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Vooraf
De tuincommissie gaat over drie weken weer keuren. Dit keer is de
Nieuwsbrief informatief, niet alleen op het gebied van wat er
‘moet’, (de tuin bijhouden), maar vooral over wat er leuk is en
gaande op het complex. Superblij ben ik daarom met maar liefst
drie gastschrijvers deze keer. Het is zo fijn om gemotiveerde
medetuiniers te hebben die bijdragen aan de inhoud van ons
bulletin.
Paul schrijft als coördinator van de werkmiddagen daarvan een
verslag. Dat deed hij al eerder en het draagt zeker bij tot de goede
opkomst op die dagen.
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Marlies kan goed schrijven over de bezigheden van onze imkers
Aaron en Peter. Een fijne aanwinst voor de vereniging deze
mensen!
Erik kon in deze periode gelukkig tijd vinden voor opnieuw een
interview, dit keer met een tuinder van het eerste uur: Bertus de
Ruiter. Het was nog niet zo gemakkelijk Bertus hiervoor bereid te
vinden. Hij, zo zegt hij zelf, ‘treedt niet graag op de voorgrond’.
We zijn blij dat er toch een afspraak gemaakt kon worden want
Bertus is een markante medetuinier die ons genoeg te vertellen
heeft.
Ik wens u leesplezier.
Annette Abbink

Werkmiddag 25 mei 2019
Door: Paul Faber

Zaterdag 25 mei hebben we de tweede werkdag van 2019 mogen
meemaken. Het weer was ideaal: droog en niet te warm of te koud.
De afspraak is dat we om 13 uur beginnen en rond 15 uur naar een
afronding toewerken. Klokslag de begintijd waren we nog maar
met drie man. Maar binnen een paar minuten kwamen er nog tien
enthousiaste helpers bij.
De taken werden verdeeld en we startten in koppels en een kleine
groep. Voorin het complex is het terras weer aangepakt, onder
andere gras tussen de tegels weggekrabd. Ook achterin, rond de
tuinkas alias werkhok is een begin gemaakt met het schoonmaken
van het tegelterras rondom. Deze klus is helaas nog niet helemaal
afgerond.
De waterpompen zijn hersteld door twee heren met verstand van en
ervaring met watermanagement. Rondom het boothuis is de
overdadige begroeiing verwijderd. De compostbak voor het
botenhuis is leeggeschept en de compost verdeeld. Deze
compostbak is opnieuw opgezet met takken op de bodem en
groenafval dat tijdens de werkzaamheden werd verzameld.
Na vijf kwartier werd er een pauze ingelast, waarin we door de
vereniging beschikbaar gesteld drinken en koeken konden
nuttigen. De onderbreking is altijd het moment voor de leden om
elkaar beter te leren kennen, tuin- en privéweetjes uit te wisselen
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en de saamhorigheid te versterken. Als bestuur zijn we verheugd
dat een groot deel van de leden bereid zijn deel te nemen aan de
gezamenlijke werkmiddagen.
Mocht u geen tijd hebben gehad en de werkmiddagen gemist, dan
kunt u het terras achterin helpen schoonmaken. Graag even melden
aan onze secretaris zodat we dit kunnen meenemen in onze
administratie.
De compostbak voor het botenhuis was van een oud-tuinlid dat de
tuin naast het botenhuis huurde, maar inmiddels geen lid meer is.
Wij willen deze compostbak gebruiken voor materiaal dat
afkomstig is uit algemeen groen. Het is uitdrukkelijk niet de
bedoeling dat leden hier hun eigen afval in gooien. Afval is
eigenlijk een verkeerd woord, het is waardevol basismateriaal dat,
na compostering, helpt de bodem te verbeteren. Uitzondering zijn
koolstronken, aardappelloof en planten die aangetast zijn door
ziekten. Deze kunt u altijd thuis in de groenbak gooien.
Groenbakken worden namelijk eerst vergist zonder zuurstof
en onder hoge temperatuur. Dat doodt alle ziektekiemen.
De volgende werkmiddag staat gepland op zaterdag 7 september.

