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Eerste tuinkeuring
Interview met Brahim
AVVN-actie

Het nieuwe seizoen is van start gegaan met een paar mooie, zonnige dagen in maart en
april. De peultjes zijn geplant, de uien gepoot, de fruitstruiken staan in bloei of zijn er
zelfs al doorheen. Het is voor de tuinier een van de drukste tijden van het jaar. Je wilt
aan alles tegelijk denken: wat te zaaien, te planten, te stekken en intussen de tuin
onkruidarm houden. Wat je nu niet zaait, kun je deze zomer niet eten. Maar wat je nu
aan onkruid weghaalt, daarvan heb je de komende tijd geen last. Dus werkzaamheden te
over. ‘Hoe is het met je tuin?’ ‘Druk, druk, druk…’

Verhoogde bakken in tuin 38

Eerste tuinkeuring van 2017
In de week van 8 mei zal de eerste tuinkeuring plaatsvinden. Op de jaarvergadering is
besproken dat de eerste en de laatste keuring aangekondigd zullen worden dit jaar, maar dat
tussentijds onaangekondigd gekeken zal worden of de tuinen voldoende bijgehouden worden.
De commissie bestaat uit drie tuinleden. Dit jaar zijn het Jacqueline Groen, Rien Luttikhuizen
en Hans de Groot. Waar wordt op gelet?
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Wisselteelt
Om besmetting van de aarde met de ziekten knolvoet en phytophthora te voorkomen, moeten
kolen en aardappels op de volkstuin te rouleren. Tijdens de eerste tuinkeuring wordt
gecontroleerd op deze zogenaamde wisselteelt. Als het goed is, heeft u bij Hans de Groot (via
de mail) aangegeven op welke plek in uw tuin kool en aardappel staan.
Deze groenten mogen slechts een keer in de drie jaar in dezelfde aarde staan. De
keuringscommissie controleert met de gegevens die ze heeft bijgehouden van de afgelopen
jaren en uw opgave van dit jaar, of alles volgens afspraak verloopt.
Mocht u de gegevens van de teelt nog niet doorgestuurd hebben, doe dit dan zo spoedig
mogelijk, ander kan de commissie haar werk niet doen. Het mailadres is
hdgkoog@gmail.com.
Als men zich niet houdt aan de wisselteelt zullen gewassen moeten worden verwijderd om de
uitbraak van de ziektes te voorkomen. Ook wordt gekeken of u het label van de verpakking
van uw pootaardappelen op de tuin heeft gestoken, om twijfel over de herkomst weg te
nemen.
Walkant
Het gras aan de walkant moet kort gehouden worden en er mag weinig bloeiend onkruid staan.
Er mag geen overhangende begroeiing zijn.
Tegelpad
Het onderhoud van de helft van het aan uw tuin grenzende middenpad is voor uw rekening.
Verwijder regelmatig het onkruid tussen de tegels en zorg ervoor dat de tegels goed
aangesloten liggen. Met dit laatste voorkomen we dat fietsers vallen. Zorg ook dat er geen
opstaande randen langs het pad staan waardoor fietsers kunnen vallen.
Onkruid
Het is van groot belang dat uw tuin onkruidarm is. Dit is niet alleen in van betekenis voor uw
tuin, maar vooral van waarde voor andere tuinders. De zaden van bloeiend onkruid
(bijvoorbeeld knopkruid) verspreiden zich namelijk razendsnel over het hele tuincomplex.
Opbouw
Er wordt gecontroleerd of de maximale hoogte van opbouwen is nagekomen. Voor de periode
van 1 april tot 31 oktober 2017 worden (tomaten)kassen tot 2 m hoog toegestaan.

Prachtig bloeiend boompje op tuin 39
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In gesprek met Brahim (tuin 33)
Door: Erik Abbink

Zo is hij er en zo is hij weer weg. Als een in een flits bezoekt hij de tuin en dat kan ook niet
anders. Brahim heeft een druk leven. Zijn werk als pakketbezorger in de wijk Westerkoog en
zijn gezin vragen veel aandacht en tijd. Na werktijd verzorgt hij als een soort tussendoortje
dan nog even de tuin. Hij werkt snel een uurtje of korter en rijdt daarna terug naar Amsterdam
waar hij samen met zijn vrouw, twee dochters en zoon woont.

