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Bestuursmededelingen
Algemene ledenvergadering
Het is nog wat vroeg maar goed om alvast te noteren: de algemene najaarsledenvergadering vindt plaats op 18 oktober 2008 van 14-16.00 uur.

Let op: als u voorstellen wilt indienen voor de algemene ledenvergadering moeten die
uiterlijk voor 4 augustus bij het bestuur op tafel liggen om nog op deze
ledenvergadering behandeld te kunnen worden.

Gezocht: 1e secretaris
Helaas moet onze eerste secretaris door privéomstandigheden haar functie voortijdig
neerleggen. Zij stopt per 1 januari 2009 met haar taak.
Wie kan en wil haar vervangen?

Gezocht: zeis-maaier
Op ons terrein zullen twee stukjes algemeen groen 2x per jaar met de zeis gemaaid
worden. Op dit moment zijn ons twee tuinders bekend die dit kunnen en gaan doen. Wij
zoeken een of meer tuinders die als achterwacht kunnen fungeren. Wie kan maaien met
de zeis of zijn er misschien tuinders die dit willen leren? Meldt u dan aan bij Els
Timmerman (tuin 6).

Tuincontrole: instemmingformulieren
Op de ledenvergadering zijn nieuwe afspraken gemaakt wat betreft de tuincontrole. Een
van de redenen hiervoor was de wens tot vermindering van de routinewerkzaamheden
van de tuincontrolecommissie, zodat zij zich vooral kan richten op de echte
probleemgevallen. Er zijn nog weinig instemmingsformulieren opgehaald.
Hoe werkt het?
Er zijn twee soorten overlast. 1e Overlast aan de vereniging en 2e overlast aan directe
buren.
1. Overlast aan de vereniging
Dit wordt gecontroleerd door controle vanaf het pad: de brievenbus, de paden,
heggen en hekwerken, algemene indruk van de tuin.
2. Overlast aan directe buren
Dit wordt gecontroleerd door het betreden van de tuin zelf. Dan worden de bomen en
de grens (ongewenste planten, rommel enz) met de buren bekeken.
Als u door een goede verstandhouding op deze punten met uw buren onderling tot
goede afspraken kunt komen hoeft de tuincontrole niet op de tuin zelf te komen. U
moet dan wel (kopieën van) instemmingformulieren inleveren van al uw
aangrenzende buren. Als u dat doet bespaart u de tuincontrole werk en het levert u
privacy op.
Instemmingsformulieren zijn verkrijgbaar op bestuurszittingen.

Vergaderingen bestuur
Za 12 juli
Za 9 augustus
Za 6 september

11-13 uur verenigingsgebouw
11-12 uur verenigingsgebouw
12-14 uur verenigingsgebouw

Bestuurszittingen
Er zijn geen zittingen in december, januari en februari, tenzij op aanvraag. Alle andere
maanden dus wel.

Verslag overleg met Linnaeus
17 mei heeft het bestuur een overleg gehad met onze buurvereniging Linnaeus. Namens
Linnaeus waren Wout Schippers (voorzitter en secretaris), Bert de Haan (verkoop
huisjes) en George Moes (penningmeester) aanwezig. Het was vooral kennismaken,
uitwisselen van de stand van zaken op onze complexen, en kijken of er mogelijkheden

zijn om elkaar te ondersteunen bij bepaalde problemen.
Op dit moment speelt er het probleem van het waterbeheer: de capaciteit van de
pompen is te klein, waardoor er al sprake is geweest van grote wateroverlast bij onze
buren. Wij lopen allemaal gevaar bij heftige regenval of uitval van pompen. Wij nemen
punten van Linnaeus mee in onze onderhandelingen met het stadsdeel.
Er werd in goede sfeer opbouwend met elkaar gesproken. Besloten is dat we jaarlijks bij
elkaar op de koffie gaan.

Papierbak
Bij Linnaeus staat een oud-papierbak, die geleegd wordt door mensen van een
daklozenproject.
Wij kunnen daar een bak bij zetten, zolang die op dezelfde manier door hen geleegd kan
worden.

Afvalcontainers
Wij balen van wat er soms in onze containers wordt gestort.
Voor de duidelijkheid - wat mag er wel in onze containers en wat niet?
Wel:-huishoudelijk afval, in vuilniszak of andere verpakking, zodat het niet kan
wegwaaien
Niet:-elektrische apparatuur, meubels, matrassen, bouwafval
Grof afval kun je op woensdag in Driemond neerzetten, LET OP ’s avonds vanaf 18.30,
hier wordt door dorpsbewoners op gelet!
Waar:
- tegenover garage Niesing de Burgemeester Kasteleinweg inrijden, na 100m is een nisje
aan je rechterhand
-op de Zonnehof is ook een verzamelplek
Wij betalen per geleegde container. Voer dus al uw grof afval en zoveel mogelijk ook
huishoudelijk afval zelf af! In de stad zijn in steeds meer stadsdelen ondergrondse
containers, waar u op elk moment huisvuil in kwijt kunt.

