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Herfststukjes
maken…….
Op zaterdagochtend
3 oktober a.s. aanvang
10.00 uur tot 13.00 uur is er weer
gelegenheid om herfststukjes te maken.
Noteer de datum alvast in de agenda.
Meer informatie volgt via een flyer.
Deelname is gratis en
alvast met dank aan de
voorbereidingsgroep.

Drie nuttige tips, voor een
aangenaam verblijf……!
Voorkom ongewenste gasten………….
A. We hebben met elkaar afgesproken de deur
van het toegangshek zo veel mogelijk af te
sluiten, zeker in de avonduren. Voor het geval er
een party is, maak dan goeie en duidelijke
afspraken met de gasten over de aankomst.
Spreek bijv. een bepaalde tijd af bij het hek om
het te openen of laat de partygasten zich melden
met een mobieltje of derg. De laatste periode zijn
er namelijk nogal wat ongewenste ‘bezoekers’
gesignaleerd, die ook de tuinen op gingen om
rond te neuzen en te koekeloeren……en wat
deden ze en zagen ze daar……….? Voorkom
daarom indringers……...!
Gedrag bezoekers…….
B. Laat geen bezoeker(s) op andermans tuin als
zijzelf niet aanwezig zijn, dit geldt eveneens voor
alle gasten, visite en (klein)kinderen van
hobbytuinders. Ze hebben daar niets te zoeken
en het levert alleen maar ergernis en met
kinderen vaak vernielingen op. We huren in ons
fraaie tuinenpark wel moes- en siertuinen, maar
deze lenen zich niet voor het gebruik als
speeltuin.
Hondenvervuiling…….
C. Helaas spreekt het Huishoudelijk Reglement
zich hier niet over uit, maar het is niet de
bedoeling uw hond(je) te
laten SCHIJTEN op de
tuin.
Het
is
uiterst
onhygiënisch, het stinkt en
dit gedrag past beslist
niet bij het kweken van
groenten, fruit en bloemen. Bij warm weer, zullen

uw tuinburen er zelfs stankoverlast van
kunnen ondervinden. Spreek elkaar als
goede buurtjes hierover gerust aan en
benoem deze nare overlast! Voor het geval
‘het’ zich toch voordoet, laat de hond dan
elders uit of ruim de stront gewoon op.
EHBO en zo: Een beduidend beter
wespenjaar
Dat was de kop van een krantenartikel…
Beter voor wie? In elk geval niet voor
degenen die lekker in hun tuin zitten en
genieten van een glaasje fris of een heerlijke
fruitsalade. Zoetigheid daar komen wespen
op af. Er zijn allerlei tips om de wespen op
afstand
te
houden:
kruidnagels,
wierookstokjes en brandende koffiebonen
Maar of ze helpen?. Op een terras werd de
frisdrank geserveerd in een glas met een
stukje plastic folie erover en rietje
erdoorheen gestoken.
Dan komt de wesp in
elk geval niet in je glas
en ongemerkt in je
keel.
Rustig blijven en niet
gaan slaan is het verstandigst: een wesp
steekt alleen als hij klem raakt. Toch
gestoken? Een koude doek of een ijsklontje
geeft verlichting. Daarna wat zalf, zoals
Azaron of Nestosyl kan de jeuk wat
verminderen. Bij een wespensteek in de
hand of vinger is het belangrijk om zo snel
mogelijk eventuele ringen af te doen.
Een wespensteek kan gevaarlijk zijn voor
mensen die allergisch zijn. Die hebben, als
ze weten dat ze allergisch zijn, vaak zelf
medicijnen bij zich. En anders is het zaak om
zo snel mogelijk naar de (huis)arts te gaan.
Petra de Jong
Onze EHBO mensen zijn:
Corrie
Berg
Greet
Boving
Petra
de
Jong

