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Voorwoord. 
 
Beste leden, donateurs, 
 
In verband met de corona besmettingen in de regio willen we jullie op de hoogte 
stellen van de maatregelen, die we op grond van aanbevelingen van het RIVM en 
de minister-president Rutte volgen. Een deel daarvan is u inmiddels bekend en 
een ander deel nog niet. 
Over het hoe en het waarom lezen jullie hieronder.  
De kantine blijft gesloten. 
De toiletgroep is voor leden en donateurs toegankelijk. Volg wel de instructies op, 
die ter plaatse zijn aangegeven op de deuren. 
 
Op de tuin. 
 
Hou altijd, dus ook op het tuincomplex en op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand 
van anderen. Beperk de ontvangst van niet-tuinders op je tuin. 
Insteek is, om het tuincomplex open te houden, opdat gezonde tuinders - als zij dit 
nodig achten - naar hun tuin kunnen gaan.  
Tuinders en bezoek dienen zich te houden aan de verplichte maatregelen van de 
overheid. 
We rekenen op een ieders medewerking. 
 
Voorzitter 
Glenn Verweij 
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Mededelingen van de secretaris. 
 
Het tuinseizoen is bijna tot zijn einde gekomen, vele tuinders zijn al druk bezig om 
de tuinen winterklaar te maken. 
 
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom: 
Tuin 20 M. Roos 
Tuin 28 G.P. Visser 
Tuin 60 M. Pooyé 
Tuin 67 W. Schot 
Tuin 82 N. Martirosyan 
Tuin 86 A. van Deutekom 
Tuin 13/2 R. Bakelaar 
Tuin 52 R. Boon 
 
Bij de ingang van ons complex is naast het bord van ATV Ooghduyne een 
insectenhotel geplaatst, welke door geocachers gevonden kan worden, ik weet 
niet of u bekend met dit fenomeen. Het is een spel, waarbij men met gps naar een 
locatie moet gaan. In Den Helder zijn er nu ongeveer 200 van deze insectenhotels 
geplaatst. Als u meer wilt weten over dit spel kunt u op deze link 
kijken:www.geocaching.com. 
 
Zoals u weet zitten we nog midden in het corona tijdperk, er wordt aardig wat van 
ons gevraagd, dus als u zich ziek voelt, blijft u a.u.b. thuis. 
De kantine blijft helaas voorlopig nog gesloten. 
 
Verder wens ik u alvast fijne feestdagen en een gezond 2021 toe. 
 
Martin de Leeuw 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op maandag 28 september jl. is donateur en oud lid Harm Switser overleden,  
wij wensen zijn echtgenote en familie heel veel sterkte toe. 
 

 
 

http://www.geocaching.com/
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Mededelingen van de tuincommissaris. 

Geachte medetuinders, 

Allereerst wens ik u allen alvast een gezond en gelukkig 2021! 

Het tuinseizoen 2020 was voor wat de tuincommissie betreft een behoorlijk 
uitdagend jaar, zowel op het materiële als ook op het personele vlak. 

Zo goed als kwaad als het ging, hebben de gemeenschapswerken toch doorgang 
kunnen vinden en wil ik u allen daarom hartelijk danken voor uw begrip en 
aanpassingsvermogen. 
  
Verder wil ik de eigenaren van de tuinen, die grenzen aan de slootkant, er 
nogmaals op wijzen, dat zij verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van de 
sloot. 

  
Dit alles, om ervoor te zorgen, dat al deze tuinen voorzien blijven van water. 
Het komend seizoen zal hier extra op worden gelet en indien nodig wordt 
corrigerend opgetreden. 
  
Verder ben ik nog steeds op zoek naar mensen, die willen werken met een 
heggenschaar en/of bosmaaier, uiteraard wordt er voor instructie gezorgd. 
  
Ook zal hier en daar gedurende de winterperiode in de windsingels worden 
gesnoeid, voor zover er sprake is van overlast (schaduw op tuinen) of noodzaak 
(takbreuk e.d.). 
   
Rest mij u te wijzen op de verplichting om uw tuin voor 15 april 2021 weer teelt 
gereed te hebben. 
  
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u mij ook mailen: svangils@quicknet.nl 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
De tuincommissaris, 
  
Stephan van Gils 
  

 
 
 

mailto:svangils@quicknet.nl
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Mededeling van de beheercommissaris. 
 
We zijn weer in gearriveerd in december, nog even en de herfst is voorbij en staat 
de winter voor de deur. 
Ook weer een jaar voorbij, waarin ik opnieuw een beetje teleurgesteld ben en wel 
om de volgende reden. 
 
In mei had ik gevraagd of tuinders, die een momentje vrij hadden, de onderkant 
van het overhangende dak-gedeelte van de kantine wilden schoonmaken. 
Daarvoor had ik in de entree een emmer, trap en schoonmaakmiddelen neer- 
gezet. En het resultaat was dat er niets is schoon gemaakt!!!. 
Vuil- en stofaanslag neemt vocht op, wat houtrot tot gevolg heeft. 
Als we dit toelaten gaat de kantine snel achteruit en worden de kosten van herstel 
c.q. vernieuwing hoger. 
 
Hopelijk zijn er mensen, die toch nog iets willen doen of moeten we het anders 
inplannen bij het gemeenschapswerk? 
Heeft iemand ideeën, ik hoor het graag van u!! 
 
Jacques Bierens 
Tuin 36 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopijsluiting. 
 
Kopijsluiting voor ons volgende clubblad 19 februari 2021. Het clubblad 
zal vanaf de tweede week van maart 2021 verschijnen. Als u kopij heeft,  
laat het niet liggen en stuur het uitsluitend door aan de voorzitter van de                            
redactie, t.w. w.ekkebus@gmail.com. Ook tuin-gebonden advertenties                    
zijn van harte welkom en deze worden GRATIS geplaatst.  
Per e-mail aanmelden bij de redactie.  
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Tuinwinkelnieuws. 
 

We naderen alweer het einde van het 
jaar en daarmee ook het begin van het 
volgende tuinseizoen. Bij dit krantje 
gevoegd zijn de catalogus van Garant 
voor het bestellen van zaden, alsook de 
diverse bestellijsten voor o.a. 
aardappels, meststoffen en plantjes. 
Een nieuw seizoen, nieuwe uitdagingen. 
En hiermee bedoelen we het trachten te 
evenaren van de (hopelijk goede) 
resultaten van het afgelopen seizoen.  
 
Een nieuw seizoen met nieuwe 
uitdagingen en nieuwe tuindroom-
vergriepers: insecten en overige 

schadelijke dieren en onkruiden dus! Met het veranderen van ons klimaat komen 
meer insecten en onkruiden onze kant op en nestelen zich, ook op onze tuinen, 
een gewaarschuwd tuinder geldt voor 2! 
Maar we willen niet de indruk wekken, dat we ons zullen laten overdonderen door 
deze aankondigingen en we zijn druk bezig de verdediging op te bouwen. We zijn 
bezig met inventariseren, wat de beste bestrijding is, die zoveel mogelijk past in 
een milieuvriendelijke omgeving en toch een goed seizoen op kan leveren. We 
houden u op de hoogte en in de tussentijd bent u uiteraard van harte welkom in de 
tuinwinkel voor advies en goede producten.  
 
