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Van de redactie

Ieder seizoen kijk ik uit naar het verschijnen van De Pergola. Het is altijd leuk om te lezen, wat de ervaringen op de 
andere tuincomplexen zijn.
Maar dan zie ik opeens een oproep om je verhaal naar de redactie van ons clubblad te sturen. Ook is de 
inzendtermijn opgerekt naar 31 oktober. Dat zou toch niet nodig moeten zijn?
Ja, we zitten bijna allemaal op sociale media. We twitteren, facebooken en instagrammen wat af. Maar gewoon je 
verhaal schrijven over jouw ervaringen in het afgelopen seizoen op je tuin… Dat lijkt wel een 
mammoet te zijn geworden. 
Het overkwam mij laatst bij Albert Heijn. Ik vroeg een jonge baliemedewerker naar brief-
kaarten. Ik zag de wenkbrauwen omhooggaan. Briefkaarten? Nee, nooit van gehoord. En 
postzegels, verkoopt AH die nog wel? Ik zag hem denken… Ja, maar alleen aan oude mensen!
Maar terug naar De Pergola. Op ieder complex zijn er momenten dat je tegen je buren zegt: 
“Joh, wat ik nou heb meegemaakt,” of “Joh, wat ik nou heb gezien!” En wat is er nou leuker 
om ’s avonds na zo’n ervaring die even op papier te zetten, er een leuk verhaal van te maken 
en dat dan later door te sturen naar de redactie van De Pergola. Ben je daar zelf niet zo 
bedreven in, dan is er altijd wel iemand te vinden die jouw verhaal in ‘zwart op wit’ wil overzetten in een berichtje 
naar de redactie. Dus, kom op WVV’ers, zorg ervoor dat voor de volgende Pergola’s zo’n oproep niet meer nodig is.

Henk van der Kwaak, Ter Weer

Kom op zeg!

Het is november en de herfst laat zich op z’n mooist zien. De bomen zijn getooid in 
een rijke schakering aan herfstkleuren met allerlei tinten geel, oranje, rood en groen. 
Paddenstoelen schieten de grond uit en spinnen weven ragdunne spinnenwebben tussen 
de struiken waarop de regendruppels glinsteren. Nog even echter en al dit moois is weer 
voorbij en moeten wij ‘koning winter’ gaan verwelkomen.
Ook het tuinseizoen is zo goed als voorbij. Hier en daar staat er nog wat wintergroente 
op onze tuinen, zoals de oer-Hollandse boerenkool, heerlijk voor een stamppot 
met rookworst. Maar daar valt nog veel meer van te maken, laat Corinne Kulk van 
de Reijerlaan weten. Wat vindt u bijvoorbeeld van een heerlijke boerenkool- met 
rookworstquiche? Het recept vindt u in dit nummer. November is ook de maand van 
de complexvergaderingen. De data hiervan en nog meer belangrijke data aangaande de 
WVV staan op bladzijde 4. Noteert u deze alvast in uw agenda of iPhone. Frans Cuijpers 
verdiepte zich in wat er tijdens de meidagen van 1940 gebeurde rond het vliegveld 
Valkenburg, het gebied waar zich ook complex Ruigelaan bevindt, en dat was niet mis! 
Bent u in het bezit van een bladblazer, heggenschaar, grasmaaier of kettingzaag, gooi dan 
geen E10-bezine in de tank, want dat sloopt uw apparaat. Aan de nieuwe ‘groene benzine’, 
die gunstig is voor het klimaat en de plaats heeft ingenomen van de Euro 95 E5, is in plaats 
van 5% bio-ethanol namelijk 10% alcohol toegevoegd en dat sloopt uw apparaat. Zo zie je maar weer: ‘Alcohol 
maakt meer kapot dan u lief is’! Heeft u nog wat tijd over? Het Bruglokaal van de Gemiva-SVG Groep, die een tuin 
heeft op de Reijerlaan voor jongeren en volwassenen met een beperking en talenten, zoekt een vrijwilliger die af en 
toe in de tuin zou kunnen werken. U merkt het: in dit nummer staan artikelen over de meest diverse onderwerpen, 
waarvan wij er slechts enkele hebben genoemd. U zult het gauw genoeg zien.
In eerste instantie was het aanbod van kopij voor dit nummer nogal dunnetjes en daarom stuurde secretaris Arie 
van Duijn een oproep aan alle leden van de WVV, om hun tuinbelevenissen op papier te zetten en deze naar de 
redactie van De Pergola te sturen. Tot onze vreugde leverde dat inderdaad enkele reacties op, waarvoor dank. 
De oproep deed Henk van der Kwaak echter schrikken en hij is van mening dat die niet nodig zou moeten zijn 
(zie zijn onderstaande reactie). Henk heeft gelijk, want ons clubblad is er vóór u, maar ook dóór u. Het is niet de 
bedoeling dat de redactie het blad volschrijft, maar dat u dat doet. Dus, beste mensen, klim voor het volgende 
nummer allemaal in de pen (en je hoeft daarvoor echt geen volleerd schrijver(ster) te zijn) en zet uw (tuin)-
ervaringen op papier. Wij kijken er met belangstelling naar uit!

De redactie
P.S.: De foto op de achterpagina, toegestuurd door Marga Akkerman, toont een prachtig beeld
P.S.: van een herfstopbrengst op complex Ter Weer!
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Inspiratie nodig 
voor uw tuin?