Toezicht renovatie paden
Als de paden vernieuwd worden is het belangrijk dat er tuinders bij de werkzaamheden
aanwezig zijn om erop toe te zien dat er zo min mogelijk schade toegebracht wordt aan
de tuinen. Wij hebben nog toezichthouders nodig. Meldt u aan bij het bestuur!

Waarschuwing: grond van de algemene composthoop
Wij willen tuinders waarschuwen als zij grond gebruiken van de algemene composthoop.
Het is op zich goede grond, maar… er zitten ook heel nare onkruiden in, zoals haagwinde
en Japanse duizendknoop.
Als u ze eenmaal hebt komt u er bijna niet meer vanaf, en wij willen niet dat ze zo
meteen overal staan. Pas dus goed op: zeef de grond voordat u ze opbrengt en hou het
stuk waar de grond is gebruikt de eerste tijd kaal, zodat u er goed zicht op kunt houden.

Loslopende (blaffende) honden en katten
In het reglement is opgenomen dat er geen honden en katten op het terrein los mogen
lopen. Ook de gemeente Driemond is een actie begonnen tegen loslopende huisdieren.
Dus huisdieren op uw eigen tuin houden, ervoor zorgen dat ze niet kunnen ontsnappen.
Buiten uw eigen tuin aan de lijn.
Blaffende honden: alleen toegestaan op zaterdag tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag
van half 4 tot half 5.

Gasflessen en gasslangen
Bij de voorjaarscontrole bleek ons dat er nog steeds gasflessen los buiten staan. De
betrokken tuinders worden hierop aangesproken. Uit veiligheidsoverwegingen is dit niet
toegestaan. De flessen moet in een kist o.i.d. staan.
Let op: als uw gasslang meer dan drie jaar oud is dient deze vervangen te worden.
Nieuwe gasslangen zijn te verkrijgen bij onze gas en olieman: Piet Stuurman.

Waarschuwing: geen auto op pad
Buiten de asfaltlus, dus op onze halfverharde paden is het absoluut verboden met een
auto te rijden. Onder de paden ligt de riolering en het leed is niet te overzien als die door
de druk kapot gaan. De boete voor overtredingen, vastgesteld door de A.L.V bedraagt
€ 450,=.

“Hangplek ouderen”
Naast de hoofdingang hebben wij een zitplek waar je droog kunt zitten. Er zijn mensen
die hebben gemeend een aantal shingles van het dakje te moeten trekken. Kinderen
waren er mee aan het frisbeeën. Wilt u a.u.b. een oogje in het zeil houden, uw kinderen
aanspreken dat het niet de bedoeling is onze gezamenlijke eigendommen te slopen.

Rookverbod 1 juli 2008
Vanaf 1 juli 2008 zijn wij verplicht een rookverbod in te stellen in het verenigingsgebouw.
Roken mag buiten wel. Achter het gebouw zal door de klussengroep een afdakje worden
gemaakt waar gerookt kan worden. Eventuele boetes voor overtredingen zal de
vereniging verhalen op degenen die toch binnen een rokertje opsteken.

Verkoop huisje
Tuin 9 staat te huur en het huisje is te koop. De waarde van de tuininhoud is getaxeerd
op € 415,50 onder aftrek van verwaarlozing. De taxatie van het huisje is nog niet
ontvangen. Als u belangstelling heeft, dient u dat binnen 14 dagen na verschijnen van de
Echoput door te geven aan het bestuur. Pjotr (tuin 51) organiseert de verkoop.

Commissies
Nieuws van het JOC
Grote vakantie
De vakantie komt er weer aan en de activiteiten voor de kinderen op de
woensdagmiddagen gaan dan weer beginnen.
Wij hebben in de vorige ECHOPUT (332) een oproep gedaan aan medetuinders/ouders
om met ons mee te helpen deze activiteiten op te zetten, maar nog niemand heeft zich
aangemeld. Jammer, want wij willen graag uitbreiden.
Wat gaan wij doen?
Leuke dingen!! We denken aan: een patatmiddag, pannenkoeken bakken, bingo en nog
vele andere dingen. Als er genoeg belangstelling is gaan we ook nog naar een of ander
pretpark.
Vlak voor de vakantie begint komt het programma op het raam te hangen. Dus kijk goed
op het raam van de kantine!!
We wensen jullie een fijne vakantie op de tuin.
Met vriendelijke tuingroeten, de Dames en Heren van het JOC

Het JOC ( jeugd- en ontspanningscommissie) heeft
nog de volgende activiteiten op het rooster staan:
Hopelijk maken jullie gebruik van het aanbod en
zien we elkaar weer in de kantine.