Veel plezier met het invullen van de lijsten, de voorpret begint met het bestellen. 
Vergeet echter niet de lijsten op tijd ingevuld in te leveren, te laat ingeleverde 
lijsten kunnen niet in behandeling genomen worden, u hebt de tijd tot  
1 januari 2021!! 
 

Tenslotte:      
In de maand januari gaan we, wanneer we 
genoeg bestellingen hiervoor hebben, weer 
aardbeienstekken bestellen. U kunt als u wilt 
bestellen, uw bestelling doorgeven in de 
tuinwinkel. Zodra de bestelling binnen is, krijgt 
u van ons bericht! 
Prettige feestdagen en een mooi en hopelijk 
corona-vrij nieuwjaar gewenst, 
 
    Henk & Phil 
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Werkrooster verenigingsgebouw van 
 

  4 december 2020 tot en met 2 april 2021.   
 
 

Datum  Naam Datum  Naam  

  4 dec 89 L.A. v.d Berg 12 feb 14 E. van Hoewijk  

11 dec 90 F.A. v/d Klugt-Noordhoek 19 feb 18 E. Dolstra-Luycks  

18 dec   1 H. v/d Meijden-de Wiel 26 feb 38 M. van der Vaart          

  2021  5 mrt 45 A. Walrecht  

 8 jan   5 C. J. Vinke 12 mrt 60/1 M. Pooye  

 15 jan   7  S. Kortekaas 19 mrt 60/2 P. v/d. Poel  

22 jan   8 K.J. Bakker-Klein 26 mrt 77 A. van der Kraats  

29 jan 13 E. Bakelaar 2 apr 82 N. Martirosyan  

5 feb 13/2 R. Bakelaar     

 

 

Noteer deze data meteen in uw agenda of op uw kalender s.v.p. 
De werkzaamheden in het verenigingsgebouw vinden plaats op de vrijdagmiddag 
en vangen aan om 13.30 uur.  
Onderling ruilen is toegestaan, maar dan wel even doorgeven. 
Wilt op een andere dag en/of een andere tijd werken?  
Neem dan tijdig contact op met:  
 

Rob van Winkel: 0223-643825 of 06-22298284 
 
Bij vakantie dient men zelf voor vervanging zorg te dragen!! 
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Tuincomplex werkrooster 2021. 
 
Werkzaamheden zijn van 09.45 uur tot 12.00 uur, pauze en koffie om ± 10.45 
uur. 
Aanwezig in het verenigingsgebouw: zaterdagochtend om 09.45 uur. 
 
 
 

Groep 1 
27 Maart 

Groep 2 
10 April 

Groep 3 
24 April 

 16    J.P.M. Coolen 
 19    W. Segeren 
 26    J. Smid 
 33    Anonimiteit gewenst 
 42    M. Prins 
 50    L. van Winkel 
 64    M. Kuhr 
 73    J.C. Jager 
 75    A. Vos 
 94/2 G. Siegersma 

 11    B.A. Kamies  
 29    T. Melchers 
 30    B. Huijs 
 34    A.J.C. Schuermans 
 44    C.A. van Ommeren 
 53    E.H.A. Schuttenhelm 
 66    F. Covrig 
 76    A.H.A. Theuns 
 78    G. Ravensbergen 
 95    R.Taal 
 

18a   B.C. de Goede 
 24    W.J. Ekkebus 
 27    R. Jansen 
 32    S. Angevare 
 49    W. Koster 
 51    C. Nijssen 
 57    M.K. Mieras 
 67    W. Schot 
 72    P. Verhoeven 
 94    G.H. Siegersma 
 

 
 

Groep 4 
01 Mei 

Groep 5 
       15 Mei  

Groep 6 
       29 Mei  

 06    J.H.J. Bakker  
 17    E. Lanzaat 
 23    J.B.A. Jansen 
 31    R. van Leijenhorst 
 40    R. Sandkuijl 
 48    N.M. Hoekman 
 56    J.M. Huiberts 
 71    P. Scholtens 
 81    R.A. Lagewaard 
 93    C. Vonk 
 

 03    J.v.d. Meijden  
 10    G.A. v.d. Reep 
 22    G.H. de Wit 
 27/2 G. Jansen 
 47    J. v.d. Genugten 
 52    R. Boon 
 55    A. Klijn 
 69    H. Stroomer 
 80    J. de Wit 
 87    C. de Moor 

 02    N. Kersseboorn 
 15    F.P. Cohn 
 20    M. Roos 
 21    C. Bos 
 28    O.P. Visser 
 46    P. Rens 
 54    R. Abbenhues 
 68    W. Kempers 
 84    T. Hazekamp 
 96    M. Otten 
 

 
Bij verhindering dient contact opgenomen te worden met: 
Piet Schop, telefoonnummer: 614087 of 06-49698791. 
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De maan. 
 
Met een diepe zucht worden de snijbonen op het aanrecht gelegd met de 
mededeling, dat ze het niet zo goed gedaan hebben. Misschien te vroeg gezet, te 
weinig water, te laat geplukt, verkeerde soort bonen? Nee, dat was allemaal goed. 
Soms gevolgd door – als vergoelijking – anderen hebben het ook. Maar de 
overbuurman weer niet. Raar. Nu houd ik me bezig met de energie die komt van 
de zon, maan en planeten en dat heeft zo zijn invloed op aarde. Immers we 
maken deel uit van hetzelfde zonnestelsel. De biologisch-dynamische landbouw 
houdt hier ook rekening mee, aan de hand van een speciale kalender. Ook wij 
hadden deze – de kalender van Maria Thun – aangeschaft, om te kijken hoe een 
en ander in zijn werk gaat. Dat betekent, dat je bijvoorbeeld op 6 april om 04.35 
uur je aardappels moet planten, omdat dan bijvoorbeeld de maan, Saturnus en zo, 
dan gunstig staan. Naast het feit, dat je bij nacht en ontij daarvoor je warme bed 
uit moet, blijkt het op de bewuste ochtend keihard te regenen of er is nog 
nachtvorst. Dat werd het dus niet. Maar sinds jaar en dag hangt bij mij op het toilet 
de maankalender en die geeft door middel van icoontjes aan wanneer iets 
geschikt is om te planten, te snoeien of te oogsten. Het kan dus zijn dat je iets 
zaait of plant en dat het net gebeurt op het moment, dat alles daarvoor aan het 
firmament goed staat, en ja, dan heb je een mooie oogst. Toeval dus? Dat de 
maan invloed heeft op aarde weten we allemaal, denk alleen maar aan eb en 
vloed. Dat gebeurt ook onder invloed van de maan. Heksen plukten hun kruiden 
vaak bij volle maan, vertelt de overlevering. Misschien iets om het eens te 
proberen, na het lezen van de volgende al eeuwenoude spreuken: 
“Zaai niet bij halve maan, ze zal vóór jou oogsten.”                                                                                                      
“Zaai om het gewas vruchtbaar te maken, bij volle maan.”              
“Alle zaad gezaaid bij volle maan, gaat voor de helft verloren.”                                                                     
“Die goed van gewas verwacht, zaait niet bij maan teder en zacht.”                                      
“Zaai bij afnemende maan, het zaad zal altijd ontkiemen.”                                                  
“Bij slinkende (afnemende) maan niet uit zaaien gaan.”                                                                           
“Zaai bij wassende maan, oogst bij slinkende maan.” 
Succes! 
Zo’n maankalender vind je helaas niet in de winkel, maar via een speciale 
uitgeverij. 
 
Baukje de Waal 
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25 jaar een clubblad. 
 