Bezoek dan onze 
overdekte showtuin 
in Wassenaar: 
maar liefst 1.000 m
tuinideeën. Kijk voor
onze openingstijden
op jkvddoolbv.nl 

Oostdorperweg 206c
tel. 070 511 06 57  
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tuinmaterialen
containers
groenrecycling
bodemverbeteraars

Data om te noteren
De complexvergaderingen zijn dit jaar vastgesteld op:
 • Ruigelaan: dinsdag 12 november;
 • Reijerlaan: donderdag 14 november;
 • Het Kerkehout: maandag 18 november;
 • Ter Weer: woensdag 20 november;
 • De Driesprong: maandag 25 november.

Aanvangstijd van de vergaderingen: 20.00 uur.

Op zaterdag 21 december van 16.00 tot 18.00 uur is 
er weer een kerstborrel voor alle leden van de WVV. 
Drankjes zijn voor eigen rekening en hapjes voor die 
van de vereniging.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op:
 zaterdag 11 januari 2020, 15.00 tot 17.00 uur.

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op:
 vrijdag 21 februari 2020, aanvang: 20.00 uur.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in ons clubgebouw The Green House.

Het bestuur 



5

Tuin van Het Bruglokaal
Ten eerste willen wij ons even voorstellen. Wij zijn Leer & werkomgeving Het Bruglokaal. Het Bruglokaal is een 
locatie van de Gemiva-SVG Groep, gevestigd op de Johan de Wittstraat in Wassenaar. Op Het Bruglokaal komen 
jongeren en volwassenen met een beperking en talenten. Er worden vaardigheden ontwikkeld, waarmee de 
deelnemers in de toekomst passend (begeleid) werk kunnen doen, of de juiste vorm van dagbesteding kunnen 
vinden.
Al sinds mei 2015 hebben wij een speciaal stukje volkstuin op het volkstuincomplex aan de Reijerlaan. Al die jaren 
werken onze deelnemers hier met veel plezier. 
Bij het werken in de volkstuin worden de individuele talenten van onze deelnemers benut. Zo is er een deelnemer 
die erg goed kan grasmaaien en dit is een taak die zij op zich neemt. Ook is er een deelnemer die, onder 
begeleiding, goed is in het planten van bollen in de grond.
De deelnemers leren veel in onze tuin. Zij leren hoe de planten groeien en hoe je in een tuin kunt werken. Dit 
doen zij niet alleen in de tuin, maar ook andere activiteiten die wij aanbieden op Het Bruglokaal worden soms 
gekoppeld aan de werkzaamheden van de tuin. Zo kijken wij bijvoorbeeld af en toe naar een filmpje over planten 
en groenten uit de tuin. Wat de deelnemers hier leren, kunnen zij dan in de tuin weer toepassen. 
Hieronder vertellen twee deelnemers wat zij het leukste vinden aan het werk in de tuin:
Floris: “Het allerleukste tijdens het werken in de tuin vind ik het planten van de groenten in de grond.”

Nadia: “Ik heb het hartstikke naar mijn zin in de tuin. Ik hark het onkruid en 
maai het gras met de grasmaaier. Ik ga naar de tuin met leuke begeleiding en 
collega’s. Ik mag zelf kiezen wat voor soort groente ik graag zou willen hebben 
in de tuin. Ik heb gekozen voor aubergines, courgettes en witlof. Ook vind ik 
het leuk als wij in de lente bloemen gaan planten in de tuin, zoals narcissen en 
krokussen, zodat wij deze mee kunnen nemen uit onze tuin en in een vaasje 
kunnen zetten.”
In de periode dat wij de tuin hebben, zijn wij een aantal jaren ondersteund door 
een vrijwilliger. Wij zijn deze vrijwilliger erg dankbaar voor wat hij allemaal 
heeft gedaan voor en met onze deelnemers. Helaas moest deze vrijwilliger, door 
omstandigheden, met zijn werkzaamheden bij ons stoppen. 
Omdat wij op dit moment geen vrijwilliger hebben, zijn wij hard op zoek naar 
iemand die ons met de tuinwerkzaamheden kan ondersteunen. Ons streven 
is om minimaal twee keer per week naar de tuin te gaan. Maar omdat wij 
onze deelnemers ook andere activiteiten aan willen bieden waarbij zij andere 
vaardigheden kunnen leren, lukt het ons niet om vaker dan twee keer per week 
te gaan. Wij merken dat dit niet voldoende is om de tuin goed te onderhouden, 
ook al doen onze deelnemers en wij daar erg ons best voor. Daarom zoeken wij 
iemand, die af en toe voor ons (en eventueel met ons) in de tuin zou kunnen 

werken. De vrijwilliger die bij ons in de tuin komt werken, zal een eigen stukje grond in de volkstuin krijgen. 
Dus bent u iemand die het leuk vindt om ons te ondersteunen, neem dan contact met ons op via: 
tel.: 06 - 46 82 71 99 of email: romy.van.de.water@gemiva-svg.nl 
                   Romy van de Water, 
                   Persoonlijk Begeleider LWO Het Bruglokaal

Nieuw op Ter Weer
Beste leden van de WVV,
Wij zitten nu bijna een jaar op 
tuincomplex Ter Weer en het 
is ons tot nu toe goed bevallen. 
Wel veel werk, omdat we van 
het schuurtje een klein huisje 
hebben gemaakt. Wij hebben 
ook drainage aangelegd, want 
het was allemaal erg nat. Dit jaar 
hebben wij al veel groenten van 

de tuin gehaald. Erg leuk, zo’n 
eigen oogst. Voor volgend jaar 
ligt een nieuw grasveldje in de 
planning en willen we wat meer 
bloemen en planten naast de 
moestuin. We hopen nog jaren 
plezier van de tuin te hebben.