De tuin bijhouden ervaart hij als een moment voor hemzelf. Even weg uit de ratrace, de tuin
ziet hij als een uitvlucht voor de hectische wereld waarin we leven.
Brahim bezorgt al acht jaar postpakketten in Westerkoog en hij kent heel veel mensen; hij
heeft kinderen uit de wijk zien opgroeien. Kinderen die eerst nog klein waren en nu zijn
opgegroeid tot pubers of volwassenen.
Brahim zag zichzelf ook in deze acht jaar ouder en, zegt hij zelf maar even, kaler worden met
de tijd. Dat doet hem nadenken over de veranderingen in de maatschappij die plaatsvinden.
De kwaadheid die hij om zich heen ziet. Ook goed geïntegreerde mensen worden soms
moeizaam geaccepteerd door de ‘boze’ Nederlanders. Hij luistert in de bestelbus tijdens het
rijden voor zijn werk, vaak naar het radioprogramma op radio 1 ‘Zwarte prietpraat’. In de
discussies in dit programma wordt de maatschappij ook vanuit de andere kant belicht. Maar
ondanks deze maatschappelijke ontwikkelingen is Brahim zich steeds meer bewust geworden
dat geluk de ware rijkdom is en dat eenvoud daadwerkelijk gelukkig maakt.
Het was in 1980 toen Brahim op 1 april (en dat is geen grap) in Nederland aankwam. In
Marokko verbouwden zijn vader en opa in hun jonge jaren zelf van alles op hun eigen grond.
Brahim werd opgevoed door de hele familie, maar later vooral ook door zijn oom, die hij papa
noemde. Zijn vader was toen al op zoek naar werk in de grote stad en ging uiteindelijk naar
Europa. Eerst naar Frankrijk en later naar Nederland om te werken bij de mosterdfabriek van
Luyks.
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In Marokko leefden zij bijna geheel zelfvoorzienend. De familie verbouwde graan, gerst,
tarwe, mais en onderhielden daarnaast een moestuin. Een totaal ander leven dan in Nederland.
Een rustig leven, zonder al die verleidingen zoals tv en internet en vooral zonder haast.
Brahim verlangt daar nog weleens naar en gaat regelmatig terug naar zijn geboortestreek
tijdens vakanties. Terug naar het dorp waar hij opgroeide. Het tuinieren heeft hij van kinds af
aan meegekregen. Hij verbouwt nu koriander, rode ui, sperziebonen en munt voor in de thee.
Daarnaast het liefst gele en zebratomaten en gele sperziebonen. Na het oogsten maakt Brahim
de groenten goed schoon, omdat zijn vrouw het vervelend vindt als zij thuis nog veel modder
uit de groente moet wassen.
Othman, de zoon van Brahim, is deze (zon)dag van het interview mee om te helpen. Hij vindt
tuinieren minder leuk dan zijn zusje, maar helpt goed met het planten van de uien. Aan het
eind van ons gesprekje vertelt Brahim dat hij het erg naar zijn zin heeft op zijn tuin op ’t Pink.
Hij heeft veel geleerd van Arie, Bertus en Heero. Hij is ze daar oprecht dankbaar voor en
drukt mij op het hart dat ik dat echt op moet schrijven. Nou hierbij dan, Brahim.
En toen kwam er een minder leuke mededeling. Het zou kunnen zijn dat Brahim volgend jaar
afscheid van de tuin moet nemen, omdat het distributiekantoor wellicht gaat verhuizen naar
Hoorn. Dat zou betekenen dat ‘t Pink wel heel ver uit de route komt te liggen. Die tijd is
echter gelukkig nog niet aangebroken. Brahim is nog steeds onze goed geïntegreerde en
geaccepteerde medetuinder.

