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In de week van 19 tot en met 25 oktober zal de
laatste tuinkeuring worden gehouden. Het is de
bedoeling dat de tijdelijke opstallen (die
maximaal twee meter hoog mogen zijn) worden
afgebroken. Alleen de permanente opstallen
kunnen blijven staan. Die mogen maximaal 1,2
meter hoog zijn. Dit geldt dus ook voor de
bonenstokken. Voor een nadere toelichting
verwijs ik u naar het huishoudelijk reglement.
Tijdens deze laatste keuring zal ook worden
gekeken naar de walkant. Wij verzoeken u met
name het riet aan de slootkant te verwijderen. Als
u daar problemen mee heeft dan verzoek ik u dat
te melden aan het secretariaat, dan zoeken we
naar een oplossing.
Ook alle losliggende spullen die in de winter
overlast kunnen veroorzaken (bij storm en
dergelijke) moeten worden verwijderd of
vastgelegd.
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IN ONZE HERINNERING

ARIE BAKKER
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"Uit medelijden met de
kas"
In gesprek met

Hans Kortstee
Door: Erik Abbink

"De kas stond daar zo recht tegenover mijn tuin. De nok zwaaide op en neer en toen
begon ik met dat ene schroefje. Ik draaide het wat vaster en dat was het moment
waarop het me niet meer losliet. Die kas moest ik in volle glorie herstellen. Ik had
medelijden met de kas.”
Hans Kortstee, een man van daden die graag meehelpt om lastige zaken op te lossen
en zeker niet terugdeinst voor het zware werk. Het besluit om een tuin te huren werd
ingegeven door de ervaring met de moestuin van zijn schoonvader. "De smaak van
de groente van die eigen tuin was zo veel lekkerder dan uit de winkel; daar
verlangde ik weer naar terug.” Daarnaast houdt Hans al zijn hele leven van
rommelen met planten en grond. Hij is afgestudeerd aan de Hogere Tuinbouwschool
in Boskoop. Zijn afstudeerrichting was Beheer & Inrichting en Technische Aanleg
& Onderhoud. Maar vooral het eerste onderdeel boeit hem het meest. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat Hans bij de Gemeente Zaanstad terecht is gekomen om daar
beleid te maken op het beheer van de openbare groene ruimten. Hoe beheer je het
groen duurzaam in een stad en welk beleid past daarbij? Het zijn complexe vragen
waar Hans zich mee bezighoudt. "Neem het Jagersveld, daar komt heel veel bij
kijken. Het is niet alleen groene ruimte, maar ook een zwemvoorziening en een
ruimte waar horeca aanwezig is. Dat vraagt om beleid en ook om een financiële
strategie."
Het bevalt Hans goed bij vereniging ’t Pink, al moest hij even wennen aan de
gedragsregels en protocollen die hij tijdens de eerste ledenvergadering onder ogen
kreeg. Maar dat neemt niet weg dat hij zich prima op zijn plek voelt. Hij vermaakt
zich kostelijk met medetuinder Bertus .”Hij laat je gaan, maar geeft toch ook af een
toe een hint en hij heeft humor.” Met vallen en opstaan is Hans nu aan het tuinieren
begonnen. Zo geeft hij aan dat het zoveel tegelijk is dat hij de planning voor het
najaar gemist heeft. Bij Bertus zag hij opeens de wintergroenten verschijnen, te laat.
"Nou ja, volgende jaar beter. Mijn motto is: Je moet het gewoon aanpakken". En dat
doet Hans. Ook op de werkmiddagen laat hij zien dat hij weet wat werken is. En de
kas? Ja, die is net als wij heel content met deze nieuwe tuinder.
Meer foto's van Hans ziet u op pagina 7
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Werkmiddag september 2015
Op de laatste werkmiddag waren dertien tuinders
aanwezig. Een prima opkomst. Er is vooral gewerkt
aan het voorplein dat een grote opknapbeurt nodig
had. Het ziet er nu weer goed uit. Ook zijn er een
paar bomen gesnoeid.

[Uitgave] :: [Datum]

DE KOMENDE
WERKMIDDAG:

17
OKTOBER
De volgende werkmiddag is
op 17 oktober a.s. We
rekenen dan weer op een
grote opkomst en zouden
het erg fijn vinden als de
leden die de vorige drie
keer niet konden nu wel
aanwezig zijn. Het is
namelijk de bedoeling dat
iedereen zijn steentje
bijdraagt aan het algemene
onderhoud van ons
tuincomplex.