            Corrie en Willem, 
            tuin 12 Ter Weer
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Wassenaarseweg 71-A
2223 LA  Katwijk zh
Tel. 071 - 401 69 05

Elke week weer een nieuwe aanbieding.
Compleet assortiment voor de groentetuinder

en vakkundige hoveniersafdeling.

Website: www.tcmoerkerk.nl

Benzine E10 sloopt bladzuigers en grasmaaiers
Niet alleen honderdduizenden autobezitters moeten uitkijken dat ze geen E10-benzine in hun tank gooien, ook 
eigenaren van onder andere bladblazers, heggenscharen, buitenboordmotoren, grasmaaiers en kettingzagen 
moeten voorkomen dat deze brandstof gebruikt wordt. Het sloopt hun apparaat. Aan de nieuwe ‘groene benzine’, 
die gunstig is voor het klimaat en de plaats heeft ingenomen van de Euro 95 E5, is in plaats van 5% bio-ethanol 
10% alcohol toegevoegd. Daardoor is die veel minder lang houdbaar. Na maanden is deze brandstof bedorven en 
veranderd in een drabbige substantie die onderdelen van de motor vernietigt.
“Het is vooral een probleem voor apparaten die een paar 
keer in een bepaald seizoen worden gebruikt en dan voor 
een paar maanden worden weggezet, zoals grasmaaiers en 
bladblazers,” zegt Tom Huyskens van de BOVAG.
“Als deze apparaten dan na lang stil te hebben gestaan 
weer aan de praat moeten worden gebracht met E10 in de 
tank, kom je van een koude kermis thuis. Dan hapert het 
of start helemaal niet meer, omdat het is vastgelopen in 
de drab.”
BOVAG en brancheorganisatie Cumela (voor ondernemers 
in groen, grond en infra) waarschuwen goed op te letten 
wat er in de tank wordt gegooid. “Neem het zekere voor 
het onzekere; als je voorheen altijd E5 gebruikte, ga dan 
nu voor de wat duurdere premiumbenzine,” zegt 
Huyskens. “Daar heb je namelijk geen problemen mee. En 
als je niet zeker weet wat er nu in de tank zit, haal de E10 
er dan uit voordat je de grasmachine of buitenboordmotor 
voor een paar maanden wegzet.”
“Tien procent alcohol vreet de boel weg, helemaal bij 
kleine machines waar rubber ook vaak nog eens is vervangen door karton,” zegt monteur Peter de Jong van 
Reekers Tuinmachines in Geesteren.

Bron: De Telegraaf
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Ruigelaan en omstreken
Door tussenkomst van Alberta Slootweg (complex Ruigelaan) kreeg ik het boek Wassenaar… Toen (een 
bundel historische schetsen) in handen, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Historische 
Vereniging ‘Oud Wassenaer’ bij Sijthoff Pers in 1982. Voor dit artikeltje put ik uit deze bron.
Dat dit gebied bekend is door de aanliggende duinreep, de restanten van de grens van het Romeinse Rijk (de Limes; 
thans Tjalma-Weg), landschap, natuur en fauna is een bekend feit. De onderstaande tekst gaat 79 jaar terug in de 
tijd. Op de Ruigelaan verbleef tot voor kort, een oor- en ooggetuige van wat zich toen afspeelde. Ik ga terug naar de 
meidagen van 1940. Op pagina 127 van het genoemde boek citeer ik onder de kop De Tweede Wereldoorlog de 
volgende tekst.
‘De meidagen van 1940 gingen bepaald niet ongemerkt aan Rijksdorp voorbij. Het Duitse aanvalsplan hield 
luchtlandingen in op de drie rondom de residentie gelegen vliegvelden Valkenburg, Ypenburg en Ockenburg, 
na voorafgaande bombardementen en mitrailleuraanvallen uit de lucht op de gebouwen en de rond de velden 
opgestelde Nederlandse beveiligingstroepen, die dan door in de nabijheid neerkomende parachutisten 
uitgeschakeld moesten worden. Het vliegveld Valkenburg, bestemd voor de Militaire Luchtvaartafdeling, was in 
mei 1940 feitelijk nog in aanbouw. Weliswaar waren vier van de vijf hangars en de verbindingswegen naar resp. 
Katwijkerweg en het dorp Valkenburg gereed, de bodem van het veld zelf was, op een klein stukje na, door 
onvoldoende drainage nog te slap en de grasmat nog te jong.
Nadat om 4 uur 50 in de morgen van de 10e mei de Duitse 
parachutisten rondom het veld geland waren, met de opdracht 
om enerzijds bruggen over de Oude Rijn te bezetten en verder 
met de hoofdmacht via Wassenaar naar Den Haag door te 
steken om aldaar Koningin en regering gevangen te nemen, 
werden de Nederlandse troepen langs de randen van het 
vliegveld al snel uitgeschakeld. In vier golven met in totaal 200 
transporttoestellen zouden daarna, althans volgens de plannen, 
de luchtlandingstroepen aangevoerd worden. Dit lukte echter 
maar ten dele, omdat 56 transportvliegtuigen in de modder 
vastraakten en de landing van de opvolgende onmogelijk 
maakten. Een vijftiental streek toen op het strand ten noorden van de Wassenaarse Slag neer en de ca. 200 
inzittenden verspreidden zich in de duinen ter weerszijden daarvan.
Inmiddels hadden de aanvallers ten getale van ongeveer 500 man niet alleen het vliegveld bezet, maar waren ze 
ook doorgedrongen in Valkenburg, in de boerderijen langs de weg van daar naar het Haagsche Schouw en in de 
richting van Maaldrift, het hotel-restaurant Albertushof aan de Katwijkseweg en in de duinen ten noordwesten van 
Rijksdorp en Duinrell tot dicht bij de Kievit’.
De lezer heeft inmiddels zoveel namen en locaties vernomen, dat er al sprake zal zijn van enige herkenning. 
Hierboven heb ik een oor- en ooggetuige genoemd, die nu niet meer op het complex Ruigelaan vertoeft. Deze 
getuige is Cees Meijvogel; hij heeft mij zelf dingen verteld uit die tijd toen hij gelegerd was op het Marinevliegkamp 
Valkenburg. Er is een vloed aan boeken over Wassenaar. 
Een steeds terugkerende naam/auteur is die van de heer E.M.Ch.M. Janson.
Voor de bronvermelding verwijs ik naar de eerste alinea van dit artikeltje.