LAVAS
IN HET
VOETLICHT

Veelzijdige Lavas
Lavas wordt ook wel maggiplant genoemd. Hij is familie van onder andere pastinaak,
peterselie, selderij en venkel. De plant kan wel twee meter hoog worden, als je hem zijn gang
laat gaan. Het is een vaste plant, die in de herfst en winter volledig afsterft; dan is er niets
meer van te zien.
Het is een sterk kruid dat als een van de eerste tekenen van het nieuwe seizoen zomaar weer
opkomt uit de wortel die overwinterde in de grond. Volgens mij staat hij in diverse tuinen op
‘t Pink. Bij mij zijn er de afgelopen weken al veel jonge stengels met grote geurige bladeren
gebruikt bij het eten. Er valt vroeg in het jaar te genieten met deze plant in de tuin.
Het is een heerlijk keukenkruid dat vers of gedroogd royaal in elke soep te gebruiken is en
verder bij elke warme maaltijd als smaakmaker. Het rauwe blad is lekker door de sla en kan
bijvoorbeeld kleingesneden over rauwkost, zoals radijs, geraspte wortel of koolrabi.
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Ook kan het door het zoetzuur dat u eventueel maakt van uw courgettes en augurken. Hierbij
kan het zelfs helpen als extra beveiliging tegen bederf. Lavas bevat namelijk carvacrol, een
geur- en smaakstof die een antiseptische werking heeft. Hierdoor remt het bacteriegroei.
Bovendien heeft de plant zeer gezonde, zelfs medicinale eigenschappen. De Romeinen
beschreven lavas al in hun kookboeken en zij noemden het een panacee, dat is een middel
tegen allerlei ziekten. Er zitten vele zogenaamde fytonutriënten in, die bepaalde kwalen
kunnen verlichten of voorkomen.
Bron (tevens voor meer informatie): de pagina over lavas op de website mens-engezondheid.infonu.nl.

april-mopje?

Bloemen in de groentetuin
Zaai ook eens bloemen tussen je groenten. Naast dat het er erg vrolijk uitziet zijn er twee
redenen om dit te doen:
• Insecten aantrekken. Bloemen trekken insecten aan, die zorgen voor de bestuiving van je
groenten. En zonder bestuiving geen vruchten. Geen doperwten, geen tomaten, geen
pompoenen. Bijen en hommels kun je met bepaalde bloemen lokken. Klaver, lupine
en zonnebloemen bijvoorbeeld.
• Ongedierte wegjagen. Sommige bloemen schrikken ongewenste dieren af. Afrikaantjes
zorgen dat de slakken niet van je groenten snoepen en bladluizen houden niet van
goudsbloem. Ook de Oost-Indische kers schrikt de luizen af en de bloemen van deze
plant kun je nog eten ook.
De AVVN heeft zelfs een actie op touw gezet: ‘Help de bij: zaai bloemzaden!’ Bijen zijn
verantwoordelijk voor 80% van alle bestuivingen. Nederland kampt sinds de afgelopen jaren
met een hoge bijensterfte. Over de oorzaken is nog veel onduidelijkheid. Feit is wel dat jij de
bij kunt helpen door drachtplanten te zaaien. Drachtplanten bevatten veel stuifmeel en nectar,
het voedsel van de bij. Voldoende voedsel maakt het bijenvolk sterk en minder kwetsbaar
voor sterfte.
Het is wel een beetje reclame, maar voor een goede zaak: www.tuindreef.nl heeft speciaal
voor AVVN-leden (dat bent u automatisch als lid van ’t Pink) een leuke actie: onder
vermelding van de kortingscode ‘AVVN’ ontvang je 10% korting en een zakje bijenvoerzaden
bij al je bestellingen. (Bron: Nieuwsbrief AVVN)
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Gedicht Ivo de Wijs
Dit is de perfecte aardbei
Hij wordt prachtig: rood en rond.
En binnenkort zal ik hem plukken.
Mmm, dan smelt hij in mijn mond.
Ai, het zou er niet van komen.
Boosheid proefde ik - en pech!
Toen ik mijn aardbei wilde plukken
Vloog een vogel met hem weg.
Ik weet het: ook de vogels
hebben oog voor kwaliteit.
Ik leg een net over mijn kweeksels,
Want ik wil ze niet meer kwijt.
Maar elke dag leg ik één aardbei
op een mooie plek apart.
Ik deel de vruchten van mijn dromen
met de vogels van mijn hart.
Bron: www.natuurkracht.eu

Nico van Toledo (tuin 14) tijdens een genietmomentje in de zon
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Bloeiende rozemarijn op tuin 19