tuin
112
tuin
60
tuin
88

tel. 06
57240534
tel. 06
21851459
tel. 06
12276791
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Tuintips maand september
-Vaste planten kunnen verplant of gescheurd
worden. Bij het scheuren van vaste planten plant
je de vitale delen aan de buitenzijde van de kluit
terug.
-Onkruid in de borders
wieden.
-Maai met de messen
op halve hoogte.
-September
is
een
prima maand om een nieuw gazon te zaaien. De
temperaturen zijn nog vrij hoog, zodat de zaden
goed zullen kiemen. Ook kale plekken in een
bestaand gazon kunnen worden ingezaaid.
-Snoei deze of komende maand de hagen voor
een laatste maal. Zo gaan ze mooi strak de
winter in. Grootbladige haagplanten snoeien met
een snoeischaar i.p.v. een heggenschaar.
Hiermee voorkom je halfdoorgeknipte bladeren
met bruine snoeiranden.
-Probeer te voorkomen dat afgevallen blad in de
vijver komt. Dit kan door een net te spannen
over de vijver of door regelmatig te blad eruit te
halen met een schepnet.
-Laat
holle
plantenstengels die uit het
water
omhoogsteken
staan. Dit zorgt in de
winter voor zuurstof in het
water als er ijs ligt.
Tweede inspectieronde 2015
De tweede inspectieronde op het terrein is achter de
rug.
Alle
eerder
aangemerkte
probleemtuinen zijn opnieuw bezocht.
Helaas heeft niet iedereen gevolg
gegeven aan de voorwaarden gesteld in
de brief van het bestuur. Daar waar
nodig wordt intern opnieuw besproken
wat de vervolgaanpak zal gaan worden
om ons fraaie tuinenpark in een zo goed
mogelijke conditie en aanzien te houden.
Door de optimale groei- en weersomstandigheden in
de afgelopen periode staat er nu ook veel inheems en
bloeiend (on)kruid langs de waterkanten en in
groepen op een groot aantal tuinen. Op bepaalde
plekken misstaat die wilde flora niet, maar voorkom
(te) explosieve uitwassen, dat is in ieders nadeel.
De houtige gewassen in het
omringende fraaie Schollebos
zijn het merendeel volwassen en
produceren
daarom ook
zaad. In veel
tuinen worden dan ook zaailingen
waargenomen van vooral essen. De
boom:
es(zwarte
knoppen,
lat.naam:Fraxinus) is een inheemse
houtsoort
en
kan
uiteindelijk
geweldige afmetingen

bereiken. Verwijder daarom de zaailingen tijdig en
voor de herkenning hierbij het blad en knoppen.

Eetbare bloemen…..
Niet iedereen weet dat er bloemen zijn die je kunt
eten. Het zijn er ook veel meer dan je eigenlijk
denkt. Als je goed gaat zoeken zijn er heel veel
eetbare bloemen. Op
de foto de bloempjes
van de
Borago
officinalis
(Komkommerkruid),
ze
hebben
een
heerlijk
frisse
komkommersmaak.
Overigens is niet elke
bloem lekker – dat is weer een heel ander
verhaal. Als ik het hier over een eetbare bloem
heb bedoel ik daar uiteraard een eetbare bloem
mee die ook nog smakelijk (of neutraal maar zeer
decoratief) is.
Waarom zou je bloemen eten?
Dus voor de smaak en/of voor het uiterlijk.
Sommige bloemen geven heel veel smaak, van
kruidig, of pittig radijsachtig, of geurig of zoet.
Anderen smaken dus vrij neutraal, bijna wat
“poederig” of “zacht” en zijn daardoor bijvoorbeeld
geschikt als eetbare garnering bij salades, in dat
geval is het uiterlijk veel belangrijker dan de
smaak. Er zijn ook nog grotere maat bloemen die
daardoor zeer geschikt zijn om te vullen.
Welk gedeelte van de bloem eet je?
Bedenk dat jonge bloemen (net uit knop of zelfs
nog half in knop) het lekkerst smaken, Oudere
bloemen kunnen bitter gaan smaken. Ook de
bloembodem is vaak hard en bitter (maar dus niet
altijd – denk aan de Artisjokbodem). Het hart van
de bloem kan ook minder smakelijk zijn, en tot slot
het vaak bijna witte gedeelte aan het begin van de
bloem (maar ook weer niet altijd, hangt af van de
bloem zelf).
Over het algemeen kun je stellen dat je van
bloemen uit de Asteraceae/composietenfamilie
(alle chrysanthachtige bloemen) alleen de
bloemblaadjes eet, zorg er daarbij voor dat je het
witte gedeelte dat uit de bloembodem komt
verwijderd is. Eetbare lipbloemen eet je vaak in
geheel, met alleen het steeltje verwijderd. Zo
heeft een aantal groepen een bepaalde eetvorm.
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