Bij het uitkomen van dit clubblad bestaat dit 25 jaar, je zou er een klein feestje 
voor kunnen geven. 
In begin 1996 waren het de clubleden Teun en Loes Rook en Marjan en Ton 
Jansen, die vol enthousiasme aan een clubblad begonnen. 
Voor verreweg de meeste leden zullen deze namen niets zeggen, maar ik wil dit 
wel even als iets noemenswaardigs mededelen. Immers het clubblad is wel – 
zeker in die tijd – iets wat het wel en wee van wat er op ons tuincomplex gebeurd 
bij de leden thuisbracht en nog brengt. 
Nu, na 25 jaar zijn het de clubleden Wil Ekkebus, Jan Smid, Henk van der Stoop 
en Ton Jansen, die het nieuws van en rond het tuincomplex aan u doorgeven. 
Ik hoop dat ons clubblad nog zeker een volgende 25 jaar op de deurmat mag 
ploffen!! 
 
De redactie 

 
 
 
 
 
Bedankt (1). 
 
Lieve tuinvrienden, heel erg bedankt voor de fruitmand, die wij mochten 
ontvangen. We wensen jullie weer een vruchtbaar en gezond nieuwjaar gewenst. 
 
Alie en Peter Verhoeven 
 

 
 
 
Bedankt (2). 
 
Beste Roel en Truus Abbenhues, 
 
In het verleden hebben wijlen Jasper Mets en echtgenote Thea jaren het 
klaverjassen georganiseerd. Vervolgens hebben jullie dat overgenomen en dit ook 
jaren met veel plezier gedaan.   
Het waren dan ook altijd heel gezellige avonden en ik wil jullie dan ook langs deze 
weg bedanken voor jullie enorme inzet in al die jaren. 
 
Een Medetuinder 
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Waar komen al die onkruiden toch vandaan? 
 

Discussies over onkruid zijn van alledag. Iedereen geeft een 
andere oorzaak de schuld. Onkruiden zijn de hele wereld 
rondgezworven en ze doen dat nog steeds. De redactie heeft 
zich de moeite getroost om (voor eens en voor altijd…) de 
onmiskenbare feiten voor de dag te halen. Niet met de 
bedoeling om de discussies te doen staken, maar gewoon 
om klaarheid in de zaak te brengen.                                                                                   
De verspreiding gaat merendeels met behulp van zaden.                                                                                             

Neem bijvoorbeeld het zaad van Heksenkruid. De haakjes erop hechten zich 
gemakkelijk aan de pels van dieren, om dan een heel eind verder er weer af te 
vallen. Dat het kleefkruid zich op soortgelijke manier verspreidt, blijkt al uit de 
naam. Zaden van Weegbree en Vogelmuur, die bij bevochtiging kleverig worden, 
kunnen zich op die manier ook aan een passant vasthechten en zo verspreid 
worden. Let er maar eens op hoe kleverige zaden en zaden met uitsteeksels altijd 
bij lage planten horen. 
Ook de zaden in sappige vruchten zijn voor hun verspreiding afhankelijk van 
vogels en andere dieren. Hun heldere kleur of glans zijn een soort bakens. 
Eekhoorns verzamelen eikels en slaan ze op in ondergrondse provisiekamers. Als 
een deel van de voorraad niet wordt opgegeten, zal er later een hele menigte 
jonge eikels ontkiemen.  
Vogels zijn waarschijnlijk verreweg de belangrijkste medewerkers bij de 
verspreiding. Kijk maar eens naar een kaart waarop de vogeltrek staat 
aangegeven en zie wat een afstand de zwaluw aflegt van Europa naar zijn 
winterverblijfplaats in Midden- en Zuid-Afrika. Dat is een afstand van zo’n 8 à 
10.000 km. Een nog grotere afstand wordt afgelegd door de Noordse stern, die 
vliegt van het noorden van Groenland naar de rand van het pakijs van de 
Zuidpool, wel 18.000 km! 
Aan vogelpoten zit vaak een hard laagje aarde. Alfred Newton, professor in de 
zoölogie in Cambridge, zond Darwin eens een poot van een patrijs, waaraan een 
harde bal aarde zat die twee ons woog. Darwin bewaarde de aarde drie jaar, 
waarna hij de bal verpulverde, water gaf en onder een glazen stolp plaatste. Het 
resultaat was dat niet minder dan 82 plantjes ontkiemden. 
Zelfs vissen helpen bij de verspreiding van zaden. Wanneer een herfststorm een 
tak van een oeverplant afbreekt, kunnen de zaden, die daarop zaten in een 
vissenmaag terechtkomen. Charles Darwin deed vele proeven om te zien hoe- 
lang zaden kiemkrachtig blijven, wanneer ze in zeewater worden gedompeld. Door 
zijn reis met de Beagle kende hij de gemiddelde snelheid van de zeestromingen. 
Zo kon hij uitrekenen, dat zaden, die na een verblijf van 14 dagen in zeewater nog 
kiemkrachtig waren, met behulp van de Warme Golfstroom (die gemiddeld 534 km 
per dag aflegt) over een afstand van wel 700 km vervoerd zouden kunnen worden. 
Er waren zaden, die na 21 dagen in zeewater nog levensvatbaar waren. De 
kampioen was Wilde Kool, waarvan verse zaden uitstekend kiemden na 50 dagen  
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en nog heel goed na 100 dagen, terwijl na 133 dagen nog steeds zaden 
ontkiemden. Zaden, die hij haalde uit de krop van een dode duif, die 30 dagen in 
zijn tank met zeewater had gedreven, kwamen bijna allemaal op. 
Voor zaden met vleugels of pluimen is de wind de belangrijkste medewerker bij 
de verspreiding. Hoe volmaakt gebouwd voor vervoer door de wind zijn de 
vliegtuigjes van de Esdoorn en de parachutes van distels en paardenbloemen. 
Zo’n parachutezaad kan vele kilometers afleggen op de wind. Het is interessant 
om te zien dat de haren, die de pluim vormen, zich uitsluitend uitspreiden, 
wanneer de lucht droog is en geschikt voor een luchtreis. Wanneer het vochtig is, 
sluiten ze zich daarentegen. Ook dat is echter weer een manier om zich te 
verspreiden, want in regenachtig weer vallen ze op de grond en worden de grond 
ingespoeld of meegenomen door een waterstroom 
Sommige planten gebruiken ballistiek voor de verspreiding van hun zaden. De 
Kleine Veldkers is er daar één van. Zo klein als de vruchtjes zijn, kan je ze toch op 
een zonnige dag horen openspringen, waarbij ze hun zaden wel 80 cm 
wegslingeren. Vlinderbloemigen zoals Wikke, Gaspeldoorn en Brem doen 
hetzelfde. De vruchten van de Ooievaarsbek delen zich in vijven, waarbij elk deel 
zich oprolt als een horlogeveer. Dit gebeurt zo plotseling, dat de zaden 
verscheidene meters worden weggeslingerd. IJsbergen vervoeren soms aarde en 
stenen. Stukken drijfhout overbruggen grote afstanden en spoelen aan op 
vreemde verre stranden. In spleten en barsten houden zich zaden schuil. Als we 
dit alles weten, is het dan zo verbazingwekkend, dat onkruiden lange reizen 
hebben gemaakt en hier en daar een omgeving hebben gevonden die ze goed 
bevalt? 

