter voor de biodiversiteit dan één groot bouwwerk).
Je kunt deze kopen, maar je kunt ze ook prima zelf maken (houd het daarbij eenvoudig en goedkoop). Insecten
helpen mee om ongedierte, zoals bladluis in je fruitboom of rupsen in je bessenstruik, te bestrijden. Als natuurlijke
vijand eten ze elkaar op en hoeft er geen pesticide aan te pas te komen. Insecten zorgen ervoor dat groente en
fruit in je moestuin goed bestoven worden, wat zorgt voor een toenemende oogst. En als laatste is het natuurlijk
ontzettend leuk en leerzaam om te zien, welke insecten in jouw (moes)tuin wonen en welk gedrag zij vertonen.

Zelf een insectenhotel maken
Een insectenhotel maken is vrij eenvoudig, als je eenmaal weet van welk vullingsmateriaal je de verschillende kamertjes moet voorzien om een insect te lokken. Ieder insect
heeft een specifieke voorkeur qua vulling. Bijen houden van een heel ander soort huisje
dan bijvoorbeeld vlinders. De juiste inrichting lokt de juiste insecten! Bijen, hommels
en wespen nestelen zich in buisjes of holle stengels, terwijl oorwurmen weer liever
een hoopje stro ter beschikking hebben. Er zijn niet echt regels aan verbonden, je kunt
zowat alle herbruikbare materialen combineren om een spectaculair hotel te bouwen.

Benodigdheden voor de ombouw:
• Houten planken (bijvoorbeeld wat je over hebt van een tuinschutting of ander rest hout)
• Dunne houten plank voor de achterkant
• Schroeven
• Kippengaas
9

Werkwijze:
• Maak een vierkanten of rechthoekig houten raamwerk met een harde achtergrond en verdeel onder in aparte
• vakjes. Dat worden straks de verschillende kamers.
• Vul elk vakje in met een specifiek materiaal. Verzamel buisjes en holle stengels van onder andere zonnebloemen,
• bamboe, aardpeer of zelfs fazantenbes (Leycesteria). Bijen en graafwespen houden van bamboe en holle takken.
• Het beste is een aantal holle takken van verschillende diktes. Zowel bijen als graafwespen zorgen voor een goede
• bestuiving van de planten en graafwespen eten ook graag luizen. Ideaal dus! Een ander plekje waar bijen graag in
• wonen, zijn boorgaten in hout. De holle stengels en buisjes stapel je netjes naast en op elkaar.
• Er komen vakjes met stro voor de oorwurmen en dennenappels • •
• en kleine houtsnippers voor lieveheersbeestjes en gaasvliegen.
• Lieveheersbeestjes, gaasvliegen en oorwurmen zijn gek op mate• rialen zoals dennenappels, stro, houtsnippers of houtschors.
• Deze beestjes zijn de perfecte natuurlijke manier om luizen in je
• tuin te bestrijden.
• Wissel af en toe met een baksteen. Daar zitten gaten in waarin
• straks ook insecten zullen nestelen of schuil houden.
• Vlinders schuilen graag in een kamer met kieren. De kamer mag
• gevuld zijn met takjes en bladeren, zodat de vlinders houvast
• hebben en ergens op kunnen zitten. De vlinders kunnen gemak• kelijk naar binnen kruipen door de kieren en zullen het hotel
• gebruiken om te overwinteren of als schuilplek bij slecht weer.
• Verzamel middelgrote boomstammen of dikke takken en boor er gaten in. Ook daarin zullen insecten verblijven.
• Werk het hotel af met kippengaas. Dit doe je om te zorgen dat alle vulling netjes op z’n plaats blijft zitten en de
• insecten wel toegang hebben.
Leuke plek
Plaats het hotel op een leuke plek. Niet alleen het insectenhotel is van belang voor de beslissing van de insecten om
in het hotel te gaan wonen, maar ook de directe omgeving. Zorg voor een omgeving met veel bloemen en hang het
insectenhotel in de richting van het zuiden en minimaal op kniehoogte op. Een lekker zonnige plek waar regen en
wind het insectenhotel niet kunnen beïnvloeden, is het beste. Hang het insectenhotel op z’n plek en laat het daarna
rustig hangen. Het zal even duren voordat het hotel (compleet) wordt bewoond, maar geduld is een schone zaak!