F. Cuijpers, complex Ruigelaan

Foto: Neergestorte Duitse vliegtuigen op vliegveld Valkenburg, mei 1940

Ideetje?
Het is vast geen uniek idee maar toch. Als ik gasten op de 
tuin krijg in een periode dat er veel bloemen zijn, vind ik het 
leuk om voor iedere gast een boeketje van tevoren te maken. 
Gebonden en wel doe ik ze bij elkaar in een grote emmer of 
pot, zodat het één boeket lijkt. Als mijn visite dan afscheid 
neemt na een paar gezellige uurtjes met een hapje en een 
drankje, vis ik voor iedereen een boeketje uit het water. 
Succes verzekerd!

Marga, Ter Weer
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Vlinders in de winter?

Kortman Advocaten is een gedegen Haags advocatenkantoor met een lange traditie. Ons team bestaat uit 
advocaten met verschillende achtergronden, specialismen en ervaring. Daardoor zijn wij in staat een breed 
pakket aan diensten te bieden aan zowel bedrijven als particulieren.

Wij bieden particulieren:
 Arbeidsrecht/sociale zekerheid, huurrecht, consumentenrecht, personen- en familierecht,
 strafrecht en schuldsanering.

Voor andere rechtsgebieden en informatie over het verzorgen van civiele procedures zie:
  www.kortmanadvocaten.nl

Uiteraard bieden wij ook juridische ondersteuning aan ondernemers. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het 
opstellen van contracten en het voeren van incassoprocedures.
Schroom niet om tijdig contact op te nemen en niet te wachten tot u echt in de problemen komt. 
Wij kunnen u direct van advies dienen, waardoor u mogelijk veel ellende kunt voorkomen. 
Mocht het toch tot een juridische procedure komen dan kunt u op Kortman Advocaten rekenen.

Denkt u eerst eens aan een kort juridisch advies om uw positie te bepalen.

U kunt telefonisch contact opnemen via telefoon +31 (0)70-302 40 30 
of per mail naar info@kortmanadvocaten.nl. 

De meeste vlinders brengen hier de winter door als eitje, rups, pop of als vlinder. Over die laatste, de vlinder dus, 
straks wat meer. 
Maar er zijn ook trekvlinders. De vogels die in het najaar naar het zuiden vliegen, of vanuit het noorden naar hier 
komen, kennen we allemaal. Die laten zich luidruchtig gakkend, gierend of fluitend horen. De vlinders doen dat 
wat minder opvallend en zijn dan ook wat minder bekend. Het zijn er ook niet zoveel. De atalanta en de op hem 

lijkende maar minder felgekleurde distelvlinder zijn de meest geziene. 
De atalanta (zie foto links) een trekvlinder? Die zie je op mooie dagen in de herfst 
toch nog regelmatig? Ja, maar de laatste jaren waagt hij het er steeds vaker op, 
door de minder strenge winters, om die hier door te brengen. Dat scheelt zo’n 
dikke duizend kilometer vliegen. Door hier als vlinder achter 
te blijven, vult hij een groepje aan dat dat altijd al deed. Meters 
boven de grond, waar het toch wat minder koud is, zoeken zij 
een beschut plekje op. In een holle boom, maar ze kunnen ook 
je tuinhuisje als geschikte plek uitkiezen. 
Zo kan het dus gebeuren, dat je middenin de winter tegen het 
plafond een vlinder ziet zitten. Doodstil en met dichtgeklapte 
vleugels zou je inderdaad kunnen denken dat er geen leven 

meer in zit. De dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia, citroenvlinder en soms die atalanta 
dus zijn echter springlevend. Hun opgebouwde voedselvoorraad zitten ze mondjesmaat op te 
souperen. Als we ze met rust laten, zullen we die in het voorjaar als eerste vlinders weer zien 
rondfladderen. 
En als we dan ook nog meer dan één zwaluw horen, ja dan weten we… de winter is voorbij.