De punten die op onze
werklijst staan zijn onder
andere het ophalen van zand
(ligt achter op het complex)
voor het repareren van het
middenpad, het snoeien van
wilgen langs de sloot, een
schouw rond de tuinen en het
weghalen van riet en takken
met de boot.
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WEBSITES OVER ONZE PASSIE
Door: Annette Kaal

Thuiskomen met oogst, altijd enigszins gedehydrateerd omdat je te lang
doorgewerkt hebt terwijl je de waterfles thuis vergeten was bij te vullen, is een
apart verhaal. Want zwoegen op de tuin is één, maar de oogst schoonmaken,
bewaren, invriezen, ontsappen, inmaken, weggeven en/of gebruiken in de keuken
is weer een andere tak van sport.
Ik stel me voor dat er ergens een volkomen harmonieus en eerlijk verdeeld gezin
bestaat waarin iemand tegen degene die tuiniert zegt: "Lieverd, jij hebt ervoor
gezorgd dat deze groente en het fruit er is gekomen; jij hebt de tuinindeling
gemaakt, de juiste combinaties uitgeplozen, bestellingen gedaan, de grond
bewerkt en gevoed, gewied tot je een ons woog, met water gesjouwd en je liefde
gegeven aan dat stukje grond, nu neem ik het van je over. Ik zorg dat alles klip
en klaar eerlijk verdeeld wordt over de potjes en pannen, de buren, kennissen, de
vriezer en onze magen".
Nee, zo zal het meestal niet gaan. Met "Ieder zijn hobby", zullen de overige
gezinsleden zichzelf goedpraten, intussen lekker meegenietend van de
opbrengsten van jouw tuintje. En dat is eigenlijk wel eerlijk zo. Want wat weten
zij van de stilte op de tuin als de aarde nog zwart is, half bevroren en je er voor
het eerst in het seizoen je schep in zet? Zij hebben het zoemen van de bijtjes om
hun hoofd niet gehoord, de blijdschap gemist bij het zien van de eerste vruchten,
de geuren van de kruiden niet in hun neus gekregen, de triomf niet gevoeld bij
het afdraaien van de zoveelste courgette van dezelfde plant of het leeghalen van
een kruisbessenstruik zonder geprikt te zijn.
Daarom is het leuk om mensen te ontmoeten met dezelfde hobby en die dezelfde
sensaties ondergaan. Helaas zijn die op de tuin óók altijd druk bezig met het
onderhoud. Een praatje hier en daar moet kunnen, maar dan gaan we toch al
spoedig weer aan de gang met dat waarvoor we naar de tuin kwamen.
Gelukkig zijn er mensen die tuinieren èn een weblog bijhouden. In de avonduren
kun je tijdens het tot rust brengen van de vermoeide spieren heerlijk
meegenieten van hun perikelen, van wat hen mee- of tegenzit, wanneer ze de
eerste vruchten hebben, wat zij met de oogst doen, hoe zij hun grond voeden.
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Leuke websites:
http://moeskersmoestuin.blogspot.nl/
Website van Clarien Moesker die een stukje grond in Bussum bewerkt. Ze volgde
een opleiding Ecologisch tuinieren en probeert hetgeen ze leerde uit op haar
tuin. Ze is heel eerlijk over wat er niet lukt. Ze schrijft leuk en publiceert veel
foto's.
http://www.mooiemoestuin.nl/
De meesten van jullie zullen haar site wel kennen: Diana's Mooie Moestuin is van
Diana Stek, haar tuin bevindt zich in Spijkenisse. Ze tuiniert al jàren. Het is een
ontzettend informatieve website. Vanuit de informatiebalk kun je naar elk
gewenst onderwerp. In het seizoen kun je, als je er snel genoeg bij bent, zaden
voor de postzegel- en onkostenprijs bij haar bestellen.
http://annemieksmijmeringen.blogspot.nl/
Ook zo'n bekende: Annemiek van Deursen uit Limburg. Bekend van de televisie.
Als het programma over 'vrekken' gaat, steelt zij vaak de show. Ze schreef
meerdere moestuinboeken. Ze heeft een tuintje bij de deur omdat ze niet meer zo
goed ter been is maar ze heeft ook jaren een volwaardige moestuin bewerkt. Hier
vind je leuke tips over zuinig (en ook ecologisch en duurzaam) tuinieren.

BERICHT VAN HET BESTUUR: HE T

O P Z E G G E N V A N E E N T U IN dient voor 1 december te
gebeuren. De tuin moet in dat geval voor 1 januari zwart en ontdaan van alle losse dingen
opgeleverd worden. Bomen en struiken moeten eventueel gerooid worden, in overleg met
Hans de Groot of Lida Möhring.
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