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Werkmiddag 9 september 2017
Het weer was goed
voor een stevige
aanpak van het
onkruid

De planning was goed: tussen de hoosbuien van de afgelopen tijd viel deze middag juist de
zon te bespeuren en was het aangenaam vertoeven op het tuinencomplex. Gelukkig, want er
was een hoop te doen voor het handjevol medetuiniers dat was gekomen om te helpen. Zowel
voor als achter op de pleinen moest het onkruid handmatig tussen de tegels gehaald worden.

Hierboven ziet u de twee lenige medetuiniers Aomi Vermeulen (tuin 23) en Els Everaers (tuin 10) het
onkruid tussen de tegels te lijf gaan

Het grovere werk vond plaats aan de walkant. Daar moest riet en hoog opgeschoten onkruid
gesnoeid en weggevoerd worden. De composthoop achter de schuur is sinds deze middag niet
meer in gebruik als zodanig; de boel daar is leeggeschept en de hoop afgesloten.
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Overleg over de beste werkwijze door (v.l.n.r.) Tamara (tuin 18), Jan Cartier (tuin 12) en Paul Faber
(tuin 40)

Het afvoeren van het onkruid door Yvon de la Bie (tuin 12)

Er is nog veel meer werk verzet op deze middag. Onder andere is onze Jan Metgezel aan wal
gesleept en schoongemaakt en is een van de pompen hersteld.
Een impressie van de hulpvaardige medetuiniers op deze middag vindt u aan het eind van
deze nieuwsbrief.
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Door: Erik Abbink

In gesprek met Tamara Meerhoff (tuin 18)
Tuinieren heeft Tamara van kindsbeen af geboeid. De eerste succesvolle opbrengsten wist zij
in de achtertuin van haar ouderlijk huis te verwezenlijken en later, in de hogere klassen van de
basisschool, werden de theorie- en praktijklessen op de schooltuinen zeer oplettend en
gemotiveerd gevolgd.

Waarom het goed gaat
blijft altijd gissen

Toen zij zelfstandig ging wonen kon het dan ook niet anders of op haar balkonnetje
verschenen diverse potten en bakken met aardbeien- en tomatenplantjes. Maar toen zij
kinderen had, die zij het tuinieren mee zou willen geven, voldeed dat balkonnetje niet meer
aan haar verwachtingen en ging zij op zoek naar een tuinvereniging. Zo ontdekte ze dat vlak
bij haar huis een tuinvereniging actief was. Het was haar niet eerder opgevallen dat er op zo’n
korte afstand een eilandje was met moestuinen. En zo komt het dat vandaag, op deze prachtige
zonnige zondag, Tamara alweer
vijf jaar tuiniert bij onze
vereniging.
Ik loop haar tuin op om te vragen
of zij iets over zichzelf wil
vertellen voor deze nieuwsbrief.
‘Misschien wil ik dat wel ‘, is haar
eerste reactie, maar na een paar
seconden bedenktijd overwint ze
haar terughoudendheid. Gelukkig
maar, want het wordt hoog tijd, na
vijf jaar, om wat meer te weten
komen over onze medetuinier op
tuin 18.

Naast haar ervaringen op de schooltuin heeft Tamara de kneepjes van het tuinieren geleerd
vanaf internet en door het bestuderen van boeken. Hoe het kwam weet Tamara niet, maar het
eerste jaar op ’t Pink was een geweldig jaar met een prachtige opbrengst. De bietjes waren
toen zo geweldig lekker dat het tot nu toe niet gelukt is om die smaak te evenaren. Misschien
zat het wel in de compost die dat jaar gezamenlijk was ingekocht, maar ja… dat blijft bij
tuinieren toch altijd gissen. Het zou ook zomaar aan de hulp van haar twee zonen kunnen
liggen. Die assisteerden de eerste jaren nog enthousiast op de tuin. Nu is de interesse voor het
tuinieren van hun kant voorlopig verdwenen. Zij eten er wel lekker van, maar gaan liever op
hun vrije momenten voetballen dan onkruid wieden.
Tamara werkt drie dagen per week als onderzoeker naar de infectieziekte die wij de griep
noemen. Een dag in Nijmegen op de Radbouduniversiteit en twee dagen thuis monitort ze de
griepdata die worden aangeleverd vanuit Oost Europese landen om daaruit conclusies te
kunnen trekken voor de volksgezondheid. Het is zaak om op tijd in te zien welk griepvirus
zich snel verspreidt en welke risico-doelgroepen eventueel een vaccin toegediend dienen te
krijgen.
Na haar studie Medische Biologie aan de VU in Amsterdam is zij gaan werken bij het Nivel
Instituut, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Zij deed daar
onderzoek naar het RS-virus en daarop is ze ook gepromoveerd. Bijna alle mensen maken op
jonge leeftijd een infectie met het RS-virus door. Het virus veroorzaakt ontstekingen van de
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luchtwegen. Een kleine groep
risicokinderen kan daar klachten
aan overhouden. Men is om die
reden tegen het RS-virus nu een
vaccin aan het ontwikkelen.
Tamara is ook nog actief, naast de
opvoeding van de kinderen, het
groenten verbouwen op de tuin en
haar verantwoordelijke werk, in
het bestuur van het Local
Exchange Trading System, u
misschien wel bekend onder de
naam Ruilkring LETS. Je kunt via die organisatie iets aanbieden en daarvoor in ruil van
iemand anders iets terugkrijgen. Het beperkt zich niet tot twee personen, want je ‘betaalt’.
Niet met geld maar met Saentjes, die jij eerder kreeg voor jouw aanbod. Deze week heeft
Tamara nog een pompoen ingewisseld, en ze ‘kocht’ er druiven voor terug.
Zo helpt Tamara met haar inzet de wereldgezondheid, het biologisch tuinieren en de economie
een stukje verder op weg naar een betere en duurzame wereld.