Werk aan de
waterkant op de
werkmiddag 25 mei
2019

Meer foto’s van de werkmiddag vindt u aan het eind van deze Nieuwsbrief
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‘Een vrouw is sterker dan zes sleepboten’
Een interview met Bertus de Ruiter
Foto’s en tekst: Erik Abbink

Groningers stug en
stijf? Nou deze
Groninger niet! Bertus
past niet in dat beeld
van de Noorderlingen.
In tegenstelling tot de
‘echte Groningers’
vertelt deze tuinier
direct honderduit.
Misschien komt het
omdat moeder uit
Overijssel kwam, maar de ene na de andere anekdote borrelt bij
Bertus omhoog en voor we het weten verliezen we door de
verhalen de rode draad uit het oog. Maar dat is begrijpelijk, want
als je zoveel meegemaakt hebt als Bertus en een respectabele
leeftijd hebt bereikt, dan is er ook veel te vertellen.
Na op een tuinderij in Groningen te zijn opgegroeid begon de tijd
dat er daar weinig werk was en de tuinders eigenlijk onderbetaald
werden. Vanuit het Westen was er een roep om arbeidskrachten en
om die reden werden er arbeidsbeurzen georganiseerd om de
Noordelingen te overtuigen naar het Westen, dat gebied van melk
en honing, af te reizen. Friezen en Groningers gaven daar massaal
gehoor aan. Het waren arbeidsmigranten binnen onze
landsgrenzen.
Bertus kwam in Zaandam bij Bruynzeel terecht, maar hij had al
snel door dat er beter betaalde banen waren. Verkade, Albert Heijn
en Bruynzeel waren niet zo scheutig. In de bouw – daar was het
beter. Hij werkte eerst bij aannemer Onrust en daarna bij de NBM
(Nederlandse Basalt Maatschappij) waar hij als bijrijder in een
Bedford van hot naar her materialen vervoerde. Later kwam hij
terecht bij aannemer Hollebeek. Drie bazen in een half jaar tijd.
‘Voor vijf gulden meer in de week liep je over naar een ander
baas’. Bertus herinnert het zich nog goed. ‘Wel netjes een week
van tevoren opzeggen natuurlijk’, knipoogt hij.
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Voor zijn werkgever Hollebeek ging hij aan de arbeid op Texel.
Het was vooral stratenmakers-werk en dat was goed voor de
portemonnee: een hele dag voor de baas werken en na halfvijf
bijverdienen
door de
straatjes van de
Tesselaren op
te hogen. ‘Tja
dat waren
mooie tijden.
Mijn
schoonvader
die bij de
gemeente
werkte
verdiende minder dan ik’. Bertus vertelt het met trots. De vrije
jongen die dag en nacht werkte, ontmoette zijn huidige vrouw in
die tijd op Texel en werd verliefd.
‘Een vrouw is sterker dan zes sleepboten’ zegt Bertus. ‘Ja, dat is
een gezegde uit de scheepvaart’, reageert hij op mijn vragende blik.
‘Ik ben heel blij met haar, zij is goed onderlegd en heeft veel
interesses. Een sterke vrouw’. Ik vraag door over die scheepvaart
en dan blijkt Bertus ook nog bij de Marine gewerkt te hebben in
zijn (verplichte) diensttijd. Daar komt dus die, mij volkomen
onbekende, vergelijking vandaan over de kracht van vrouwen.
Terug in Zaandam voelt Bertus zich echt thuis in de Zaanstreek. Na
zijn eerste koophuis, in de Vergiliusstraat, kocht hij de woonboot
waar hij jarenlang met heel veel plezier heeft gewoond. Nadat hij
deze boot een paar jaar geleden verkocht, moet hij nog steeds
wennen aan zijn huidige appartement. De Mallegatsloot was toch
meer zijn stekkie. Lekker dicht bij de tuin, dat aardse paradijsje.
Tot nu toe is het nog steeds gelukt om zijn tuin op ’t Pink aan te
houden, maar een paar weken terug vertelde Bertus ons tot ons
verdriet dat hij gezien zijn gezondheid vindt dat hij ermee moet
stoppen. ‘Ik voel dat ik snel achteruitga. Ik heb drie operaties
achter de rug in twee jaar’. Ja… we geven onmiddellijk toe dat dat
niet niks is, zeker op deze leeftijd (Bertus is 86). Maar de
wonderen zijn de wereld nog niet uit, hopen we. De dokter heeft
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onlangs nog gezegd dat Bertus er vitaal uitziet en de interviewer
kan het alleen maar met de arts eens zijn.
We hopen dat Bertus nog lang bij ons mag blijven, al zou het met
een halve tuin zijn. Zijn kennis van het tuinieren, over de
geschiedenis van onze vereniging en zijn gezellige praatje en
moppies zouden we anders allemaal vreselijk missen.