Het Programma van JOC
Juli
zat 12 - 7 - 08
zat 19 - 7 - 08
zat 26 - 7 - 08
zon 27 - 7 - 08
Augustus
zat 12 - 7 - 08
zat
2 - 8 - 08
zon
3 - 8 - 08
zat
9 - 8 - 08
zat. 16 - 8 - 08
zat. 23 - 8 - 08
zat. 30 - 8 - 08
September
zat. 6 - 9 - 08
zat. 13 - 9 - 08
zat. 20 - 9 -08

Country avond (voorbehoud
Kantine open
Gezellige avond: dj Rene
Rommelmarkt
Kantine open
Boerenbruiloft
Klaverjas 1 uur
Kantine open
Bingo
Kantine open
Kantine open
Bingo
Gezellige avond met dj Rene
Laatste avond kaarten van dinsdag
club, kantine open

Nieuws van de Groencommissie
Teken
In de media wordt ervoor gewaarschuwd, het is een landelijke trend: de teek rukt op.
Ook op ons complex zitten dit jaar veel teken. Teken kunnen de nare ziekte van Lyme
overdragen. Niet elke teek is besmet met het virus dat de ziekte van Lyme overdraagt,
maar het percentage besmette teken neemt toe: op dit moment voor de regio
Amsterdam is 24% besmet.
Vooral als je met blote lichaamsdelen onder je bomen of tussen je struiken een beetje
aan het wieden bent loop je risico.
Niet meer doen dus. ☺☺☺
Wat helpt is je huid bedekt houden, en in ieder geval je lijf ’s avonds (laten) inspecteren.
Teken houden vooral van de warme zachte plekjes.
Als je de teek er binnen 24 uur uithaalt is de kans op besmetting verwaarloosbaar. Je
hoeft dan niet naar de huisarts. Wel de datum in je agenda noteren.
Kinderen die veel buiten zijn om die reden elke dag nakijken.
Heb je een teek: meteen eruit trekken, het liefst met een speciale tekentang. De kop van
de teek zo dicht mogelijk bij de huid vastpakken. Tekentangen zijn te koop bij de drogist
en niet duur.
Houdt de plek in de gaten. Kijk of laat kijken of zich een rode plek ontwikkelt. Niet in alle
gevallen van besmetting helaas ontstaat een rode plek (25% niet). Dus geen rode plek
geeft geen garantie op niet-besmetting.
De teek in ieder geval niet met alcohol of iets anders bedwelmen, want dan braakt hij
evt. besmette stoffen uit, die dan juist in je lichaam terecht kunnen komen.
De ziekteverschijnselen die vanaf drie dagen na een beet kunnen optreden, als de
bacterie zich gaat verspreiden zijn vaag: lijken op griep of verkoudheid. Als de bacterie
zich in organen heeft genesteld kunnen in een veel later stadium rare en nare klachten
kunnen ontstaan.
Bij twijfel: raadpleeg je huisarts. Op internet vind je meer informatie.

Gif
Op een aantal tuinen wordt de gifspuit gehanteerd om onkruid te bestrijden.
Het gaat dan meestal om het middel Round-up, wat op de lijst van wettelijk toegestane
middelen staat.
Bij ons is gebruik van dat middel toegestaan, maar probeer het gebruik van gif zoveel
mogelijk te voorkomen:
• het gebruik is sowieso verboden op oevers (1 meter), omdat het door uitspoeling in
het oppervlaktewater terecht kan komen (zie ons tuinreglement 1l, is ook bij wet
verboden)
• het is een gif, wat ook voor omringende struiken en beplanting schadelijk kan zijn
• weliswaar worden de bestanddelen uiteindelijk afgebroken tot andere componenten,
maar wat het effect is van die componenten is niet van elke component voldoende
uitgezocht om zeker te weten dat het op lange termijn onschadelijk is
• blijf in ieder geval binnen de grenzen van de gebruiksaanwijzing: meer gebruiken
heeft geen zin en is wel schadelijk
• vaak is een oplossing maken en aanstippen met een kwastje het meest effectief
• in onze statuten staat dat we een natuurvriendelijke tuinvereniging zijn, het gebruik
van dit soort bestrijdingsmiddelen past daar niet bij

Namens de groencommissie een prettige vakantie toegewenst!