Een hotel, ook voor grondbeestjes!
Ook beestjes die hoofdzakelijk op de grond leven, zoals duizendpoten, oorwurmen en pissebedden zijn superbelangrijk. Deze diertjes zetten dode blaadjes en andere plantenresten om in compost. Daarmee groeien planten
extra goed. We mogen die beestjes dus bést een beetje verwennen met een hotel, speciaal voor hen!

Daarvoor is nodig:
• Houten kistje of timmer zelf iets in elkaar.
• Kippengaas.
• Spijkers of haakjes.
• Stukjes hout, zoals takjes of boomschors.
• Eikels, dennenappels, blaadjes.
Werkwijze:
• Vul een kistje met takjes, dennenappels, hooi of stro.
• Maak de voorkant dicht met kippengaas.
• Zet het kistje op een plek in de tuin.
Beestjes houden van deze donkere vochtige plek en zijn blij met dit hotel.
De redactie
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Ervarinkjes van een dag tuin (17 april 2021)
Vergeten wij mensen dat, als het voorjaar zich een weg baant (tulpenboom is alweer bijna uitgebloeid; de
naaktbloeier forsythia is met zijn hoogbloei over enige uren voorbij), de temperatuur erg onaangenaam is? Gewoon
koud eigenlijk. Was dat vorig jaar ook zo? Of vergeten wij (gelukkig), hoe de natuur elk jaar de kou trotseert en als
een bezetene uitloopt, groeit en zijn immense kracht toont; dooie takken vertonen groene groeipuntjes…!
Op het park waar ik vertoef, blijken binnen enige dagen drie eksterparen hun monsterachtig grote en stormbestendige forten in elkaar gefladderd te hebben. Eergisteren probeerde
een moedereend de wallenkant te beklauteren, met in haar kielzog 13
nakomelingen…! De gelukkige eigenaar van de wallenkant timmerde binnen
een uur een ‘op-en-neer-trapje’. Het gezin klautert nu superieur op en neer.
Geen bedankje gezien.
Aan het begin van de Ruijgelaan staat sinds vanochtend een geel bord van het
Hoogheemraadschap Rijnland, dat de Ruijgelaan op 3 mei aanstaande enige
uren is afgesloten. Zou het HHS dan toch de binnensloot van het park een
update gaan geven, in het kader van de herinrichting van het Groene Hart? Over herinrichting kun je jaren praten.
Soms moet je iets doen. Ik heb het hoogheemraadschap (= waterschap) een jaar geleden erom verzocht. Of is het
valse hoop?
Vanmiddag kwam het bericht van de Dunea (waterleiding!), dat op de daarvoor bestemde percelen in hun
waterleiding een terugslagklep dient te worden gemonteerd. De twee officials die zich met de inventarisatie en
de uitvoering van die eis vanmiddag bezighielden, deden metingen, maakten aantekeningen en vertelden over de
reden van de noodzakelijke klep: dreigende gevaar van legionella. De meesten van ons zullen zich de uitbraken
van die legionellabacterie - geen pretje - in Nederland nog wel herinneren. Aan dat gevaar voor de volksgezondheid
(van de tuinders op het park!) had nog geen haar op mijn hoofd (in 20 jaar) gedacht.
Sommige mensen spreken over hun lief dagboek. Het DAGboek is bijna af (21 april 2021). Er ontbreekt nog
iets aan, waarin de redactie van De Pergola erg goed is. Dat heet lay-out! Dat is Amerikaans. In illustratie
(oorspronkelijk is het woord uit het Latijn)! Het Nederlands heeft er geen woord voor. Ik noem het verfraaiing.
Bij de redactie zit iemand die bij het woord winterkoninkje een plaatje toevoegt, bij nestelende scholeksters een
foto van de PIET plaatst, waardoor het geheel een oogstrelend effect heeft op de lezer.
Tot zover de ervarinkjes van een koude lentedag op de Ruijgelaan!
Frans Cuijpers, Ruijgelaan

Hofcampweg 101
2241 KE Wassenaar
Telefoon 070 - 517 88 41
E-mail: info@bos-tuingereedschappen.nl
www.bos-tuingereedschappen.nl
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Het raadsel van de verdwenen tuintafel
en bij de ingang van het complex een tafel zagen staan
met een briefje erop: Gratis meenemen! Direct dacht
ik: “Dat lijkt onze tafel wel” en bij controle bleek ook
van deze tafel het stelvoetje te ontbreken! Een echt
gangbare tafel was het nooit en bovendien al meer dan
twintig jaar in ons bezit, dus de kans dat het niet onze
tafel zou zijn, is niet erg groot… maar het kan.