En dan is er nog slootwater. 
Volgens velen de boosdoener aan overmatig 
onkruid. Slootwater lijkt echter geen 
gangbaar medium voor de verspreiding van 
onkruidzaden. Die hypothese kun je 
makkelijk testen: hang een nylon kous over 
de uitgang van de pomp/tuinslang. Die kous 
houdt alle eventuele zaden tegen. Die kun je 
er dan uit vissen en apart, zelfs voor de 

aardigheid zelf eens laten kiemen. Maar die kous zorgt dus al voor onkruidvrij 
water, mocht dat een bezorgdheid zijn. 
Onkruidzaden verspreiden zich ook via aangevoerde niet-onkruidvrije compost, 
via mest, maar ook via klompen, laarzen en alle geloop op bedden. Er zijn ook 
nog zaden, die lekker haken en zo meeliften op kleding.  
Onkruidzaden vermeerderen zich massaal ter plaatse door verstoring. Hoe meer 
je freest en spit, wroet en ploegt, hoe meer zaden er uit de zadenbank (de 
voorraad in de bouwvoor) naar boven komen. Of, bewerk de grond zo min 
mogelijk. Dat resulteert in minder wieden en volgens onderzoek ook in 20% 
meeropbrengst. 
En als er iemand is die weet waar de panty’s goed en goedkoop zijn, mag die dit 
zonder consequenties bekend stellen. 
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Activiteitenagenda 2021 (onder voorbehoud). 
 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                                 

 

                                                       Dinsdag 27 april Koningsdag. 
 

                                               Zaterdag 8 mei geranium/plantjesdag. 
                                           
                                              De jaarlijkse B.B.Q in augustus. 
.  
                                      Zaterdag 2 oktober pompoen/courgette/ 
                                    zonnebloemwedstrijd. 
                                           
                                       Wijn proeven in november. 
                                                    
             
 

 

                Groetjes van de activiteitencommissie: 
             Ton – Sonja – Judith – Annelies – Lien – Martha  
                                                                                         
  

 

 

De activiteitencommissie zal voor een aantal van bovenstaande activiteiten een  
aparte uitnodiging en inschrijving verzorgen, data zijn onder voorbehoud. 
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10 vragen aan Nico Hoekman. 
 
Vraag 1: Schrijf eens wat over de zaken, die voor jou belangrijk zijn. 
Gezond blijven, de kinderen en kleinkinderen. 
 
Vraag 2: Waar wil je het liefste wonen en waarom? 
Waar ik nu woon, het is een heerlijke rustige plek. 
 
Vraag 3: Stel dat je iets opnieuw zou mogen doen, wat zou dat zijn? 
Ben tevreden, zoals het is gelopen. 

 
Vraag 4: Wat was als kind het beroep van je dromen? 
Tegelzetter, net als mijn opa. 

 
Vraag 5: Wat heb je onlangs nog geleerd? 
Dat ik meer moet loslaten, het komt zoals het komt. 

 

Vraag 6: Wat maakt je het meest gelukkig op dit moment? 
Dat we in een mooie omgeving wonen en lekker buiten kunnen zijn. 

 

Vraag 7: Welke gebeurtenissen zijn bepalend geweest voor de vorming van 
jouw karakter? 
Grotendeels mijn vader en de Koninklijke Marine. 

 

Vraag 8: Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn, wie zou je 
dan willen zijn en waarom? 
Werkelijk geen idee. 
 
Vraag 9: Hoe wil je dat de toekomst er voor jou en je gezin uitziet? 
Dat iedereen zijn ding kan blijven doen en dat we weer terug kunnen naar 
normaal. 

 

Vraag 10: Wie nomineer jij voor de volgende 10 vragen en waarom? 

Peter Rens, omdat hij mijn buurman op de tuin is en we prettig samen kunnen 

werken. 
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Een kanjerkoning, zo is wel te zien, genoeg voor een podiumplaats. En dan is er 
geen courgettewedstrijd, maar voor mij is dit de kampioen, zeg nou zelf!!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insectenhotel, geplaatst door liefhebbers van het spel geocatching. De opdracht 
zou kunnen zijn: tel de insecten in het hotel, let wel er zijn meerdere kamers!!!  
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Champost of champignonmest (1) – een 
krachtige   bodemverbeteraar in de moestuin. 
 
Champost, beter bekend als champignonmest, is de 
aarde waar champignons op gekweekt worden. 
Champost wordt vaak verward met compost. Nochtans 
zijn er grote verschillen tussen de twee bruine 
kruimelige massa’s.  Voor alle duidelijkheid, champost 
is een bodemverbeteraar, geen potgrond of zaai- en 
stekgrond. Het verbetert de structuur van je 

moestuinbodem, voedt je bodemleven en bevat ook al heel wat direct 
opneembare voedingsstoffen.   
 
Champost bevat paardenmest, kippenmest, gecomposteerd stro en kalk.     
In tegenstelling tot “echte compost” is champignonmest niet gemaakt op basis van 
uitsluitend plantaardige stoffen. Champignons of paddenstoelen worden gekweekt 
op paardenmest, die samen met stro, kalk en kippenmest gecomposteerd wordt. 
Champignons worden gekweekt op twee lagen grond, champignoncompost en 
dekgrond. De champignoncompost wordt buiten de champignonkwekerij volledig 
gehygiëniseerd (gestoomd) en rust vervolgens 14 dagen in een tunnel voor hij 
naar de champignonkweker gaat. Bij het afleveren bij een champignonkweker 
wordt de champignoncompost +/- 18 cm dik gelegd en voorzien van een laagje 
dekgrond van 6 à 7 cm. Deze dekgrond bestaat uit ongeveer 80% veen, 
voornamelijk zwartveen, in combinatie met bolsterveen en om de zuurtegraad op 
peil te brengen, schuimaarde of mergel. Deze dekaarde bevat alle voedingsstoffen 
voor de paddenstoelen en ook de kweek of de sporen van de champignons. De 
toplaag én de onderlaag wordt dan na de oogst weer verkocht als champost of 
champignonmest.   
 
Champost is vrij van onkruidzaden, ook je rug zal er blij mee zijn. 
Champignonmest is dan vrij van onkruidzaden en andere plagen of ziektes. 
Champost is ook het goedkoopste product waar zoveel organisch materiaal in 
aanwezig is. Ook is het een product dat de cirkel van recyclage rond maakt als je 
deze champost kan hergebruiken als bodemverbeteraar in de moestuin. 
 
