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Samen op 144 tuinen…

Nieuwjaarsreceptie

Waar 144 tuinen met even zoveel verschillende mensen
op 1 complex en in 1 vereniging samenkomen, ontstaat
een bijzondere combinatie. Lief en leed maken we met
elkaar mee, maar ook: we hebben allemaal onze eigen
karakters en meningen. We hebben elkaar niet
uitgekozen. En ja, dan gebeurt er weleens wat op zo’n
complex.

Noteert u alvast in de agenda: op zaterdag 7 januari
2017, van 12.00 – 14.00 uur is de nieuwjaarsreceptie
gepland in de kantine.

Maar waar we ons als bestuur zorgen over maken, is dat
er het afgelopen jaar meerdere keren meldingen
binnenkwamen over vermeende diefstallen. Oké, als het
hek open staat is er kans op bezoekers van buiten die
proletarisch komen winkelen. M.n. de fruitbomen
schijnen in trek te zijn geweest.
Maar er zijn ook vermoedens over ontvreemdingen door
mede tuingebruikers. Dat zou toch wel ernstig zijn. Wij
hopen dus oprecht, dat dit loze meldingen waren, maar
ze waren toch serieus genoeg om u hiervan deelgenoot
te maken.
Laten we samen in 1 vereniging ook beleven als samen:
spreek elkaar aan en let op elkaars spullen.
Het is ons gezamenlijke probleem.
Het bestuur

Muurfijnstraal
Een leuk, bossig plantje dat maandenlang bloeit. Van
mei t/m november.
Zeer geschikt voor randen en
bloembakken/bloemschalen. Het is een lage vaste plant.
Ook zie je het langs en op oude muren, zaait zichzelf uit
(droge schrale grond).
Het fungeert dan als een soort leuk onkruid
(verwildering).
Het bloemetje lijkt op een madeliefje.
Ik heb het onlangs gezien in de tuin van Villa
Augustus te Dordrecht, een hotel in een oude
watertoren met een 1.5 ha grote tuin, o.a. grote
moestuin. Kijk maar eens op internet
https://www.villa-augustus.nl/
En in de vaste plantenkwekerij/tuincentrum Hof te Dieren
groeit het inderdaad op oude muren en tussen
stapstenen.
De naam van het plantje is Muurfijnstraal, in het Latijn
heet het: Erigeron karvinskianus.
Volgend jaar zet ik hem zelf in mijn tuin.

Kerststukjes maken
Op Zaterdag 17 december wordt er weer een
gezellige dag georganiseerd: van 10.00 – 14.00 uur
bent u uitgenodigd om kerststukjes te komen maken.
Andere jaren was dit altijd een gezellige bezigheid,
waar ook kinderen en kleinkinderen bij waren. Dat
kan nu dus weer: iedereen is welkom!
We hebben wel uw medewerking nodig bij het
inzamelen van spullen. Vanaf woensdag 14-12 zal er
een kar klaarstaan achter de kantine, waar iedereen
zijn of haar materiële bijdrage in kan doen.
Helpt u allemaal hieraan mee?

.

Afvoeren snoeiafval
Er is nog geen datum bekend.

Aanleveren kopij nieuwsbrief
Met vriendelijke groengroet,
Fred van Laer tuin 73

Voor 26 december,
nutengenoegennieuws.outlook.com

Muurfijnstraal
De geschiedenis van ons tuinpark, afl. 4
Nadat de veengrond tussen IJsseldijk en ’s Gravenweg
was ontgonnen bleef het hier eerst moeras. Maar de
ervaring en het succes van de 3 Capelse ontginningen
vroeg om meer. De moerasgrond hier werd dan ook
ontgonnen volgens hetzelfde Copesysteem.
De ’s Gravenweg werd nu de voorkade en de
achterkade werd een nieuwe weg door het veen vanaf
Kralingen richting Nieuwerkerk. Ongeveer waar nu de
Hoofdweg loopt. De weg werd Achterweg genoemd. Op
de plaats van ons huidige tuinpark ontstond dus
landbouw en veeteelt.
De bevolking breidde zich uit en er was behoefte aan
stenen voor huizen. Daarom werden er langs de
Hollandsche IJssel steenfabrieken gesticht. Daar werden
stenen gemaakt van de klei die ze uit de IJssel
baggerden. Om de stenen te bakken had men brandstof
nodig. Dat werd turf. Het hoogveen werd afgegraven en
in blokjes, turven, gedroogd op de kades. Zo begon men
de ontgonnen landbouwgronden weer af te graven om er
turf van te maken. Ook hier. Toen het oppervlakteveen
was gebruikt ging men het veen verder onder water
uitbaggeren. Dat werd ook op de kades te drogen gelegd
en in turven gestoken. Hiermee konden uitstekend
stenen gebakken worden. Maar men zag ook dat bij
storm het water van de nieuw ontstane plassen de niet
zo vaste veenoever eromheen afkalfde.

Heerlijke rode en Parijse peentjes had ze voor
gezaaid en verspeent, eigenlijk viel het niet eens
tegen. Door het verspenen hadden de peentjes de
meest bizarre vormen aangenomen. Gewoon wortelart op je bord. De omslag kwam toen de tuin wat
droger werd. Heb ondertussen wel 80 meter
drainageslang ingegraven waarvan
30 meter tweemaal. Bleek dat de drainageslang in
een bedje van zand moest liggen, dus overnieuw
komt trouwens goed uit. Gleuf graven 60 centimeter
diep, aarde op de tuin, 10 cm zand in de gleuf slang
erop en dichtgooien met zand. Kruiwagen zand kost
twee eurootjes heb je gelijk een kruiwagen grond
erbij. De tuin komt lekker omhoog en werd mooi
droog.
Straatjes aan het maken alle grote tegels eruit en
kleinere 30*30 tegels erin. Kijk als ik wat ouder wordt
en die kans wordt steeds groter met al die gezonde
groente moet ik het nog wel kunnen tillen.
Onvoorstelbaar hoeveel stenen ik ook uit de grond
haal, ik lijk wel een archeoloog te midden van een
nieuw opgegraven Romeinse vesting.
Tussendoor ook nog een kuub stalmest opgereden.
Was beslagen te ijs gekomen watjes in mijn neus,
oude kleren aan en mijn voeten eerst in
pedaalemmerzakken want wat ik ook doe mijn
klompen staan altijd vol.
Maar dat viel alles mee, een kenner wist mij te
vertellen dat het perfecte gerijpte mest was. Heb er
zelf geen verstand van, trek altijd gelijk door. Het
stonk ook niet eens, was een soort prinsessen poep
denk ik. Maar vol met onontbeerlijke wild
kronkelende pieren, micro organismes en
sporenelementen volgens de kenners. Na vijf
kruiwagens ligt mijn tuin per kruiwagen 200 meter
verder weg. Viel wel tegen, dacht dat ik de kuub
mest voor die elf en een halve euro wel franco op de
tuin geleverd zou krijgen. Maar verder gaat de tuin
geweldig en er vormt zich een grote belofte voor het
komende seizoen.

Wim van den Bremen

Groenzoem; de belevenissen van een startende
bio tuinier;
Hoorn des overvloeds,
Komkommers komkomerinom. Paprika’s rood, geel en
groen. Tomaten geënt en gezaaid, emmers vol.
Loeihete pepers waar je meerdere keren plezier van
hebt, prachtige kropjes sla en aubergines.
Frambozen groot, groter, grootst handenvol. Wereldse
aardbeien, kilo`s snijbonen pronkers americana runners.

Aad van Weel, tuin 141