Courgettes inmaken met Joost van
Lambalgen (tuin 32)
Wie Joost een beetje kent, weet dat hij elk jaar trots is op de productie van zijn
courgetteplanten. De gemiddelde tuinier op ’t Pink zal misschien zo’n drie van die planten
hebben staan en vervolgens al niet meer weten wat hij met de oogst aan moet; Joost heeft er
vijftien staan dit jaar. Wat gebeurt er toch met al die vruchten?
Wie ernaar vraagt krijgt uitgebreid te horen over het inmaken in keurige potjes van dezelfde
grootte, familie en kennissen die er dol op zijn en waarbij je de in zuur ingelegde courgettes
allemaal kunt eten.
Dit is zijn succesrecept:
De potjes zo heet mogelijk met sodawater schoonmaken.
1 kg courgettes
2 flinke uien
2 afgestreken eetlepels zout
5 dl ijskoud water
5 dl witte tafelazijn
250 gr witte kristalsuiker
1 tl selderij- of dillezaad
1 el mosterdzaad
2 volle tl kurkuma (koenjit)
Snij de courgette doormidden, verwijder het zachte gedeelte en snij de courgette in blokjes,
snipper de ui. Doe de courgette, ui, zout en het ijskoude water in een kom en zet deze
gedurende 3 uur op een koele plaats.
Giet de courgette af, voeg azijn, suiker, kurkuma, selderij- en mosterdzaad toe, breng aan de
kook. Kook 2 minuten door. Giet de massa zo heet mogelijk in de potjes. Zet ze 5 minuten op
de deksel. Na een week zijn ze klaar.
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De grasmaaier
Onze oude grasmaaier heeft het dit seizoen helaas begeven. Na uitvoerig onderzoek naar de
beste en tegelijk goedkoopste uitvoering van een nieuw aan te schaffen benzinegrasmaaier, is
er een aangeschaft. Een extra voordeel van de nieuwe machine is, dat er een opvangbak is
voor het afgemaaide gras, zodat het gemakkelijk af te voeren is. We willen het maaisel niet
laten liggen, omdat het ‘schraal houden’ van de grasmat positieve effecten heeft op de variatie
van de groei van bloemen. Zo’n opvangbak is dus ideaal.
Toen de maaier voor het eerste gebruikt was door een van de leden van de ploeg, was de
reactie: ‘Gaat fantastisch, ook het zelf voortbewegen van de maaier. Kost nú geen enkele
inspanning meer. Binnen een kwartier was het vierkante stukje rechts van de poort gemaaid’.

Gerard Möhring met de vorige maaier

Paul Faber met de nieuwe grasmaaier

Zelf zuurkool maken
Zuurkool is gefermenteerde witte kool. Fermenteren was vroeger een manier om voedsel te
verduurzamen. Hierdoor bleven rottingsbacteriën buiten de deur. Het zijn de
melkzuurbacteriën zich die van nature op de koolbladeren bevinden, die dat werk doen.

Bovenste rij v.l.n.r.: De geoogste kolen, de kolen snijden, het gewicht meten; Onderste rij
v.l.n.r.: 15 gram niet-gejodeerd zout bij elke kilo gesneden kool en dit goed inmasseren en –
stampen zodat vocht loskomt, verzwaarstenen erop zodat het vocht hoog komt, de pot met
waterslot zodat er wel lucht uit kan, maar er niet in. Ten minste zes weken laten staan, daarna
de hele winter te gebruiken.
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Natuurlijk kun je zuurkool kant-en-klaar en nog goedkoop ook, kopen in de supermarkt. Dus
vanwaar de lust tot al dat werk?
Ten eerste werken wij natuurlijk met onze eigen groenten. Je kunt er, als het gewicht van uw
kolen niet toereikend is (of gewoon voor de variatie) geraspte wortel, kleingesneden courgette,
uien en meer doordoen. Je weet hoe die groente verbouwd is; met liefde en zonder schadelijke
middelen.
Ten tweede wordt er bij de productie in de fabriek met azijn gewerkt en is de inhoud van de
(plastic) pakjes uit de winkel gepasteuriseerd (verhit) om bacteriën te doden. Terwijl dat juist
heel goede bacteriën zijn in de gefermenteerde kool, die je darmen helpen. Je kunt die
zogenaamde probiotica ook heel duur (en zoet) in een potje (o.a. Y.akult) kopen. Maar in
zuurkool op deze ouderwetse wijze geproduceerd, zitten die gezonde bacteriën ook.
Vervolgens kan ik in superlatieven uitweiden over de superieure smaak en heerlijke zachtheid
van zelfgemaakte sauerkraut maar daar moet u zelf maar over oordelen als u het voorbeeld
wellicht eens gaat volgen.

De laatste tuinkeuring van 2017
In de week van 23 tot en met 30 oktober vindt de laatste tuinkeuring van dit jaar plaats
door de keuringscommissie. Het is de opruimfase, waarbij erop gelet wordt dat de
tijdelijke opstallen worden afgebroken. Alleen de permanente opstallen kunnen blijven
staan. Die mogen maximaal 1,2 meter hoog zijn. Dit geldt dus ook voor de bonenstokken.
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
wordt u verzocht 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) dienen te worden verwijderd of vastgelegd. Bovendien vragen wij u de
komende weken extra te letten op het onderhoud van het middenpad. Dat kan
momenteel bij menigeen wel wat krabwerk gebruiken tussen de voegen van de tegels.

Foto-impressie van de werkmiddag 9-9-17

7