Inrichting algemeen groen
Het bestuur heeft zich in mei gebogen over een voorstel m.b.t. het inrichten en beheren
van de stukjes algemeen groen op ons terrein. Hierbij waren de uitgangspunten zoals wij
die op de ledenvergadering in 2001 hebben aangenomen richtinggevend.
De inrichting van het voetbalveld is niet besproken, omdat we nog niet genoeg weten
over de toekomst van dit stuk.

Afspraken
Wat hebben wij over de inrichting en het beheer in algemene zin met elkaar
afgesproken?
In 2001 is een stuk aangenomen op de ledenvergadering, het ‘Groenplan 29 september’,
waarin een aantal uitgangspunten voor inrichting en beheer zijn geformuleerd voor het
hele terrein wat het algemeen groen betreft.

Algemene uitgangspunten:
Inrichting: We streven naar diversiteit: deels het traditionele volkstuinbeeld
(kortgemaaid gras, ingerichte borders) en deels een meer natuurlijk beeld
(grasweiden met bloemen, bosjes, ruigten)
• Beheer: - We streven naar milieu- dier- en natuurvriendelijke inrichting en
onderhoud
- We streven naar onderhoudsvriendelijke inrichting: het moet te behappen
zijn
Twee kanttekeningen werden hierbij gemaakt:
• het is niet wenselijk dat direct omwonenden zich voortdurend moeten ergeren;
• esthetische aspecten zijn:
a) het oog wil ook wat: spannende doorkijkjes, blik op het water, mooie
bloemetjes, enz.;
b) de paden moeten ruim blijven.

•

Praktische uitwerking
Hele complex
1. Langs alle paden wordt een strook van 1 maaibreedte regelmatig gemaaid i.v.m.

• optische verruiming van het pad;
• beperken groei van gras op de paden;
• eenheid brengen in het geheel;
• het meeste zaad van eventueel bloeiend gras valt in die strook;
• omwaaiend hoger groen hangt niet meteen over het pad.
2. Op alle oevers van sloten en vijvers blijft gedurende het seizoen een strook van 60
cm vanaf de waterlijn oeverbeplanting staan, deze rand biedt veel voordelen:
• de oever krijgt meer stevigheid door waterplanten (wij hebben geen beschoeiing);
• oeverplanten nemen voedsel op uit het water, zo verbetert de waterkwaliteit;
• maaisel komt niet in de sloot terecht, dat scheelt bagger;
• je hoeft minder schuin talud te maaien en dat scheelt tijd (gebeurt met
bosmaaiers).
3. Het terrein wordt op een afwisselende manier gemaaid. Er worden stukken kort
gehouden, maar er zijn ook plekken waar oevers en bermen tot ontwikkeling kunnen
komen. Op de stroken die twee keer per jaar worden gemaaid en het maaisel wordt
afgevoerd ontstaat een zgn. graslandvegetatie. Door het maaien en afvoeren verarmt
de bodem, en krijgen bloemrijke planten meer kans. Door te maaien met een zeis
krijg je de minste ‘versnippering’ van het maaisel en lukt het om optimaal af te
voeren.
Op een (matig) voedselrijke bodem zoals wij hebben kunnen we dan uitzien naar de
volgende bloeiende planten: (onderstreepte soorten zijn al geconstateerd)
Aardaker, Aardbeiklaver, Akkerklokje, Beemdooievaarsbek, Boerenwormkruid, Brunel,
Draadereprijs, Echte koekoeksbloem, Dagkoekoeksbloem, Gele morgenster, Geoorde
zuring, Gewone ereprijs, Gewone hoornbloem, Gewone kruisdistel, Gewone veldsla,
Gewoon barbarakruid, Gewoon duizendblad, Gewoon knoopkruid, Glad walstro, Grote
bevernel, Grote pimpernel, Grote ratelaar, Heggewikke, Heksenkruid, Hemelsleutel,
Jacobskruiskruid, Kamgras, Kleine klaver, Kraailook, Kruipend zenegroen,
Kruisbladwalstro, Madeliefje, Margriet, Paardebloem, Pastinaak, Peen, Penningkruid,
Pinksterbloem, Rode klaver, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Sint-Janskruid,
Smeerwortel, Thijmereprijs, Veldlathyrus, Veldzuring, Vertakte leeuwetand,
Vlasbekje, Vogelwikke, Witte klaver, Zwarte toorts.