Henk van der Kwaak, Ter Weer

N.B.: Bij het nalezen van dit stukje bedenk ik me dat, al ben je nog zo’n vlindervriend, er toch iets fout kan gaan. 
Sommige tuinders verwarmen in de winter hun huisje. Heerlijk natuurlijk, maar dodelijk voor de vlinder. Pak in dat 
geval, meteen nadat je hem hebt ontdekt, de vlinder voorzichtig tussen duim en wijsvinger en verplaats hem naar 
een tuinbuur waar in het huisje de kachel niet zal branden. En dan op een hoog plekje natuurlijk.
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Verslag van een nieuwe huurder
Mijn vorige tuin kreeg een andere bestemming, maar 
gelukkig stond ik al op de wachtlijst van De Driesprong. 
Onverwachts kwam er een halve tuin vrij, zonder 
schuurtje maar wel met een spullenkist en een kasje 
(‘hotel stoot je hoofd niet’!). 
Samen met mijn buurman heb ik in de kas sla, 
bloemkool en komkommers geteeld en dit was een 
succes. De overige, open grond van de tuin heb ik 
goed bemest met verteerde stalmest en daarna diep 
omgespit voor de winter! De grond was lekker los 
en de rabarberplanten van mijn vorige tuin heb ik 
overgeplant.
De veenmollen waar veel mensen last van hebben, 
vinden mij geloof ik niet aardig, want die zijn gevlucht 
naar elders.
Ondanks de droge zomer groeide het prima. 
Ik had bijna altijd sla, bonen, enzovoort. We ruilen 
onderling wel eens wat en hebben tijdens de pauze 
werkoverleg!

In september zijn mijn vrouw en ik voor zes weken 
naar Zwitserland gevlogen, waar onze zoon woont. 
Maar daarover vertel ik een volgende keer meer. 

Ben van der Holst, De Driesprong

P.S. Het glaasje advocaat van het team van Kees was
P.S. hééééérlijk!

Onderhoudsbeurt De Driesprong

Zaterdag 12 oktober was er weer een algemene onderhoudsbeurt op complex De Driesprong. Ondanks de regen, 
wat achteraf best meeviel, waren er voldoende tuinders om ons complex weer een goede onderhoudsbeurt te 
geven. De heg staat er weer keurig bij. 
Daarna gezellig bakkie gedaan met lekkere koeken erbij. Top!

Wenny en Cor Visser, De Driesprong
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Boerenkoolquiche
De winter komt eraan, dus hoogste tijd voor een lekkere stamppot boerenkool met rookworst. Maar in plaats van 
dit traditionele gerecht kun je boerenkool met rookworst ook maken in de vorm van een hartige taart. Het is weer 
eens wat anders en smaakt minstens even lekker. 
Onderstaand recept voor boerenkoolquiche ontvingen wij van Corinne Kulk van de Reijerlaan.

Benodigdheden:
 •  een grote ui
 •  50 gram boter
 •  150 gram boerenkool
 •  een theelepel gedroogde tijm
 •  5 plakjes deeg voor hartige taart (diepvries, ontdooid)
 •  250 gram runderrookworst
 •  4 eieren
 •  100 ml kookroom
 •  quichevorm (Ø 28 cm, ingevet)

Werkwijze:
 •  Verwarm de oven voor op 200 °C. Snipper de ui. Verhit de boter in een hapjespan en fruit de ui 
 •  2 minuten. Voeg de boerenkool en tijm toe en laat al omscheppend slinken. 
 •  Breng op smaak met peper en eventueel zout.
 •  Bekleed de quichevorm met het deeg voor hartige taart. Druk de randen aan en snijd overtollig deeg
 •  langs de rand weg. Verdeel de boerenkool over de taartbodem. Snijd de rookworst in plakjes en 
 •  leg op de vulling.
 •  Klop de eieren los met de room en peper en schenk over de vulling. Bak de boerenkoolquiche in ca. 
 •  30 minuten in het midden van de oven goudbruin en gaar. Lekker met tomatensalade.

Je kunt de quiche een dag van tevoren bereiden. Bewaar afgedekt in de koelkast. Eet hem op kamertemperatuur of 
verwarm hem 30 minuten in de oven op 150 °C.

Eet smakelijk. 

Leesclub op volkstuin Ter Weer
Sinds een paar jaar houden wij in mei of juni, afhankelijk van ons rooster, onze zes-wekelijkse boekbespreking in 
mijn volkstuin. Wij, dat zijn zeven dames van zekere leeftijd, die al ruim tien jaar een leesclub vormen!

Het is een toegevoegde waarde aan de bijeenkomst 
als die in de tuin plaatsvindt en liefst met mooi weer 
natuurlijk. We hebben allerlei weersomstandigheden 
meegemaakt; ik heb zonnehoeden uitgedeeld omdat 
een zonnesteek dreigde èn we hebben regendruppels 
op onze boeken gekregen, maar toen waren we 
gelukkig net klaar met de bespreking…
Voordat we het over ons boek gaan hebben, maken 
we een rondje door de tuin en veel ahh’s en ohh’s 
klinken dan! Ik zeg dan natuurlijk heel bescheiden dat 
ik maar een simpele tuinder ben, maar ik heb er wel 
lol in uiteraard. Met een kopje koffie en iets lekkers 
erbij gaan we ons dan aan de bespreking van het door 
ons gelezen boek wijden.

Je moet maar denken: van half 11 tot half 1 heeft DE CLUB VAN 7 zich uitstekend vermaakt met literatuur in een 
heerlijke omgeving.