Begin februari 2020 maakten wij een rondreis door
Oman. Op de dag dat wij zouden vertrekken, was er
een enorme storm met code rood voor het hele land,
waardoor wij ons afvroegen of onze vlucht wel door
zou gaan. Er was al een aantal vluchten geannuleerd
vanwege de storm. De zorgen bleken niet nodig, want
het toestel vertrok en we hadden een prachtige reis.
Een aantal weken na onze terugkomst ben ik op ons
terras aan de Molenstraatkant éénhoog boven de Hema
en mis tot mijn grote verbazing onze kunststof tuintafel.
Eerst naar echtgenote Helma: “Ben ik nou gek? Wij
hadden toch een tafel op het terras?” Ja, die hadden we,
maar hij was nu wel verdwenen.
Onder een poot van de tafel zat een kunststof
stelschroef, waarmee je de tafel kon vrijwaren van
wiebelen. Dat stelvoetje was al jaren eerder afgebroken
en zat er nu los onder. Behalve dat onze tafel foetsie
was, mankeerde er verder niets, de vier bijbehorende
stoelen stonden er nog en het afgebroken voetje lag er
ook. Overal navraag gedaan, bij buren en winkeliers
aan de overkant, maar niemand wist ervan en dan ga
je proberen te bedenken, hoe zo’n toch wel grote tafel
zomaar verdwenen kan zijn. Weggeblazen tijdens de
storm? Gestolen? Om op het terras te komen, heb je
een lange ladder nodig… maar wie doet dat nu in een
winkelstraat?
Enfin, het antwoord bleef weg, totdat we jl. zondag
(18/4) iets naar onze tuin op De Driesprong brachten

Navraag bij andere tuinders leverde geen resultaat
op en dus blijft het raadsel bestaan. Maar mijn
nieuwsgierigheid naar de herkomst van deze tafel is
aangewakkerd. Als iemand opheldering kan geven, dan
hoor ik dat heel graag.
Wordt vervolgd (?).
Niek Rader, De Driesprong (06-27305037)

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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Even een mededeling
Ja, dat gebeurt op Ter Weer onder andere op het mededelingenbord. Boodschappen via de mail
komen niet bij iedereen aan, dus dat bord blijft een onmisbaar ding. Maar als op een dag bij
het wegschuiven van een ruitje de hele zaak dreigt om te vallen, dan is het duidelijk dat er iets
moet gebeuren.
In de vorige lente-Pergola stond een stukje waarin werd verteld, hoe Frans van der Mark
en Wim Rodenburg het toiletgebouw een facelift gaven. Toen beide heren hoorden dat het
mededelingenbord op het punt stond de geest te geven, stroopten ze spontaan de mouwen op.
Nee, niet voor een coronaprik, maar om een splinternieuw bord te maken. Ze namen er de tijd
voor. Verf droogt traag in de winter en ‘ons Ter Weerders bin sunig’, dus werd het benodigde
hout bij elkaar gescharreld. Maar het resultaat mag er zijn. De kast is een pronkstuk.
Frans en Wim, jullie mogen trots zijn op het resultaat.
Nicole Hofman, Ter Weer