Algemeen groen Noordzijde
• Stukje A T.o. tuin 9 en Iwan/Gino (tuin 27), adoptiestuk
Inrichting: Het is een stuk heemtuin, dwz met voornamelijk inheemse bomen/planten.
Bomen en bloeiende hoge vaste planten, hier en daar lage bodembedekkers, doorkijkjes
vanaf het pad.
Beheer: Marieke (tuin 29), Kees (tuin 35).
• Stukje B T.o. Eelco/Bianca (tuin 43) en Peter/Sri (tuin 57)
Inrichting: Bomen en graslandvegetatie, middelhoog (70 à 80cm), enkele hoge plukken
bijzondere soorten, mooi verdeeld over het stukje.
Beheer: Marc Koperdraat/Els Timmermans: 2x per jaar maaien met de zeis en afvoeren
• Stukje C T.o. Marja (tuin 69) en Lucas (tuin 79)
Inrichting: Kortgemaaid gras met een enkele boom. Strook oeverbeplanting.
Beheer: maaiploeg: vlak gedeelte regelmatig maaien, niet afvoeren.
Enkele ‘omwonenden’ hebben ideeën over een andere inrichting. Dit wordt nog
besproken.
• Stukje D Gedempte vijver met landje t.o. Lucas (tuin 79), Agnes (tuin 85) en
Rob/Eveline (tuin 89)
Inrichting: Moestuinen, houtopslag.
Beheer: Froukje (tuin 39/53), Peter/Sri (tuin 57), Berthilde (tuin 65), Marja (tuin 69),
Eric/Stefan (tuin 75) Rob/Eveline (tuin 89), Rens/Marian (tuin 91).
Over de toekomstige status van deze stukjes zal een voorstel volgen.
• Stukje E 2 smalle slootbermpjes, n.l.:
1. noord-zuid lopend, dijkzijde, vanaf perk Rens/Marian tot moestuin
Rens/Marian.
2. oost-west lopend, tussen Cisca/Rob/Eveline-pad en Rens/Marian-sloot.

Inrichting: Hoge en lage vaste planten.
Beheer: Cisca (tuin 87), Rob/Eveline (tuin 89), Rens/Marian (tuin 91).

Algemeen groen Centrum
Voor het centrale gedeelte van het terrein is het ontwerp van Marleen van Tilburg
richtinggevend. Dit plan is als bijlage bij de ECHOPUT van februari 2005 aan alle
tuinders uitgedeeld.
• Adoptiestuk zuidzijde voetbalveld
Inrichting: Hans L: vogelbosje (zie ook plan Marleen v T); Marc en Els:
graslandvegetatie, enkele
bomen, af en toe maaien, lager; Carla: bomen, wilde bloemen, bloemrijker;
Rob: vogelbos, struiken, bomen, hoger. Hierlangs gedeeltelijk wilde
rozenhaag.
Totaalbeeld: gewenst is natuurlijk, landelijk (passend in omgeving), informeel
Beheer: Hans (tuin 2) Marc (tuin4) Els (tuin6), Carla (tuin 8), Rob (tuin 10/12)
•

Algemeen groen Zuidzijde
Zuid-Noord
• Strook A t.o. tuin 4-8
Inrichting: Rietberm
Beheer: Els en Marc (tuin 4 en 6)
• Strook B t.o. tuin 10/12 t/m 20
Inrichting: Graslandvegetatie
Beheer: Marc Koperdraat/Els Timmermans: 2x per jaar maaien met de zeis en
afvoeren
Na enkele jaren plan Marleen uitvoeren: wat zand opbrengen, bloemrijk mengsel
inzaaien
(Via de KNNV kun je zelf een mengsel samenstellen, is goedkoop)
• Strook C t.o. tuin 14 t/m 30
Inrichting: Kort gemaaid
Beheer: maaiploeg: regelmatig maaien, niet afvoeren
Zuid-Midden = de brede sloot
Over de randen langs deze middensloot is een stemming gehouden
50% stemde voor natuurlijk beheer, 50% stemde voor kort maaien
• Strook A Noordzijde t.o tuin 32-58
Inrichting: Kort gemaaid tot waterlijn met knotwilgjes
Beheer: maaiploeg: alles regelmatig maaien, niet afvoeren
• Strook B Zuidzijde t.o. tuin 62-94
Inrichting: Graslandvegetatie, oeverplanten
Beheer: maaiploeg: 2x per jaar maaien en tuindienst: afvoeren
Zuid-Zuid
Landtong: Is nog geen beleid over afgesproken. Voorlopig wordt soms op eigen
initiatief opslag weggehaald i.v.m. uitzicht tuinders zuidring.