Marga, Ter Weer



11

Hoe nuttig is kippenvel?
Bij kou, het horen van een snerpend geluid of door emoties kunnen 
we kippenvel krijgen. In de prehistorie - toen de mens nog flink 
behaard was - zorgde kippenvel ervoor, dat we beter bestand waren 
tegen de kou. Doordat de haartjes rechtop gingen staan, werd de 
lucht ertussen vastgehouden. Door de lichaamswarmte warmde die 
lucht op, waardoor er een isolerende laag ontstond.
Vandaag de dag heeft kippenvel voor ons nauwelijks nut meer. We 
hebben simpelweg te weinig haar op onze armen en benen om de 
lucht ertussen vast te kunnen houden. Hoe het zit met kippenvel 
en emoties? Katten bijvoorbeeld kunnen ook kippenvel krijgen, 

met name als ze boos of angstig zijn. Met een hoge rug en de haren van hun vacht rechtovereind proberen ze hun 
belager te intimideren. Zoiets moet het vroeger bij de mens ook zijn geweest.

Bron: mens-en-gezondheid.infonu.nl

Tja, tja, tja, wat zullen we eten?
Sleedoorn (Prumus spinosa)

De sleedoorn is de wilde voorvader van de pruim. Het woord ‘slee’ in sleedoorn is een oud woord voor 
pruim. Deze kleine ‘pruimen’ zitten boordevol vitamines en andere goede stoffen. Je ziet de dichte 
struik met kleine blaadjes en grote doornen ook in Nederland veel langs bosranden en weilanden, maar 
weinig mensen weten nog van het bestaan van de sleedoorn. De plant vertakt zich rijkelijk en kan een 
dicht struweel vormen. Het is deze groeivorm met de overvloedige aanwezigheid van doornen, die 
model heeft gestaan voor het sprookje van Doornroosje. In de Middeleeuwen werd de sleedoorn veel 
toegepast als haag en afscherming van huis en hof.   

Oorsprong
Sleedoorns groeien hier tenminste al vanaf 5000 v.Chr. en werden door prehistorische mensen gegeten. 
Archeologen hebben op prehistorische vindplaatsen vele sleedoornpitten opgegraven. Omdat de struiken 
in Europa zo overvloedig voorkomen, is het geen wonder dat er al vroeg pogingen zijn gedaan om ze te veredelen. 
Met name de Kelten selecteerden de sterkste en mooiste struiken, om de pruimen zo groot mogelijk te maken. 
Uit archeologische vondsten is gebleken, dat de pitten van de pruimen steeds groter werden en dat de Kelten dus 
succes hadden met hun veredelingswerk. Zo zijn de huidige pruimenbomen afstammelingen van de oorspronkelijke 
wilde sleedoornstruiken in Europa.

Sterke maar trage plant
De sleedoorn is een sterke plant die zich goed onder moeilijke omstandigheden kan handhaven en wel een 
mensenleeftijd kan bereiken. Zeer vroeg in het voorjaar, nog voordat de bladeren verschijnen, zie je de bloesem 
van de sleedoorn als reuzensneeuwvlokken op de takken liggen. Net als de appel zijn de bloemen stralend wit en 
steken de meeldraden en stamper ver buiten de bloem uit. De bladeren doen denken aan die van de kers, maar zijn 
aanzienlijk kleiner. In toefjes zitten zij met twee of drie bij elkaar en daar ontstaan ook de bloemtrosjes. Hoe vroeg 
de struik echter ook bloeit, het zal pas tot in de late herfst duren, voordat de bessen met hun grote pitten rijp zijn 
en van groen via blauw naar blauwzwart verkleuren. Vergelijken wij de sleedoorn met familiegenoot de kers, dan 
valt pas op hoe traag hij zich ontwikkelt. In de tijd dat de kersen worden geplukt, kun je bij de sleedoorn maar net 
de groene knopjes van de pruimen tussen de bladeren zien zitten. Het is wonderlijk dat deze vrucht zo lang kan 
profiteren van de zon in lente en zomer, om pas na de eerste nachtvorst in de late herfst echt rijp te worden. De tijd 
lijkt bij de sleedoorn wel te zijn uitgerekt en hij is dan ook de traagste van al zijn familieleden. Dat vertragen van de 
tijd komt op een wonderschone wijze terug in het sprookje van Doornroosje. De sleedoorn neemt dus de tijd om 
het licht vanaf het vroege voorjaar tot in de late herfst op te nemen en te ‘vertalen’ in zijn gezonde sappen.

Bijzondere natuurwaarde 
De sleedoorn heeft een bijzondere natuurwaarde. De doornige takken bieden een geschikte broedplaats voor 
zangvogels. Op bloeiende sleedoorn komen heel wat insectensoorten af, zoals honingbij, zweefvliegen en 
dagvlinders als sleedoornpage, gehakkelde aurelia, kleine vos en dagpauwoog. De sleedoornpage heeft de sleedoorn 
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als waardplant. De vlinder legt de eitjes in de oksels van takken, waar de eitjes overwinteren. In het voorjaar 
komen de eitjes uit en vreten de rupsjes van het blad. Sleedoornpruimen zijn voedsel voor onder meer lijsters.