Champignoncompost past zich aan aan jouw grond en maakt hem beter.   
Een groot voordeel bij champost is, dat die zich bij elke grondsoort snel aanpast.  
Zware klei of leemgronden worden lichter en luchtiger. Lichte zandgronden gaan 
door de champost beter en langer vocht vasthouden, omdat er 5 à 10% veen 
aanwezig is. Champost heeft door zijn dosis kalk ook een positieve invloed op 
zure gronden. De kalk helpt je koolgewassen ook tegen knolvoet en je tomaten 
zullen zeker geen neusrot vertonen door een gebrek aan calcium, als je champost 
 
 
Organische stof die door het bodemleven omgezet wordt in humus. 
Champost brengt per m³ 107 kilo organisch materiaal in je moestuinbodem. Dat is  
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goed nieuws voor de structuur van je grond, want extra organisch materiaal 
betekent dat je moestuingrond veel meer vocht kan vasthouden. En niet alleen 
vocht vasthouden, ook mineralen zoals kalium, calcium, magnesium en  
ammonium zetten zich vast op die organische stof. Zonder organisch materiaal 
spoelt alles weg.                                                                                                           
Ook je bodemleven, het personeel uit je moestuin, blijft naarstig verder humus 
aanmaken, als jij hen trakteert op een flinke dosis organische stof. Humus is kant 
en klaar eten voor je moestuinplanten. Organische stof is een heel belangrijke 
indicator voor een goede bodemverbeteraar. De organische stof, die via champost 
in je moestuingrond gebracht wordt, is van hoge kwaliteit en blijft lang in de bodem 
aanwezig. Na een jaar blijft er nog 60% organische stof van de champost over 
voor de volgende jaren. 
Elk jaar wordt 2% van de stabiele humus in de grond afgebroken. Deze humus is 
echter belangrijk voor het rendement van je teelten! De afbraak van humus moet 
daarom gecompenseerd worden door de toevoer van organische stof. Voldoende 
organische stof in de bodem heeft positieve invloed op: 
De bodemstructuur;                                                                                                     
Het vochthoudend vermogen van uw grond;      
De weerstand tegen slemp (Slemp is het ineenvloeien van de grond bij veel 
regen);           
De bodem-bewerkbaarheid;                    
De opneembaarheid van voedingsstoffen;     
Champost bevat een goede dosis stikstof. 
Uit het organisch materiaal komt stikstof geleidelijk vrij. Slechts een vierde van alle 
beschikbare stikstof uit de champost komt het eerste jaar vrij. Dat wil dus zeggen, 
dat je champost meerdere jaren stikstof afgeeft aan je moestuin planten.  Stikstof 
is zeer nuttig voor de aanmaak van het blad bij je moestuinplanten. 
 
Calcium of kalk in champignoncompost.       
Een kubieke meter champost bevat 23 kilo calcium. Zoals eerder gezegd heeft 
calcium een gunstig effect voor de zuurtegraad van je moestuinbodem. Met 
groencompost of gft-compost wordt je grond zuurder. Planten hebben calcium 
nodig om hun celwanden aan te maken. Ook de wortelpunten worden beter 
gevormd met een gezonde dosis calcium. Zonder voldoende calcium krijg je ook 
vaak niet-volgroeide en rottende groenten. 
 
 

(wordt vervolgd) 
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Afstand. 

Afstand is een 
natuurkundige en 
wiskundige grootheid, die 
de meetbare ruimte 
tussen twee niet 
samenvallende objecten 
aangeeft. Deze meetbare 
ruimte kan zowel tussen 
concrete als tussen 
abstracte (bijvoorbeeld 
wiskundige) objecten 
bestaan. In de dagelijkse 
praktijk echter, valt een af 
te leggen afstand meestal 
niet gelijk met (een 
verplaatsing over) een 
rechte lijn. Denk 
bijvoorbeeld aan een stad 

waar een automobilist een afstand moet afleggen. De afgelegde weg zal geen 
rechte lijn zijn en ook kan het traject in tegengestelde richting verschillen. In dit 
voorbeeld is de door de automobilist afgelegde afstand het aantal keren dat een 
gegeven standaardmaat afgepast kan worden op de kortste mogelijke 
verbindingsweg.  
Nooit denk je eraan wat afstand nou eigenlijk in moet houden. Ja, als je ergens 
naar toe moet, dan ben je gelijk bezig met het berekenen hoe lang je onderweg 
bent, op welke afstand je doel ligt. Maar verder doe je er niks mee, waarom zou je 
ook…? 
Vandaag de dag is afstand een beladen begrip, de corona houdt ons in een 
ijzeren greep, alhoewel er nog genoeg landgenoten zijn, die overal lak aan 
hebben en zich boven de wet wanen, het mag toch duidelijk zijn, dat dat de kat op 
het spek binden is, het moge toch duidelijk genoeg zijn. 
Mogen wij ons verheugen, dat we in de Noordkop wonen, hier waait het altijd, 
omdat het een tochtgat is en wij tot nu toe best gesloft hebben met alles. Nu 
worden de teugels toch wel strak aangehaald en bij het schrijven van dit epistel, 
begin november, met nog stringenter maatregelen in het vooruitzicht, worden wij 
langzamerhand ook geknot in onze vrijheid. Had je nog een uitvlucht in deze 
misère, kon je nog dagelijks naar je tuin als je er tussen uit wilde, ok, het kan nog 
steeds, maar ‘samenscholingen’ van meer dan 2 personen lijkt uit den boze. Ok, 
het kan nog steeds, maar je wordt steeds meer een ‘loner’, een einzelgänger, een 
eenling dus. Het zal dan ook niet meevallen voor een bepaalde groep, die elkaar 
willens en wetens, binnen de daartoe vallende beperkingen, op gingen zoeken 
voor een ouwehoerenbakkie. Maar bij het schrijven van dit epistel, lijkt deze 
sociale happening ook zijn langste tijd gehad te hebben. Zijn we dan echt  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkundige_grootheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Denotatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Object_(ding)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiskundig_object
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijnstuk
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aangewezen op thuisblijven en alleen boodschappen doen…? De maand 
november zal in ons kortetermijngeheugen nog lang na daveren.  
 
Afstand. Vroeger was je van stand (slechts een select gezelschap) of je was af. 
En wanneer was je nou beter af? Het is allemaal relatief, maar de gebeurtenissen 
zijn waar, je krijgt het op je bord en je moet het er maar mee doen. En niet buiten 
de pot pissen, want dat is pissen tegen de wind in en dan bewater je jezelf alleen 
maar.  
Afstand houden dus. We werden er al mee geconfronteerd, met de anderhalve 
meter regel. We weten intussen dat dat geen sinecure is, geen paardenpis, die 
anderhalve meter. In dat licht gezien is een kuub van mindere afstand, maar dat is 
weer geen maatstaf van deze afstand gezien. Nee, ik zal blij zijn als deze editie  
van het tuinkrantje in de bus valt, kan ik mijn eigen verhaaltje teruglezen en is het 
met een beetje mazzel december geworden, met wellicht meer duidelijkheid en 
hopelijk meer vrijheid van doen. 
Tot die tijd zijn de begrippen afstand houden en het uitbannen van de derde man 
die doet wat ie kan, de hoofdmoten van deze maatregelen en duurde het even, 
voordat het mondkapje ingeburgerd was, wij hebben er toch aan moeten geloven 
en maar hopen dat het gezonde verstand de boventoon gaat voeren, eenieder 
consequent moet zijn en discipline moet tonen. 
Ik kan wel flink doen en zeggen dat ik afstand neem van deze maatregel, maar we 
moeten het toch doen, met zijn allen en geen bord voor ons kop hebben, hoewel 
dat natuurlijk voor geen anderhalve meter meevalt. Maar toch kunnen we alleen 
maar op deze manier de crisis/pandemie de baas worden. Dus met zijn allen, niet 
alleen wij op de tuin natuurlijk, maar echt met zijn allen, dan gaat het wat worden. 
Alleen dan kunnen we weer gebruik maken van de kantine, kunnen we weer 
klaverjassen, darten, activiteiten ontplooien en wat al niet meer. En niet alleen op 
de tuin, maar ook ver daarbuiten. Familie en relatie is het hoogste goed, als we 
dat goed in het hoofd houden, moet het toch echt goed komen. 
 

Uw toege9 tuinder 
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Een (mogelijke) vogel op de tuin.  