Belangrijk
In het verleden ontstonden regelmatig conflicten tussen tuinders en de uitvoerders van
de werkzaamheden (bijvoorbeeld leden van de maaiploeg). Afspraken waren toen
onduidelijk.
Dat willen wij in de toekomst voorkomen.
Met bovenstaand overzicht weet iedereen wat waar gebeuren moet en waarom.
Wij hebben uitdrukkelijk het door de leden gekozen beleid vertaald naar de praktijk. Het
bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid.
Als je je als tuinder niet herkent in deze ‘vertaling’, of als je denkt dat iets voor
verbetering vatbaar is kun je dat melden aan het bestuur. Iedere tuinder kan
wijzigingsvoorstellen doen aan de ledenvergadering.
Over inrichting en beheer van ‘adoptie’moestuinen volgen z.s.m. voorstellen.

___
let op let op let op let op let op let op let op let op let op let op let op let op let

Belangrijke data en tijden 2008
•

•
•

Data bestuursvergaderingen:
Za 12 juli
11-13 uur verenigingsgebouw
Za 9 augustus
11-12 uur verenigingsgebouw
Za 6 september
12-14 uur verenigingsgebouw
Sluitingsdatum kopij ECHOPUT: donderdag 18 september 2008
Planning ECHOPUT 2008
Uitkomen
Kopijdata
Inhoud
o 1 oktober 20 september Agenda en stukken ALV, Richtlijnen slootschonen
o 1 dec.
20 november Verslag ALV
De rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op 27 juli

•
•
let op let op let op let op let op let op let op let op let op let op let op let op let

___
Hoe idyllisch kan het zijn

foto: Catharina Bonsel

“Tuinder zaait, tuinder oogst”
De rubriek waarin tuinders iets aanbieden/ vragen en/of
commentaar geven op gebeurtenissen in de tuinvereniging.

Dankwoord
Beste mensen,

19-06-2008

Driemond

Ik wil graag iedereen bedanken voor het prachtige boeket bloemen dat ik kreeg bij mijn
thuiskomst uit het ziekenhuis. Sommigen heb ik al persoonlijk kunnen bedanken maar
mocht ik iemand nog niet hebben gesproken of gezien hebben, dan bij deze.
Ook wil ik mijn buren en andere tuingenieters bedanken voor het vele werk dat zij in
mijn tuin verzet hebben gedurende de weken dat ik er niet was. De tuin zag er daardoor
fijn uit.
Geweldig, heel, heel erg bedankt.
Betty Hoogkamer-Ebbeling

Tuintip
Het is buiten, na dagen van zon en warmte, nat, grijs en er is veel wind. Ondanks mijn verlangen om
tegen de wind in naar de tuin te fietsen geef ik toe aan een nog veel groter verlangen:
“ binnen zitten mijn tijd wegdromen en een stukje schrijven over de dovenetel.”
Dit plantje heb ik in mijn kindertijd regelmatig bekeken en natuurlijk het zoete goedje uit haar witte
kelkjes op gezogen. Ik wist echter niet dat je haar kan opeten! Bijvoorbeeld door haar in de lasagna te
gebruiken. Of het lekker is? Ik weet het nog niet. Vandaag of morgen ga ik het echt uit proberen. Ook
wist ik niet dat dovenetel ook wel lieflijk “hekskruid” werd genoemd.
Benodigde ingrediënten:
• 2 gesnipperde uien;
• scheut olie;
• 8 deciliter gezeefde tomaten;
• 2 tenen knoflook;
• Italiaanse kruiden;
• 500 gram bladeren van de witte of paarse doven netel ( bloemetjes apart);
• 12 lasagne bladeren;
• 200 gram parmezaanse kaas of oude Goudse kaas, peper en zout.
Uitvoering:
Oven op 200 graden. Fruit de uien in de olie. Tomaten aan toevoegen en de knoflook + kruiden.
Ongeveer een kwartier laten pruttelen. Daarna de lasagna gewoon opbouwen zoals u gewend bent.
Hopelijk smaakt het!
Margie

Dorpsraad Driemond (juli 2008)
Het Diemerbos wordt een volwaardig stadsbos.
Vanaf begin 2007 zijn er plannen ontwikkeld voor de uitbreiding en vernieuwing van het
Diemerbos naar een volwaardig stadsbos. De gemeente Amsterdam heeft het project
geleid als gedelegeerd opdrachtgever voor de provincie Noord-Holland.
In de beginfase van dit project is er een klankbordgroep geweest die mee heeft kunnen
denken over de veranderingen van het Diemerbos. In de klankbordgroep hebben twee
personen van onze vereniging gezeten. Waarschijnlijk is dit op persoonlijke titel geweest.
Voor het Diemerbos is nu een definitief ontwerp (juli 2008) gepresenteerd. De uitvoering
van dit plan wordt gestart in januari 2009.

