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De tweede werkmiddag van het jaar: 26 mei
Door: Lida Möhring

Ondanks de warmte is
er echt veel gedaan

Het was eigenlijk te warm, maar met rustig werken en veel drinken was het
wel te doen. Er was een enorme opkomst: 17 man/vrouw, wat betekent dat er
ondanks de warmte echt veel gedaan is.
Voor 13.00 uur had Henk de composthoop aan de voorkant van het complex
verder opgeruimd. Hij zal ook nog zorgdragen voor het afvoeren van
overbodig materiaal, naar de vuilstort. Heero en Nico waren alweer druk bezig
met de kas en hebben van de grote kist het slot vervangen. Nico had ook al de
bordjes bij de beide ex-composthopen gemaakt en vervangt regelmatig een
nummerbordje van een tuin. Dus mocht u denken: "Hé, ik heb een nieuw
bordje"; dat kan! De waterpompen zijn door Heero bovendien weer
aangesloten. Het rotte deel van de poort is verwijderd door Nico.
De wilgen achter de schuur en die op het oosteind van het park zijn gesnoeid
door Henk, Ab en Nico. Zo kunnen de bomen er weer twee jaar tegen. Het
terrein rond de kas, dat door Wil al behoorlijk schoon was gemaakt, is verder
van onkruid ontdaan door Yvon. Het gras rond het botenhuis is gekortwiekt
door Willem en Jan, evenals het ophogen van de tegelrand op tuin 16.
Rond de schuur is er gigantisch schoongemaakt. Er groeide zoveel onkruid
tussen de tegels. Deze klus is gedaan door Els, Marieken, José, Sylvia en
Lida. Langs het pad naar het complex is het gras onder handen genomen door
Ellen, Tamara en Marina. Dat ziet er weer strak uit. Misschien is het voor de
toekomst handig een kantenafsteker aan te schaffen. De brug is weer gesopt en
schoongemaakt, dit gebeurde door Marjan en Theo.
In de tussentijd heeft Bertus de bak vooraan weer voorzien van vrolijke
geraniums. En hij heeft de plantjes voor het stukje buiten het hek alweer
klaarstaan; top.
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Iedereen heel erg bedankt voor alle hulp; zo zorgen we dat ons complex er
weer prachtig bijligt. Voor wie denkt: ‘Hier wil ik ook aan meewerken’:
zaterdag 8 september is de volgende werkmiddag.

Ab en Nico in actie bij het snoeien van de wilg

DE TWEEDE TUINKEURING VAN 2018
De richtpunten tijdens de tweede tuinkeuring in week 34 (20-27 augustus) zijn
met name:
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Walkant
Het gras aan de walkant dient u kort te houden en zorg dat er geen bloeiend
onkruid staat. Er mag geen overhangende begroeiing zijn.

De tuinkeuring is 20
Tegelpad
tot 27 augustus 2018
Het onderhoud van de helft van het aan uw tuin grenzende middenpad is voor
uw rekening. Verwijder onkruid tussen de tegels en zorg ervoor dat de tegels
goed aangesloten liggen. Struiken langs het pad moeten worden gesnoeid.
Onkruid
Uw tuin dient onkruidarm te zijn. Dit is niet alleen in van betekenis voor uw
eigen tuin, maar ook voor die van anderen. De zaden van bloeiend onkruid en
grassen verspreiden zich namelijk over het hele tuincomplex.
Opbouw
We controleren of de maximale hoogte van opbouwen (75 cm), zoals vermeld
in het Huishoudelijk reglement, wordt nagekomen. Voor de periode van 1
april tot 31 oktober 2018 worden (tomaten)kassen tot 2 m hoog toegestaan.

Marjan en Theo zorgen dat de brug er weer helder uitziet
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RECEPT
OPEN VRUCHTENTAARTJE OP ELZASSER WIJZE
Het recept is van de vermaarde Elizabeth David. Deze lage taart is heel
eenvoudig en met zo’n beetje alle seizoensfruit te maken. Er wordt weinig vet
gebruikt maar toch is hij smeuïg en heeft een knapperig randje. Ik maak hem
meestal met pruimen van de tuin, maar hij is ook met gekochte abrikozen of
schijfjes appel heerlijk.
Gebruik een dichte (flexibele of vlaai) taartvorm van ongeveer 23 cm; geen
springvorm vanwege eventueel loskomend vocht.
Verwarm de oven tot 210’C. Het in het recept genoemde ijswater krijg je door
een paar ijsblokjes in wat water te leggen. Gebruik 1 kilo (brutogewicht) van
een van de fruitsoorten. Je kunt voor ‘de mooi’ met het fruit eventueel de
ronde vorm volgen.
Maak een kruimeldeeg van 150 gr bloem, 75 gr roomboter, 100 gr
(riet)suiker, 1 theelepel zout en 2 tot 4 eetlepels ijswater. Wrijf de boter
simpelweg in de bloem, voeg het water toe en maak er een bal van. Spreid
het gewoon rechtstreeks in de vorm met de handen uit en druk het met de
knokkels zachtjes op zijn plaats, met een laag opstaand randje.
De vruchten: halveer pruimen of abrikozen en ontpit ze. Leg ze met de
opening naar boven op de taartbodem. Als u appels gebruikt, schil ze dan
en snijd ze in dunne, gelijkmatige plakjes. Bak de taart in het midden van
de oven ongeveer 20 minuten tot de rand goudbruin is en het fruit zacht.
Giet dan 1 ei dat losgeklopt is met een paar eetlepels slagroom, koffiemelk
of verse roomkaas (wat er in huis is) over het fruit en laat hem dan nog 5
minuten bakken.

Sylvia ontdoet het terras bij de schuur van onkruid tussen de tegels
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Bloemen niet alleen voor de bijen
In de vorige Nieuwsbrief konden we een artikel lezen over het belang van
(wilde) bloemen in de tuin voor de insecten en het bevruchten van uw
gewassen. Gelukkig verenigt het aangename zich hier met het nuttige:
bloemen zijn een lust voor het oog.
Lida bewijst dit (zie onderstaande foto) maar weer eens door van de bloemen
op haar tuin een boeket samen te stellen dat niet onder hoeft te doen voor dat
van een bloemist:
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Foto’s van de werkmiddag 26 mei 2018:

V.l.n.r. Heero, Nico, Henk, Ab

Alle foto’s in deze Nieuwsbrief: Lida Möhring

Heeft u vragen, opmerkingen of artikelen voor deze Nieuwsbrief: secretaris@tpink.nl
2 augustus 2018