 
Visarend (Pandion haiaetus) 
 
Paspoort: grote roofvogel, lengte 52 á 60 cm, spanwijdte 125 á 167 cm, gewicht 
1000 á 2000gram. Rug donkerbruin, lichte onderzijde, kop wit. Korte staart. 
Zwarte oogvlek. 
 
Geluid: balsroep op grote hoogte, een klaaglijk ju-IELP-ju-IELP-ju –IELP, in de 
vlucht vaak: kiew-kiew-kiew. 
 
Broedgebied: aan heldere meren en zeekusten, broedt sinds enkele jaren ook in 
Nederland, t.w. in de Biesbos, Oostvaardersplassen. 
 
Broedsel: het enorme, uit takken gebouwde nest, word gebouwd in hoge bomen. 
Er worden 2 á 3 gespikkelde eieren gelegd, die na 35 dagen uitkomen, de jongen 
verlaten het nest na 8 á 10 weken. 
 
Trek: trekken ‘s zomers voornamelijk door in Noord - Europa, in lente en herfst 
trekken ze dan door een groot deel van Europa, ook door Nederland. Overwintert 
in Afrika. 
 
Voedsel: bidt met zwarte vleugelslagen boven wateren, duikt met vooruitgestoken 
poten naar vis. Zit, tussen de lange jachtpartijen, stilletjes in de boom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spagaat: net als bij de meeste vogels, wijzen bij roofvogels drie tenen naar voren 
en één naar achteren. Bij de visarend is dat ook zo, maar niet altijd, Hij kan zijn 
buitenste teen namelijk helemaal naar achteren draaien. Dan steken er dus twee 
tenen vooruit en twee achteruit. Zo vormen zijn poten stevige grijpers. In 
combinatie met zijn stekelige voetzolen, zijn die uitermate geschikt om een 
glibberige vis mee in de tang te nemen.  
 
Jan Coolen 
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Voedings- en bemestingsoverzicht vruchtbomen. 50 gr = handjevol 
 
 

Voeding Voeding/Mulchen Water geven bijzonderheden 

Hand-appels    

Eind januari Kalisalpeter 20g/m²   

Elk 3e jaar in jan Superfosfaat 60g/m² Tijdens 
droge 
perioden 20 
ltr/m² per 
week 

Dunnen: ½ juni 

Eind februari Kalkammonsalpeter 
30g/m² 

 Indien voorjaar zware 
regens, dan Kiezerit 
60g/m² bij Cox 
Orange 

 Mulch: laag van 5 cm, 
stam vrijhouden 

  

Moesappels     

Eind januari Kalisalpeter 20g/m²   

Elk 3de jaar in 
januari 

Superfosfaat 60g/m² Tijdens 
droge 
perioden 20 
ltr/m² per 
week 

Dunnen: meer dan bij 
gewone appels 

Eind februari Kalkammonsalpeter 
60g/m² 

 Moesappels hebben 
meer stikstof nodig 
dan gewone appels 

 Mulch: laag van 5 cm, 
stam vrijhouden 

  

Hand- en 
stoofperen 

   

Eind januari Kalisalpeter 20 g/m²   

Elk 3de jaar in 
januari 

Superfosfaat 60 g/m² Tijdens 
droge 
perioden 20 
ltr/m² per 
week 

 

Eind februari Kalkammonsalpeter  
30 g/m² 

 Peren dienen minder 
gedund te worden dan 
gewone appels 

 Mulch: laag van 5 cm, 
stam vrijhouden 
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Voedings- en bemestingsoverzicht vruchtbomen. 50 gr = handjevol 
 
 

Voeding Voeding/Mulchen Water geven bijzonderheden 

Pruimen    

Februari 80 g/m²       12-10-
18 

Tijdens 
droge 
perioden 25 
ltr/m² per 
week 

Geen onregelmatige, 
grote watergiften 

Maart  30 g/m²         
kalkammon 

 Dunnen: na de 
pitzetting, vervolgens 
als ze zo groot zijn als 
hazelnoten, nogmaals 
bij 2 x zo groot als 
hazelnoten 

 Mulch: 2,5 tot 5 cm   

Rode bessen    

Februari 60g/m²     12-10-18 
15 g/m²  
ammonsalpeter of          
30 g/m² 
kalkammonsalpeter 

Bij droog 
weer volop 
water geven 

 

Herfst Mulch: 5 cm,  
mengen met  
60 g/m²  12-10-18 
+15 g/m² 
kalisalpeter 

  

Winter   Bijna alle 
zijtakken 
worden zeer 
sterk 
terugge- 
snoeid. Hoe 
korter de 
snoei, hoe  

meer de groei wordt 
aangewakkerd. Kort 
snoeien geeft grote 
bessen en langere 
trossen, maar minder 
opbrengst. 
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Herfst: Waarom vallen bladeren van de bomen? 

 

In een jaar, na de zomer, komt de herfst er weer aan en laten de bomen hun 
bladeren vallen. In het voorjaar, na de winter, botten de bomen weer uit en 
omstaan er weer nieuwe, frisse jonge blaadjes. Maar waarom gebeurt dit eigenlijk. 
Waarom laten de bomen hun bladeren vallen in de winter en staan ze er kaal bij. 
 

Vochthuishouding 

Een boom kiest ervoor om zijn bladeren te laten vallen, om op die manier vocht 
vast te houden. Op de bladeren van een boom zitten namelijk zogenaamde 
huidmondjes. Deze huidmondjes doen het vocht sneller te laten verdampen via de 
bladeren. Wanneer de boom dus deze bladeren laat vallen kan er minder snel 
vocht verloren gaan, die hij hard nodig heeft in de winter. 
Het is namelijk voor een boom moeilijker om vocht te krijgen. Dit komt doordat zijn 
wortels minder goed werken, vanwege de lagere temperatuur en water kan 
uiteraard bevriezen in de winter, waardoor het voor een boom ook moeilijker is om 
vocht te verkrijgen. De reden om bladeren te laten vallen, is dus een manier om 
zichzelf tegen uitdroging te beschermen. 
 

Herfstkleuren 

Een boom heeft vaak van die mooie groene bladeren, omdat er in de bladeren 
bladgroenkorrels zitten. Deze korrels zorgen ervoor, dat het groene chlorofyl wordt 
aangemaakt. Tezamen zorgt dit dus voor de groene kleur. Chlorofyl is ook een 
product dat ervoor zorgt, dat de boom suikers en zetmeel, oftewel voedingsstoffen 
krijgt. Dit omdat chlorofyl met dank aan zonlicht en met water deze 
voedingsstoffen kan produceren. Met deze actie komt er zuurstof vrij. 
 