Wat zijn de veranderingen:
• Het gebied wordt uitgebreid met 63 hectare bos. De totale oppervlakte wordt dan
266 hectare. Het wordt dan zeven keer zo groot als het Vondelpark. Het bos
wordt omgevormd tot een echt stadsbos en moet een regionale trekpleister
worden.
• De entree van het bos wordt aantrekkelijker gemaakt. Er komen drie ingangen.
De hoofdingang komt in Diemen. Er komt een ingang bij de boerderij Landlust en
één bij de molen, beide op de Stammerdijk.
• Bij de hoofdingang komt een beperkte horecagelegenheid en een ruime
speelgelegenheid voor kinderen.
• Er komen meer wandelpaden, fietspaden en ruiterpaden en voorzieningen om te
kunnen sporten in het bos.
Het bos zelf behoudt zijn natuurlijke en moerasachtige karakter, waar de ringslang,
ijsvogel en lepelaar regelmatig te zien zijn.
Het doel van dit nieuwe stadsbos is dat het de Amsterdammer de gelegenheid geeft om
even uit de hectiek van de stad te ontsnappen.
Het plan wordt uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost samen met
de gemeente Diemen en de gebiedsbeheerders Staatsbosbeheer en Groengebied
Amstelland.
Henny Vonk

Aankondiging
De documentaire "Delicatessen uit een kleine wereld” van de
documentairemaker Joseph Péaguin (duur: 60 minuten)
Nieuwe datum van vertoning: zaterdag 9 augustus, 20.30 uur in de kantine
(verschoven van 21 juni vanwege EK)
Een prachtig sobere documentaire over eten van wat de bossen om je heen
en je groentetuin opbrengen. Heel mooi. Kom ook en zie hoe de
Noord-Italiaanse Erminio en zijn vrouw Attilia samen en met hun
kleinkinderen genieten van het leven en de "cuisina povera" - letterlijk vertaald de
armeluiskeuken, een geuzennaam voor traditioneel en smakelijk eten.
___

Bibliotheek op de tuin
Nieuwe boeken
Dan Brown - Het Bernini mysterie
De bekende beststeller De Da Vinci code, ook van Dan Brown, vind je ook in onze
bibliotheek, maar nu even het Bernini mysterie. Heerlijke lekker geschreven en goed
vertaalde thriller. Wel zo nu en dan gruwelijk, alhoewel ik er geen minuut slecht door
geslapen heb. En dat komt denk ik doordat de plaats van handelen Rome is. Dan Brown
voert je in het Bernini Mysterie langs de mooiste kerken van Rome. En als hij zijn tocht
van kerk naar kerk, en vooral in en om het Vaticaan beschrijft, is het alsof je in Rome
bent.
Dus, nu in onze bieb: reis naar Rome, met spanning en sensatie. Zonder bus!
Ellen
Stella Braam - Mijn vader heeft Alzheimer
Stella Braam, bekend als onderzoeksjournalist, beleeft de aftakeling van haar vader van
nabij mee. Dit is geen fictie. Haar vader is psycholoog en aanvankelijk zelfs opgetogen
over de kans om Alzheimer van binnenuit te bestuderen. Helaas, Alzheimer en studeren
gaan niet samen. Stella ontdekt wel meer dan ze weten wilde over de tekortkomingen
van het Nederlandse zorgsysteem.
Stefan

En nog veel meer boeken waaronder een heel aantal uit de 21e eeuw, onderverdeeld in:
tuin, natuur, klussen, romans, spanning, romantiek.
Tenslotte, niet te vergeten: heel veel heerlijke tuintijdschriften. Jaargangen vol
informatie over het kweken en verzorgen van groenten en fruit, bloemen en bomen.
De bieb is altijd open als de kantine open is. Boeken mag je een maand lenen. Schrijf in
het schrift welke boeken je meeneemt. Tijdschriften hoef je niet in te schrijven, maar wel
netjes terugbrengen.
Vriendelijke groet,
het bibliotheekteam
P.S. Heb je nog mooie boeken, breng ze langs bij huisje 20.
___