'Eigen' bijen op de tuin
Foto’s en tekst: Marlies Spijkers

Zoals veel tuinders wel al door hebben, staat er achterin de tuin
naast de boothelling een bijenkast met volkje. Dit ter meerdere eer
en glorie van onze oogsten
;-) maar ook om de diertjes
een handje te helpen en
omdat het leuk is.
Er is gekozen voor een
zeer zachtaardig volkje
(Carnica) om vervelende
voorvallen (zoals steken)
zoveel mogelijk te
beperken. Het bijenvolk is
onder de hoede van Peter
en Aaron (tuin 39) in de avond van 3 juli opgehaald in Zeeland en
geplaatst op de tuin. Dat ging bijna zonder slag of stoot.
Met het stukje vanuit de auto naar 't Pink ging er wel iets mis. De
bijenkast was een beetje opengegaan en een aantal opstandige
bijtjes kwam verdwaasd naar buiten wandelen. Maar het was al
redelijk donker en koel buiten en daarom bleven ze rustig op de
buitenkant van de kast. Vervolgens is de kast een uur met rust
gelaten en zijn de bijen vanzelf de kast weer ingekropen en daarna
is de kast op de huidige stek geplaatst.
Vroeg in de ochtend zijn de eerste bijen uitgevlogen om de
omgeving te verkennen en in de middag vlogen zij al af en aan.
Foto: Marlies Spijkers

Intussen beginnen de bijtjes zich aardig thuis te voelen op ons
tuincomplex en verzamelen vrolijk stuifmeel en nectar ... Maar we
missen nog een naam voor deze bijenkast... Heeft u suggesties?
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(Wordt vervolgd in een volgende Nieuwsbrief)

Wist u dat?
…takken die over het middenpad hangen vaak heel mooi zijn maar
ook vervelend voor de fietsers die naar achteren moeten?
…je schoongemaakt fruit van de tuin zo in de vriezer kunt doen,
wachten tot er ander fruit rijp is en dan pas jam maken? Zo kun je
heel verrassende combi’s maken zoals kruisbessen met bramen.
Erg lekker!
…open vuur op de tuinen verboden is? Het is een
politieverordening dus daar is helaas geen discussie over mogelijk.
…Lida een woedende buurtbewoner tot bedaren heeft moeten
brengen? Hij was zo boos omdat zijn kinderen niet konden slapen
door het ultrasone geluid van elektronische zogenaamde
ongedierteverjagers. Ze heeft hem beloofd dat deze apparaten
verwijderd of ten minste uitgeschakeld zullen worden op ons
complex. Graag verzoeken wij u hieraan gehoor te geven.
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Het middenpad en de
walkant netjes en
bloeiend onkruid op
de hele tuin
verwijderen

DE TWEEDE TUINKEURING VAN 2019
De richtpunten tijdens de tweede tuinkeuring in week 36 (2 - 9
september) zijn met name:
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.
Tegelpad
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
De maximale hoogte van opbouwen (75 cm), zoals vermeld in het
Huishoudelijk reglement, wordt gecontroleerd. Voor de periode
van 1 april tot 31 oktober 2018 worden (tomaten)kassen tot 2 m
hoog toegestaan.

Foto’s werkmiddag 25 mei 2019
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De overige foto’s in deze Nieuwsbrief zijn geleverd door Lida Möhring