Toepassingen
Ze zien er zo verleidelijk uit, de diepblauwe pruimen van de sleedoorn, maar wat valt het tegen als je zo’n vrucht 
nietsvermoedend in je mond steekt. Je kunt ze namelijk niet rauw eten, want ze zijn door de grote hoeveelheid 
looistoffen vreselijk zuur en wrang van smaak. Zo wrang dat alles in je mond samentrekt en ruw en stroef 
aanvoelt. Niet zo vreemd dat één van de volksnamen voor dit gewas ‘trekkebek’ is. De bes van de sleedoorn is 
dus niet bedoeld voor rauwe consumptie, hoe gezond hij ook mag zijn met zijn hoge gehalte aan vruchtenzuren, 
aroma’s en vitamine C. Gelukkig helpt de natuur ons een handje, want als het in de herfst heeft gevroren, smaken 
de pruimpjes al aanzienlijk beter. Hoe meer vorst er overheen gaat, hoe zachter de smaak. En toch waren de 
sleedoornbessen vroeger geliefd fruit om te verwerken tot jam, moes en bessenjenever. Nog altijd kun je in 
bepaalde streken regelmatig oude mannen aantreffen bij een drankje met de speelse naam ‘Voerdrupke’. De 
Voerstreek van België, even onder Nederlands Zuid-Limburg, is de bakermat van deze sleedoornjenever. Het is een 
zoete, oranjeachtige drank waarin sleedoornpruimpjes zijn verwerkt, die in de Voerstreek overvloedig voorkomen. 
Hieronder vindt u het recept voor dit heerlijke ‘sleedoorndrupke’.

Benodigdheden:
 • 1,5 kg sleedoornbessen, die de vorst hebben 
  meegemaakt of in de vriezer hebben gelegen
 • 350 gram suiker 
 • een kwart liter water
 • een halve liter jenever of brandewijn

Werkwijze:
 • Was de vruchten en prik ze flink aan met een stopnaald.
 • Kook de suiker met het water tot een siroop. Laat dit afkoelen 
  en roer er de jenever of brandwijn door.
 • Vul enkele potten met sleedoornvruchten en giet er de    
  gesuikerde brandewijn over.
 • Laat de drank op een warme plek staan en schud regelmatig.
Vooral met Kerstmis is dit een sfeervolle drank!

De redactie
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Wij vertegenwoordigen meer dan 40 verschillende merken op het 
gebied van: badgoed, bedbodems, bedden, bedtextiel, boxspring, 
dekbedden, harde vloeren (vinyl, PVC-stroken, laminaat, parket), 
horren, inbetweens, kussens, kunstgras, ledikanten, matten, 
matrassen, overgordijnen, paneelgordijnen, tapijt, vitrage, 
vloerbedekking, vouwgordijnen, zonwering.

Windlustweg 8a, 2242 HL  Wassenaar
Telefoon: 070 - 511 48 88;  site: www.magneekruyssen.nl
Fax: 070 - 511 26 24
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Paddenstoelen
In ‘Van de redactie’ schreven wij o.a. over paddenstoelen die de grond uitschieten. Maar wat zijn deze, toch wel 
wat mysterieuze, verschijningen nu precies? In dit artikel vindt u wat meer informatie over dit herfstfenomeen. 

Meer nog dan nu werden paddenstoelen in vroe ger tijden met argwaan bekeken. En dat is niet zo gek, 
want het zijn vrij mysterieuze verschijningen, groeiend in de meest aparte kleuren en vormen, op vochtige 
en vaak duistere plekken. Paddenstoe len kunnen bovendien schijnbaar van het ene moment op het andere 
(in feite vaak na een periode van regenachtig weer) als bij tover slag opduiken. De uitdrukking ‘Ze schieten als 
paddenstoelen uit de grond’ is niet uit de lucht gegrepen.
Er bestaan heel veel soorten pad denstoelen (alleen in Neder land al 5300!), dus zelf paddenstoelen verzamelen 
voor consumptie is levensgevaarlijk, tenzij je er veel kennis van hebt. Een verwisseling met een giftige is snel 
gemaakt, met hele vervelende, soms zelf fatale gevolgen. Niet zo gek dus dat paddenstoelen in het verleden nogal 
eens in ver band werden gebracht met hekse rij en het werk van de duivel. Pad denstoelnamen als ‘satansboleet’, 
‘duivelsei’, ‘heksenboleet’ en ‘dodemansvingers’ herinneren nog aan die tijd.

Zwamdraden
Helemaal onbegrijpelijk voor mensen in vroeger tijden waren de zogenaamde ‘heksenkringen’. Inmiddels 
weten wij daar de reden van. Wat wij paddenstoelen noe men, zijn in feite de bovengrond se vruchtlichamen 
van schimmels (zwammen) die zich met een netwerk van fijne draden onder de grond bevinden. Dit netwerk, 
de zwamvlok genoemd, groeit onder gronds naar alle kanten uit, terwijl het binnenste deel afsterft. Zo kan het 
gebeuren, dat sommige pad denstoelen in een mooie kring uit de grond opschieten.

Plaatjes, gaatjes, buisjes en zakjes
De paddenstoel is dus het vrucht lichaam van de schimmel of zwam. Elke 
paddenstoel vormt inwendig honderdduizenden sporen, voor ons zichtbaar 
als heel fijn stof, met dezelfde functie als de zaden in het plantenrijk: de 
voortplanting. Bij de ‘champignon’, de ‘vliegenzwam’ en vele andere 
paddenstoe len worden die sporen gevormd tussen de plaatjes aan de onder-
kant van de hoed. Eenmaal rijp val len ze er tussenuit en worden door wind 
of regenwater meegevoerd naar een gunstige plek waar uit de sporen weer 
nieuwe zwamdraden ontstaan.
Er zijn ook paddenstoelen met gaatjes in plaats van plaatjes. Hiertoe behoort 
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bijvoorbeeld het ‘eekhoorntjesbrood’. Weer andere pad denstoelen, zoals bijv. de ‘tonderzwam’, hebben 
buisjes. Niet alle paddenstoelen hebben een steel met hoed, denk maar aan de bekende ‘aardappelbovist’, een 
soort stuifzwam. Wanneer de spo ren rijp zijn, opent deze padden stoel zich aan de bovenkant als een zakje. De 
massa sporen stuift als je erop trapt, of zelfs als er een regendruppel in valt, alle kanten op.