Nieuws van het IVN Diemen
Algemeen
de IVN-werkgroep Diemen organiseert natuuractiviteiten in o.a. het Diemerbos, zie:
www.ivndiemen.web-log.nl. Informatie: tel: 020- 6902283.
Overzicht natuuractiviteiten in juli, augustus en september
Huifkarexcursies
Zaterdag, 26 juli, 30 augustus en 27 september, met natuurgids.
Luxe wagen voor maximaal 16 personen, ook een rolstoeler kan mee. Duur 2 ½ uur incl.
stop. Telefonisch aanmelden tot 5 dagen voor de excursiedag op 06-13810319 bij Dick
Dijkman. Kosten € 7,50 p.p. Start 12.00 uur, bij eindpunt lijn 9 op de Sniep.
Nachtwandeling
Zaterdagavond 16 augustus 21.30 uur. Volle maan wandeling (met maansverduistering)
In de schemering is het weer heel anders in het bos. Met volle maan zoeken we onze
weg. Geen lichtvervuiling, geen zaklantaarns nodig! Na afloop van de wandeling kunnen
we misschien de gedeeltelijke maansverduistering al zien.
Start bij de afgeknotte molen Stammerdijk 27.
Werkdag
Zaterdag 30 augustus 10.00 – 14.00 uur – Werkdag IVN-tuin
Help mee aan het onderhoud van de natuurtuin. Wij zorgen voor koffie en broodjes.
Geef je op bij Carry, bij voorkeur via ce.pot@planet.nl of tel. 6902283
Start bij de IVN-tuin achter de Harmonielaan 9.
Diemer Vijfhoek
Zondag 7 september 11.00 uur - Diemer Vijfhoek excursie
Op de Diemer Vijfhoek gaan we de nieuwe ontwikkeling van de natuur na de
herinrichting van het gebied bekijken. Hoe gaat het met het waterleven, de insecten en
de vogels?
Start bij boerderij Zeehoeve achter de Maxis Muiden.
___

Recepten
Vlierbloesemlimonade
Onlangs kreeg ik 2 flessen vlierbloesemlimonade. Het duurde even voordat ik de smaak
thuis kon brengen, maar nu vergeet ik het niet meer: heerlijk fris en fijn. Nu is de vlier
wel zo’n beetje uitgebloeid, maar aangezien het net onkruid is, kan je gerust nog

snoeien, bijv takken die in de weg zitten. dikke kans dat er dan alsnog bloesem komt.
Ook zijn er soorten die wat later bloeien.
Het recept van vlierbloesemlimonade is:
1,5 liter water in een glazen schaal/pot/karaf etc
daarbij toevoegen: 4 eetlepels suiker
sap van 1 citroen
rasp van de citroenschil
de schil zelf in grove stukken gesneden
vlierbloesems, veel!, maar niet proppen.
dek het geheel af en laat het 36 uur trekken, liefst in de zon
ontdoe 2 wijnflessen van etiket,
zeef het geheel en giet het sap in de flessen, kurk erop
plak een bloesem op de fles, ziet er leuk uit (als cadeautje succesvol!)
Aangeraden wordt de limonade koud te drinken, in de praktijk blijkt dat gewone
temperatuur ook lekker is. Kan niet lang bewaard worden, dus proost!
Oost-Indische kers
Dat Oost-Indische kers rauw in de sla eetbaar is, bloem en blad, is wel algemeen bekend.
Maar hoe mooi de plant ook is, soms groeit ie te uitbundig en moet ie weg. Composthoop
hoeft niet, want grappig is dat de bladen en de jonge stelen geroerbakt kunnen worden.
(dikkere, oudere stelen zijn niet lekker, vezelig). Bijv met olie, ui/knoflook, champignons,
zout en peper, lekker laten sudderen, voeg op het laatst (soja) room en de bladen toe,
op hoog vuur. Als ze geslonken zijn, klaar. Bijv met nieuwe aardappeltjes uit de tuin. Eet
smakelijk!
Karin Krabbendam, tuin 59/61
___

“Voetbal moe?”
(een (klein)dochter tijdens het EK voetbal in de kantine)

Foto : Catharina Bonsel

Oproep
Zaden voor Algerije (uit ‘Kiemkracht’, het blaadje van de Stichting Zaadgoed: voor
biologische zaadwinning en zaadverbetering)
De Belgische Willem van Cotthem is bezig met een uniek project. Hij roept iedereen op
om zaden van o.a. meloenen, watermeloenen, pompoenen, paprika’s, avocado’s,
papaja’s en aubergines af te spoelen met water, even te laten drogen en naar hem op te
sturen.
Hij zorgt er voor dat met deze zaden prachtige moestuinen worden aangelegd in
Algerijnse vluchtelingenkampen. Zaden over?
Stuur ze naar: Prof. Dr. Willem van Cotthem, Beeweg 36, BE-9080 Zaffelare, België.
Meer info en tips op: www.zadenvoorleven.wordpress.com.
Catharina Bonsel
___
Spoorbrug Diemen -Weesp
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