Goud aan de waterkant
Wie de Reijerlaan oploopt, ziet weldra aan de slootkant van het tweede perceel van het
tuinencomplex een lange rij weelderig bloeiende dotterbloemen. Nu zijn er in de tuinen
zelf ook vele bloemen te bewonderen, maar persoonlijk vind ik deze goudgele bloemen
niet te overtreffen.
De naam ‘dotterbloem’ verwijst naar hun kleur, want ‘dotter’ komt van dooier en om
de kleur van een dooier gaat het natuurlijk. (In Duitsland eet men de bloemknoppen in
plaats van kappertjes, maar zodra ze in de azijn worden gelegd, verliezen ze hun mooie
kleur, niet doen dus!)
In andere talen wordt de dotterbloem heel vaak gekoppeld aan de kleur van goud:
goudskelk, goudsknoop en Mariagoud zijn gangbare namen in de ons omringende
landen. Goudoog komt ook voor, omdat de bloemen de loop van de zon volgen.
In het Frans heeft de bloem ook de naam ‘souci d’eau’. Als je dit letterlijk vertaalt,
krijg je: ‘zorg van water’. Inderdaad kan de bloem niet zonder water, want het is een
moerasplant. Er is een bekend Frans gedicht met de regel ‘puur als een gouden munt
straalt de dotterbloem’. Een Engelse dichter vertaalde dit als ‘puur als een gouden munt
straalt de zorg van water’. Dit klinkt nogal onzinnig. Dit was niet zijn enige blunder, hij vertaalde ook het Frans voor
‘hemelbed’ in ‘luchtbed’. Maar op een camping zie je zelden een bed met een baldakijn. Toen deze dichter toch
een prijs kreeg voor zijn vertaling, waren de rapen gaar en nam men deze blunders op de korrel.
Toen ik hierover las, zocht ik een afbeelding van de bloem. Die zag er zo mooi uit, dat ik graag de bloem ook in het
echt wilde zien. Toen we enkele jaren geleden in Parijs waren en de Jardin des Plantes bezochten, een enorm grote
botanische tuin, zocht ik naarstig naar deze plant, maar zonder succes. Maar aan de Reijerlaan staan ze wel en nog
wel in groten getale. Dus voortaan eerst naar de Reijerlaan, want daar staat wat Parijs niet heeft.
Gerard de Vries, Reijerlaan

Een goed voornemen
Enige weken voor het verschijnen van De Pergola zie ik al tijden hetzelfde
patroon: een ‘noodkreet’ van de redactie. Er is weer te weinig kopij
aangeleverd om een lekker leesbare Pergola te maken. Maar hoera!
De laatste oproep zorgde ervoor, dat toch nog wat WVV’ers in de pen
klommen. Dus nu mijn ‘noodkreet’.
Bezorg de redactie van De Pergola niet iedere keer natte oksels. Schrijf je
stukje op het moment dat je denkt: “Hé, dat is leuk voor De Pergola.”
Dat spontaan opschrijven en versturen heeft nog een voordeel. Dan hoef je
niet na maanden in je geheugen te graven!
Henk van der Kwaak, Ter Weer
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Tja, tja, tja, wat zullen we eten?
Sint-Janskruid (Hypericum perforatum)
Sint-Janskruid is een vaste plant uit de Hypericum-familie. Het kruid dankt zijn naam aan Johannes de Doper, omdat
het begint te bloeien rond 24 juni, zijn vermeende geboortedag, en rode vlekken op de kroonbladeren vertoont
rond zijn sterfdag. Het werd vroeger ook wel ‘jaagt-den-duvel’ genoemd, omdat men geloofde dat de duivel had
geprobeerd het te vernietigen, maar daar niet in was geslaagd. Zo werd het een beschermkruid tegen kwade
geesten. Sint-Janskruid is een eeuwenoude plant met diverse geneeskrachtige werkingen. In de middeleeuwen
werd dit kruid al gebruikt om koorts, wonden en bloedingen te genezen.

Sint-Janskruid telen
Sint-Janskruid zaai je van april tot juli rechtstreeks in een droge, vochtdoorlatende grond op een zonnige standplaats. In het eerste jaar maakt de
plant geen bloemen aan, maar een jaar later komen er tal van prachtige,
gele bloemen tevoorschijn. Bijen en vlinders zijn dol op deze bloemen en de
bloeiperiode duurt de hele zomer.

Geneeskrachtige werkingen
Sint-Janskruid heeft dus diverse geneeskrachtige werkingen en is belangrijk
in de kruidengeneeskunde. Het wordt verwerkt in supplementen die je bij
de drogisterij kunt kopen. Je kunt er ook thee van maken. Als je bijvoorbeeld
eens in een dip zit en een oppepper kunt gebruiken, helpt kruidenthee van gedroogde bloemblaadjes van de plant.
De thee heeft een antidepressieve werking en is ook goed voor maag- en buikkrampen.