Nuttig of schadelijk?
Veel paddenstoelen (de schimmels eigenlijk) doen heel nuttig werk, met een aantal soorten zijn we minder blij 
door de schade die ze kunnen veroorzaken in parken en tuinen. We kunnen ze verdelen in drie categorieën: 

Saprofyten (opruimers)
Verreweg de meeste padden stoelen vallen onder de catego rie saprofyt. Dat 
wil zeggen dat ze leven van dood organisch mate riaal zoals blad, naalden, 
takken en dergelijke. Daarmee doen ze heel nuttig werk; samen met 
bacteriën en klei ne bodemdiertjes breken ze orga nisch afval af tot stoffen 
die weer opneembaar zijn voor de planten. Op je gazonnetje kun je in de 
herfst zomaar diverse paddenstoelen aantreffen. Dit wijst dan op takjes, 
blad of ander organisch materiaal, dat in de bodem ligt te verteren. Ook 
bovengronds, op allerlei houtresten, of zelfs op dood hout in een boom, 
groeien diverse oprui mers. Op vlierhout bijvoorbeeld de ‘judasoor’, een 
paddenstoel die qua uiterlijk - en ook als je eraan voelt - een beetje aan 
een oor doet denken.

Mycorrhiza (samenwerkers)
Een aantal paddenstoelen leeft in een nuttige wederzijdse samen werking 
met het plantenrijk. We noe men ze mycorrhiza. Een voor beeld is (alweer) 
de ‘vliegenzwam’, die leeft in symbiose met onder andere berk en eik. De 

zwam levert de boom voeding en water (de uitgebrei de zwamvlok reikt verder dan de boom met zijn wortels) en 
op zijn beurt levert de boom suikers aan de zwam. Mooi geregeld!
Veel meer planten gedijen goed bij een dergelijke samenwerking met paddenstoelen. Bekend is dat een 
beukenhaag slecht aanslaat, wanneer er geen begeleidende schimmels in de grond zitten. Vaak werd om 
die reden aangeraden bij aanplant bosgrond bij te voegen. Inmiddels zijn er bedrijven die pre paraten met 
mycorrhiza verkopen voor allerlei toepassingen. Deze preparaten zijn onder andere te koop onder de naam 
Servaplant (zie www.servaplant.nl).
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Parasieten (profiteurs)
Onder de parasieten zijn ‘honingzwam’ en ‘reuzenzwam’ beruch-
te jongens. Je vindt ze soms aan de basis van oude bomen. Ook de 
‘berkenzwam’ of ‘berkendoder’ en de ‘tonderzwam’, beide groei-
end tegen de boomstam, voorspellen niet veel goeds. Verwijderen 
van de paddenstoelen heeft geen zin. De zwamdraden zitten al 
overal in de boom en verstoren de sapstroom dermate, dat de boom 
ten dode is opgeschreven. Een aange taste boom vormt op den duur 
een gevaar voor de omgeving en moet dus gerooid worden.

Eetbare paddenstoelen
In het bos tref je nogal eens pad denstoelen aan met vraatsporen. Allerlei soorten vormen dan ook een 
goede voedselbron voor aller lei dieren. En ook voor ons, denk maar aan ‘champignons’, ‘eekhoorntjesbrood’, 
‘cantharellen’, ‘shii-take’. Maar let op: niet alle paddenstoe len die door dieren worden gege ten, zijn voor ons ook 
eet baar. Denk niet te simpel over het zelf zoeken van eetbare padden stoelen. Laat dat liever over aan de echte 
kenners.
Het kan wel heel leuk zijn om je eigen eetbare paddenstoelen te kweken. Een veilige manier is het zelf enten 
van boomstammetjes met ‘paddenstoelenbroed’. Voor dit doel zijn deuvels geënt met schimmels te koop onder 
andere bij Groene Takken (kijk hiervoor op www.groenetakken.nl). 

Geen reden tot zorg
Duiken er spontaan paddenstoelen op in de (moes)tuin, dan is dat geen reden tot zorg. Op zich vormen ze 
geen probleem voor de gezond heid. Ze hoeven niet verwijderd te worden, tenzij je heel kleine peu ters hebt 
rondlopen die nog alles in hun mond steken. Maar in de mees te gevallen kun je paddenstoelen gewoon lekker 
laten staan en ervan genieten. Bekijk ze eens goed van dichtbij. Je (klein)kinderen vinden dat vaak ook maar wát 
interessant. Een spiegeltje kan nuttig zijn om ook de onderkant goed te zien, zon der ze te moeten plukken. Meer 
weten over paddenstoelen? Natuurorganisaties als IVN, Staats bosbeheer en dergelijke organiseren in de herfst 
overal in het land padden stoelenexcursies. Via google vindt u de excursies in uw omgeving.

Bron: AVVN

Foto’s: blz. 13 ‘vliegenzwam’; blz. 14 ‘judasoor’; blz. 15 boven ‘tonderzwam’, onder ‘heksenkring’. 
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