In de herfst gaat het net andersom. De dagen worden namelijk korter en omdat er 
dan minder zonlicht aanwezig is, wordt er minder chlorofyl aangemaakt. 
Daarentegen onttrekt de boom deze uit de bladeren naar zichzelf. De groene kleur 
zal daardoor dus verdwijnen en er ontstaan dus andere kleuren in het blad, de 
zogenaamde herfstkleuren.  
Deze andere kleuren, die ontstaan zijn kleuren, of eigenlijk pigmenten, die de 
boom ook al van zichzelf heeft. Alleen waren deze nooit zichtbaar door het 
chlorofyl. Deze andere pigmenten die dan zichtbaar worden zijn de kleuren 
anthocyaan, xantofyl en caroteen. Respectievelijk ook wel rood, geel en oranje. 
Dit zijn de kleuren die het blad zijn herfstkleuren geeft. 
De rode kleuren, anthocyaan-pigmenten, worden gemaakt door de overtollige 
suikers die in het blad aanwezig zijn. Bij mooie, zonnige herfstdagen heeft deze 
kleur zijn gunstigste werking. Licht is hierbij dan ook zeer belangrijk.  
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Hormonen van de boom 

Het vallen van de bladeren gebeurt ook niet zomaar. Hiervoor zijn twee 
plantenhormonen zeer belangrijk bij de regeling hiervan, namelijk abscisinezuur  
en auxine. Abscisinezuur is een hormoon van de boom, dat zorgt dat er tussen het 
bladsteel en het takje een soort kurklaag ontstaat. Auxine is eigenlijk het hormoon 
dat het andere hormoon abscisinezuur dwarsligt. Deze zorgt er namelijk voor dat 
er geen abscisinezuur gevormd kan worden. Maar bij kortere dagen en lagere 
temperaturen maakt de boom minder auxine aan, waardoor er door de 
abscisinezuur een kurklaagje gevormd kan worden.  
Dit zogenoemde kurklaagje is een blokkade tussen het blad en de steel, waardoor 
het transport van het voedsel niet meer mogelijk is. Hierdoor komt het blad 
uiteindelijk los en behoudt de tak en zijn boom het vocht en/of voedsel tegen het 
uitdrogen. 
De natuur zelf 

Een laatste onderdeel waar de boom zelf geen invloed op heeft, is dat het blad 
loslaat met behulp van de zwaartekracht. Regen en wind zorgen er vervolgens 
voor dat de bomen er snel kaal bij staan.  
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Rupsje nooit genoeg. 
 
 
Ik herinner me een opzienbarend stuk in de 
krant van eind juli 2019, we hadden met zijn 
allen (de mensheid) op dat moment (juli) al  
voor een heel jaar grondstoffen, voedsel en 
mineralen, dat de aarde normaal in staat is om 
in één jaar in te voorzien, ge- en verbruikt. Dit 

lezende, moest ik even meer dan 1 keer slikken. We consumeren, verbruiken en 
gebruiken dus meer, dan waarin de aarde kan voorzien voor een heel jaar, met 
andere woorden, we mergelen de aarde uit. In hoofdzaak komt het erop neer dat, 
we met steeds meer zijn en allemaal willen we een stukkie vlees op tafel. Maar 
dan moet je ook meer vee rond hebben lopen. En al dat rondlopende vee wil wel 
grazen, dus moet er land bij om ze in die gelegenheid te stellen. En moet er 
bijvoer komen voor het vee, dus moet er ook nog grond voor landbouw bij. Hoppa, 
weer een tig aantal voetbalvelden aan bos weg. En bossen, in casu de bomen, 
zijn de longen van de aarde…    Als leidinggevende, regerende of 
tiranniserende regering of wat dan ook, moet je je dan eens heel goed achter de 
oren krabben. Het kan toch niet zo zijn, dat binnen afzienbare tijd de aardse 
voorraden op zijn…? Paniek, anarchie, totalitaire onderdrukking zouden op de loer 
kunnen liggen.       
Ik heb ooit in mijn jeugd een stripboek gelezen, waarin dit scenario werd 
uitgebeeld. Alles wat er aan voedsel te krijgen viel, waren een soort energierepen, 
waarom om het hardst gevochten werd. De ‘beter opgeleiden’, lees, bevoorrechte 
soort, was stukken beter af, maar daar waren er dan ook niet veel van. De 
zogenaamde ‘upperclass’ zat in comfortabele datsja’s of penthouses en stuurde 
de massa aan, te beginnen met de uitvoerders, dus de uitvoerende macht, 
instrument van de politiek, om de mensenmassa in het gareel te houden.               
Een vreselijk denkbeeld, maar als je om je heen kijkt, is het eigenlijk niet meer dan 
begrijpelijk. De westerse mens kan er maar geen genoeg van krijgen, grotere en 
mooiere auto’s, grotere en mooiere huizen, betere en geliktere smartphones, alles 
moet mooier en groter, de luxe moet betaalbaar blijven en als er weer wat nieuws 
uit komt, wil de massa het ook hebben en dan ligt het er maar aan, tot welk niveau 
je behoort, of je het snel kan bemachtigen, of dat het iets, of veel, langer duurt.                                                                                                    
Toegegeven, het lijkt wel of ik in mijn eentje sta te ageren, net of ik zo vroom 
ben…  Nou, zeker niet roomser als de paus, erger nog, ik spreid mijn afkeer dan 
wel ten toon, maar ik doe net zo hard mee. Ook ik ben een rupsje dus, me too!             
Ook ik wil wel eens wat nieuws, maar met de vaart, waarmee ze uitvindingen 
doen, loop je na aankoop alweer achter met je gadget of nieuwtje.                        
Ik zou een lans kunnen en willen breken voor een consumenten revolutie, een pas 
op de plaats zeg maar, maar ik weet niet of ik het daar zelf mee eens zou kunnen 
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worden. Iedereen wil wel eens wat nieuws, dus waarom ik niet…?                                                                
Toch moeten we naar die pas op de plaats, maar dan moeten we weer het 
braafste jongetje van de klas spelen, voor de zoveelste keer en we kunnen het  
nog zo goed doen, zo goed bedoelen, uitgelachen worden we toch wel, kijk maar 
naar de grote mogendheden, de multinationals, de (eigen)belangen…  nee, dat 
wordt een heftige strijd, een verloren strijd zou je kunnen zeggen, want de 
belangen van de grote jongens met bonus geven toch de doorslag. Konden we ze 
maar volkstuin-meinded krijgen, de neuzen in de goede richting laten wijzen.              
Wij hebben allang door dat je de aarde niet ongestraft uit kunt putten, geef je niks 
aan de aarde terug, krijg je op den duur de rekening gepresenteerd en groeit er 
nauwelijks wat op je tuin. Wij bewerken de tuin, goedschiks of kwaadschiks, 
waarmee ik slechts de manier van tuinieren wil benadrukken, met de ‘no-dig’ (niet 
spitten) strategie of we keren de tuin om tot zo’n 2 spaden diep, net welk geloof je 
aanhangt. Tussen door meld ik nog even dat de St. Pietersberg in Limburg ook 
helemaal afgegraven is, dus waar de cement (ENCI) en het beton voortaan 
vandaan moeten komen…         
Maar we weten wel dat je de tuin weer voedingselementen en mineralen terug 
moet geven, dat we steeds biologischer te werk moeten gaan, met natuurlijker 
meststoffen, eerbied voor de natuur en noem maar op.                                    
Gelukkig zijn we geen robots en worden die ook niet voor de volkstuin 
uitgevonden. Daar waar de mens uit faseert door het steeds meer inzetten van 
automatisering om de omzet te vergroten, om meer te kunnen vergaren, weten we 
op de volkstuin onze waardigheid te behouden en vinden wij het wel een keer 
genoeg. Pas op de plaats, rust bij de stukken, vol is vol, genoeg is genoeg! 1 vak 
per gewasgroep, daar moet toch genoeg van af komen?                En mocht je wat 
te kort komen, ga je toch gewoon effe buurten? Ik zou wéér een lans willen breken 
om deze slogan bij de politiek kenbaar te maken, uit te dragen en uit te dagen een 
voorbeeld aan ons te nemen, toegegeven, wij zijn ook niet de eersten de besten, 
maar we houden van de aarde in zijn ongenaakbare woeste uitstraling en 
schoonheid met aaltjes, ritnaalden, emelten en bijvoorbeeld mollen, en willen dat 
zo houden.                                                                                                           
Dromen bestaan nog, maar zolang zuurkool in de bomen groeit en de doperwten 
en wortelen kant en klaar in het moestuintje van Albert Hein in potjes groeien, hou 
ik mijn hart vast, als de leiding van deze wereld niet de keus weet te maken, naar 
de volkstuin toe, met de ongeschreven regel, dat je krijgt wat je er voor geeft, 
maar dan zoals de natuur bedoeld heeft.  
En nu alleen nog van die *&)@#$ Corona af zien te komen, dan zal alles wel 
rech komm……………..? 

