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Tuinlid van het jaar. 

Ook dit jaar kunt u weer een 

medetuinder nomineren voor de titel 

van tuinlid van het jaar. Wie verzorgt 

bv. Zijn tuin het beste of wie assisteert 

weleens zijn zieke buurman? Of 

misschien doet er wel iemand 

ongezien iets aan de paden of 

andere algemene zaken. Kijk in de 

rondte en ziet u iets wat iemand 

doet, maar wat niemand echt 

opvalt en toch bijzonder is, nomineer 

hem of haar. Stuur uw voorstel naar 

tuinlidvanhetjaar@outlook.com  

mailto:tuinlidvanhetjaar@outlook.com
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Van de voorzitter 

Nederland is in de ban van de stikstof 

uitstoot. Je kunt geen krant openslaan 

of er staat weer een artikel in, elk 

actualiteitsprogramma op tv of radio 

heeft het er wel over. Boerenprotest 

op het Malieveld, de bouwwereld 

doet niet voor hen onder en waren 

ook in Den Haag te vinden. Nederland 

op zijn kop. Na de uitspraak van de 

Raad van State moet er inderdaad iets 

gebeuren, maar doet de overheid wel 

het goede? Neem de 

biomassaverbranding, deze is meer 

vervuilend dan een steenkoolcentrale. 

En wat te denken aan de bomenkap 

die hier ten grondslag ligt. Wij moeten 

aan ons milieu denken, maar om alle 

bouwactiviteiten daarvoor stil te 

leggen. Er wordt zoals gewoonlijk weer 

met 2 maten gemeten, de 

bouwactiviteiten bij het circuit van 

Zandvoort mag door ondanks het feit 

dat het ten koste gaat van gebieden 

met het predicaat Natura 2000. Heeft 

een lid van het Koninklijk Huis zoveel 

invloed? Het circuit van Assen was een 

mooi alternatief geweest, maar ja. 

Ik ga terug naar onze stukjes natuur op 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Westdijk en het Rosarium complex 

dat is gelukkig niet zo gecompliceerd. 

Nieuwe tuinders hebben zich weer 

aangediend, de Westdijk is weer vol 

voor het komend seizoen, bij het 

Rosarium hebben we nog enkele 

tuinen vrij. 

De Vopo-pompen zijn weer 

nagekeken, de pomp bij het Rosarium 

heeft een nieuwe vlotter gekregen. Zij 

kunnen de boel weer droog houden. 

Verder wil ik een ieder attenderen op 

de nominaties van tuinlid van het jaar, 

is er een tuinder waarvan je denkt dat 

deze in het zonnetje gezet mag 

worden nomineer hem of haar en wie 

weet. Zoals ieder jaar wordt het tuinlid 

van het jaar tijdens de algemene 

ledenvergadering bekend gemaakt. 

De komende algemene 

ledenvergadering is op zaterdag 25 

januari 2020 met een presentatie over 

de bijen. Dit kunt u alvast in de nieuwe 

agenda noteren, nadere informatie 

volgt. 

Prettige feestdagen toegewenst. 

Han 
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Garant en Bolster 2020 

Ook in 2020 kunnen de tuinders van 

Rosarium en Westdijk weer gebruik 

maken van de zaden en aardappelen 

van Garant. Alle tuinders krijgen een 

gids van Garant bij de brief van de 

contributie van 2020. 

De Bolstergidsen worden dit jaar niet 

meer verstuurd, zelf te bestellen via 

www.bolster.nl 

Het inleveren van de zaden- en 

aardappelenlijsten graag voor 15 

januari 2020 bij Frans Smit, 

Hoefbladstraat 16, 1562 SH Krommenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 21 februari 2020 van 15.00- 

17.00 uur en op zaterdag 22 februari 

2020 van 11.00 - 14.00 uur kunnen de 

zaden en aardappelen opgehaald 

worden op de Westdijk. Let op, het is 

op een vrijdag en direct de zaterdag 

erna en op verschillende tijden!! 

Wanneer beide data niet mogelijk zijn 

dan graag met Frans Smit, contact 

opnemen op 075-6214062. 

Belangrijke data: 

 Inleveren zaden- en 

aardappelenlijsten voor 15 

januari 2020, bij Frans Smit, 

Hoefbladstraat 16, 1562 SH 

Krommenie. 

 De data van ophalen van de 

zaden en de aardappelen op 

de Westdijk zijn op vrijdag 21 

februari 2020 van 15.00 - 17.00 

uur en zaterdag 22 februari 2020 

van 11.00 - 14.00 uur. 
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De tuin van Daantje 

Natte herfst 

 

 
Mijn eerste herfst op de tuin is bijzonder 

nat. Wat een bagger wordt al die 

voedzame klei op de tuin. Van mij 

mag het best weer wat minder vaak 

gaan regenen, dan kan ik weer meer 

naar de tuin om te klussen. Het 

oogsten wordt steeds minder, hoewel 

ik nog steeds rucola kan eten, deze 

mix ik met wat bladeren van de 

snijbiet, en daar maak ik dan een 

heerlijke salade van. Prei heb ik net 

geoogst, deze zal ik binnenkort koken, 

ben benieuwd. De lange stengels van 

de maïs heb ik op de tuin gelegd, die 

ga ik gebruiken als stokken. Van 

buurman Frans heb ik wat 

paardenmest gekregen! Daar ben ik 

blij mee. Het was best veel, dus dat ga 

ik nog wat verdelen over de tuin.  