Waarschuwing van het RIVM
Vorige maand echter meldde Dagblad Trouw over een rapport, uitgebracht door het RIVM, waarin het waarschuwt
voor het gebruik van Sint-Janskruid. Dat roept de vraag op, of je bijvoorbeeld dat kopje thee nog wel kunt drinken?
De RIVM heeft daar de nodige zorgen over. Er zijn meldingen van bijwerkingen na het gebruik van thee of
supplementen, zoals een grotere gevoeligheid voor zonlicht, waardoor de huid eerder verbrandt, misselijkheid en
klachten aan de maag en darmen. Mensen die het nemen tegen milde depressieve klachten, kunnen zich er juist
angstiger door gaan voelen.

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

Tel. 070 - 324 53 00 / Website: www.tuincentrumbloemendaal.nl
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Niet gebruiken bij medicatie
Het RIVM heeft eerder uitgebreid het gebruik van Sint-Janskruid door mensen die medicatie gebruiken onderzocht.
Hij adviseert dat niet te doen, omdat het ernstige risico’s oplevert. Dit komt doordat Sint-Janskruid de werking van
het lever-enzymsysteem cytochroom P450 versterkt, waardoor medicijnen (die via die weg worden afgebroken)
sneller afgebroken worden en dus een mindere werking hebben. De anticonceptiepil is hiervan een goed
voorbeeld, omdat de werking van de pil door het kruid wordt verminderd. Ook kan de werking van chemotherapie
worden ondermijnd. Daarnaast kan Sint-Janskruid ook effect hebben op de werking van andere antidepressiva. Net
als de meeste antidepressiva verhoogt Sint-Janskruid de hoeveelheid serotonine in de hersenen. Gebruik je het in
combinatie met andere antidepressiva, dan is er een verhoogde kans op het serotoninesyndroom.

Zelf Johannesolie maken
Conclusie: Wees dus voorzichtig met het gebruik van Sint-Janskruid, vooral in combinatie met andere medicijnen.
Een product dat volgens ons geen kwaad kan, is Johannesolie, gemaakt van de gele bloemetjes van Sint-Janskruid.
Deze olie kun je zelf maken en veilig uitwendig gebruiken bij lichte (brand)wonden, een rood ontstoken huid en
gordelroos. Of verwarm de olie en gebruik het als massageolie tegen spierpijn. Een goede eigenschap van Johannesolie is, dat het blijvend littekenweefsel voorkomt bij wonden. Vermijd echter, zoals gezegd, na gebruik wel direct
zonlicht wegens mogelijke overgevoeligheidsreacties. Breng de olie daarom ’s avonds voor het slapen gaan op.

Volg onderstaande stappen om je eigen Johannesolie te maken:
1.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
5.
6.
7.

Pluk op een warme, droge dag de pas geopende bloemetjes, zodat je een schone
(jam)pot voor 1/3 kunt vullen.
Vul deze pot verder met een biologische, koudgeperste olijfolie.
Zet de pot op een warme plek in de zon, bijvoorbeeld op je vensterbank.
Door de zonnewarmte zal de olie na een aantal dagen rood kleuren.
Wanneer de bloemetjes naar de bodem zijn gezonken, kun je er nog wat verse
bloemetjes bij doen om de olie wat sterker te maken.
Laat het potje een aantal weken in de vensterbank staan en schud af en toe.
Zeef de bloemetjes uit het potje en giet de olie in goed afsluitbare flesjes.
Deze flesjes bewaar je op een koele en donkere plek.
De redactie

Bron: o.a. De Bolster B.V., Dagblad Trouw (zie ook: www.sint-janskruid.nl).

Entree Ter Weer in lentesfeer
Iedere keer verwondert Angela van Duijn van complex Ter Weer zich weer bij de binnenkomst van het complex.
Zij zette het op bijgaande foto’s vast.
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Indien onbestelbaar: Zandvoortstraat 55, 2586 VV Den Haag
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