                                                                                             Uw toege9 tuinder      
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Interessante, verwarrende, nietszeggende vragen, die je toch 
nieuwsgierig maken. 
 

1. Hoe komt kroos in je regenton? 
Kroos treffen we vooral aan in voedselrijk (stilstaand)       
water, zoals grachten, poelen, smallere watergangen en 
stedelijke vijverpartijen. Zo ook in je regenton.  

2. Kun je onder water huilen?   
         Jazeker, maar je zult geen tranen zien. 
 

3. Kunnen vissen ook dorst krijgen?       

Natuurlijk drinken deze vissen zeewater, hun nieren zijn 

dan ook zo aangepast dat zij deze zoutconcentraties kunnen verwerken. 

Zeevissen hebben dus constant dorst! Bij zoetwatervissen is de 

zoutconcentratie in hun lichaam hoger dan dat van het water, waarin ze 

rondzwemmen, dus deze hebben er zo goed als, geen last van. 

4. Waarom valt een vogel niet uit de boom als deze slaapt?                                           

De vogel valt niet uit de boom, om precies dezelfde reden, dat jij 's nachts 

niet uit je bed valt. Als jij je omdraait ’s nachts, word je niet wakker, maar je 

bent er wel onbewust mee bezig, waar de rand (of randen) van je bed zijn. 

Het is voor jou een automatisme, en dat is het voor de vogel ook. 

5. Waarom noemen ze een gebouw een gebouw als dit reeds gebouwd is? 

Gebouw is het zelfstandig naamwoord van bouwen, en bouwen is een 

werkwoord dat een activiteit weergeeft. Maar vanaf het begin van het 

bouwen wordt het een gebouw genoemd, als het beestje maar een naam 

heeft. 

6. Als ze zeggen dat een soort hondenvoer nieuw en verbeterd is, wie 

heeft dat dan geproefd?                                                                                         

Dat is nou typisch een eigenschap van reclame maken, men gaat uit van 

‘wetenschappelijk bewijs’, hoe ze daar aan komen is niet ‘belangrijk’ 

7. Als geld niet aan de bomen groeit, waarom hebben banken dan  
(af)takk(ing)en?                                                                                           
Feit: geld groeit niet aan de bomen; het is het geld dat mensen 
toevertrouwen aan de bank, geld dat aangewend wordt om nieuwe filialen te 
openen, als wijze van investeren. Dat deze ‘(af)takk(ing)en heden ten dage 
weer in aantal teruggebracht worden is een verhaal van deze tijd.  
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8. Waarom wordt een pizza niet rondgebracht in een ronde doos?                                

Een van de redenen is, dat het een stuk goedkoper is. Voor een vierkante 

doos heb je namelijk minder karton nodig en deze doos bestaat uit minder 

verschillende delen. Een ronde doos moet namelijk uit minstens vier delen 

worden samengesteld en daarnaast is het opslaan van de vierkante dozen 

makkelijker en zijn ze snel in elkaar gezet. Toch is dit niet de enige reden dat 

pizzadozen vierkant zijn. De vorm draagt namelijk ook bij aan de smaak en 

houdt de pizza op temperatuur. Er wordt door de vorm namelijk precies 

genoeg warmte vastgehouden om de pizza warm te houden en de 

ventilatiegaten in de zijkant van de doos zorgen er tegelijk voor dat de juiste 

hoeveelheid stoom kan ontsnappen. Hierdoor wordt je pizza niet een natte, 

slappe hap en kun je thuis genieten van een warme en krokante pizza. 

9. Waarom blijft lijm niet aan de fles plakken waar het in zit?                     

De lijm plakt niet aan de binnenkant van de fles, omdat er een 

zuurstabilisator aan is toegevoegd. Pas bij aanraking met vocht wordt de 

werking van het zuur geneutraliseerd en plakt de substantie. 

10. Waarom heet onkruid ook kruid?                                                                              

Onkruid is ook een kruid! Als het ongewenst is, heet het onkruid, terwijl het 

toch een kruid is. Ook onkruiden zijn eetbaar of medicinaal bruikbaar, maar 

het stukje ‘on’ heeft de mens bedacht omdat het vaak niet mooi en niet 

bekend is. 
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Kruiden.  

Colakruid (Artimisia abrotanum 'Cola') 

Cola-kruid, soms ook citroenkruid genoemd, is een winterharde grijskleurige struik 
afkomstig uit Zuid-Europa. 
Deze struik kan tot 1.5 meter hoog en 30 tot 60 cm breed worden en bloeit van juli 
tot oktober met gele bloempjes. 
De jonge blaadjes aan tak-uiteinden hebben de verrassende geur van cola met 
citroen. De smaak is minder uitgesproken en kan licht bitter zijn. 

 
Artemisia abrotanum 'Cola' is een winterharde plant die houdt van een 
kalkhoudende, humusrijke en goed doorlaatbare bodem. Bij strenge winters de 
wortels beschermen tegen de koude of de plant binnen op een frisse plaats laten 
overwinteren. 
Omdat deze plant oorspronkelijk uit het Zuiden komt, zorg je het best voor een 
warme en zonnige strandplaats. Geef regelmatig water, maar laat de potkluit licht 
uitdrogen tussen de gietbeurten. Spaarzaam bemesten. 
Tijdens de zomermaanden kan er geoogst worden, door de jonge uiteindes van de 
takken te knippen. De plant moet in de herfst worden teruggesnoeid, dit is meteen 
het moment met de grootste oogst. 
Colakruid zal het grootst worden in de volle grond, maar ook in pot doet deze het 
goed. Zet een pot of bloembak op uw terras voor een heerlijk fris aroma. 
 
Gebruik 
 
Enkel de jonge uiteindes van de blaadjes kunnen vers of gedroogd gebruikt 
worden, de overige delen van de plant smaken bitter en zijn niet bruikbaar. 
Het aroma van colakruid is heerlijk en ruikt echt naar cola met citroen, de 
specifieke cola-smaak zal je echter niet aantreffen in je gerechten. 
Doe een takje cola-kruid in een glas water en het kruid zal een zacht en subtiel 
aroma afgeven aan het water. De combinatie van tuinbonen met cola-kruid is 
heerlijk. 
Verder is cola-kruid lekker bij yoghurt, kruidenazijn, salades, vlees, gevogelte, 
sauzen en kruidenthee. 
Gebruik dit kruid steeds spaarzaam. Meest bekend als aroma-kruid en minder 
voor consumptie. 
Voeg het blad toe aan uw badwater om de conditie van uw huid te verbeteren. 
 
 