 
Wat ik nu niet meer kan oogsten en 

eten, ga ik denk ik allemaal weghalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De tuin winterklaar maken? Ik neem de 

planten of wat er van over is en 

onkruid mee naar huis voor de groene 

container. Want mijn compostbak wil 

ik gaan leeghalen. Deze is van de 

vorige huurder en het lijkt me beter om 

deze een keer helemaal leeg te zien 

en te kijken hoe ik deze kan 

verbeteren.  
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Er zit namelijk worteldoek aan de 

binnenkant, deze ga ik eruit halen en 

dan de bak wat rechterop zetten, 

want hij valt bijna om op de tuin van 

de buren.  
 
Als ik op de tuin ben, maak ik nog 

steeds foto’s, en ik verbaas me erover 

dat er zelfs nu nog insecten 

rondvliegen en op de bloemen zitten. 

Er zijn natuurlijk wel steeds minder 

bloemen, maar toch. Kort geleden 

heb ik ook wat bloembollen geplant in 

mijn ‘bloeiende onkruidzone’, ben 

benieuwd of dat wat worden gaat. 

Nog meer bloeiers in het voorjaar zijn 

natuurlijk meer dan welkom, voor het 

kleurrijke en ook voor de insecten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfst is natuurlijk paddenstoelentijd en 

tot mijn verrassing stonden er ineens 

prachtige donkerrode paddenstoelen 

(Russula?) op de tuin. Ze zijn nu alweer 

helemaal verdwenen, maar ze waren 

ècht heel erg fotogeniek. 

Dus … ook in deze natte herfst is er 

zeker nog genoeg te doen op de tuin. 

Ik ga de aarde die uit de compostbak 

komt op de tuin verdelen, dus lekker 

wat ophogen. De mest ook nog 

daaroverheen verdelen. Nou die tuin 

van mij boft maar toch? En ik zelf ook 

gelukkig, want het is iedere keer weer 

fijn en gezellig om op de tuin te zijn ;) 

Ik wil trouwens iedereen nog 

bedanken voor de positieve reacties 

op mijn vorige stukje tekst met foto’s: 

bedankt, heel leuk! 

 

Daantje van tuin 108B.  
 

  



6 
 

 

 

Hop 

Voor de echte tuin- en bierliefhebber: 

Hop! 

De oplettende bezoeker op het 

tuinencomplex Westdijk heeft het vast 

al eerder opgemerkt: op onze tuin 

heeft het hoopje paardenmest een 

bijzonder afscheidingswandje. We zijn 

namelijk eens naar België gereden om 

daar ter plaatse 2 kratjes West-

Vleteren bier af te halen. Dat klinkt 

eenvoudiger dan het is. 

Het is even investeren want dit 

speciale en extra lekkere biertje kun je 

alleen na een moeizame telefonische 

afspraak met de brouwer van de abdij 

zelf op een door hem afgesproken 

datum en tijdstip met je eigen 

geregistreerde auto ophalen. 2 Houten 

kratjes met elk 24 flesjes zonder etiket 

werden trots ingeladen, en deze 2 

kratjes met de tekst ‘West-Vleteren” op 

de zijkant ingebrand mogen nu als 

duurzaam hergebruikt natuurlijk 

materiaal op onze moestuin dienst 

doen als afscheidingswandje. 

Toen een zoon van ons een hopplantje 

op de groene afdeling van de 

plaatselijke supermarkt zag staan, kon 

hij dit als nakomeling van een echte 

bierliefhebber niet weerstaan, en gaf 

het ons kado om onze moestuin een 

ander karakter te geven. De hop 

groeide en groeide, werd ondersteund 

in zijn poging de hemel te bereiken, 

omvergewaaid in een voorjaarsstorm, 

nog steviger ondersteund, en stond als 

dank afgelopen zomer trots hoog te 

pronken met grote decoratieve hop-

bellen! Niet zo lang geleden hebben 

we een foto van de hopplant vol  

 

 

 

 

 

 

 

hopbellen op de facebook-pagina 

van “Het Groene Nieuws” gezet, en 

daar volgde een enthousiaste reactie 

op van een mede-tuinierster van ons 

complex Westdijk. De hopbellen 

gingen allen zonder uitzondering in 

een grote zak mee naar haar 

amateur-bierbrouwende zwager, die 

wij vanzelfsprekend een succesvolle 

hobby toewensen. En volgend 

voorjaar loopt onze hop 

vanzelf weer uit... 
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Deltawerken 

Krommenie, 

Knolselderij en territoriumgedoe… 

Eerst nog een belangrijke toevoegsel 

aan het vorig nummer: 

Bij de dierlijke helden horen natuurlijk 

ook: 

Regen- en andere wormen! 

Hoe kon ik die vergeten. Misschien 

omdat je er aan gewoon bent ze 

overal te zien in de aarde? Ze breken 

allerlei plantenresten af en geven er 

humus voor terug en ze maken de 

grond ook nog eens luchtig (hoef je 

niet te spitten). Geen kwaad woord 

over tuinwormen! Niet alleen tuinders 

maar ook merels, mollen, muizen, 

duizendpoten, loopkevers, dassen, 

hobby-vissers zijn dol op wormen! Zie 

wormfoto van internet, want het dier 

wilde niet voor de camera stilliggen. 

 

 

 

Ongetwijfeld fronst men zijn/haar 

wenkbrauwen bij de aankondiging 

“Deltawerken in Krommenie”. Maar 

onder aanvoering van onze ingenieur, 

aannemer én uitvoerder Hans 

Christoffel zijn er zelf vervaardigde 

professionele roosters geplaatst. 

Daardoor kunnen wij weer onbezorgd 

tuinieren op vaste grond zonder 

gevaar van overstroming en natte 

voeten en hoeven we niet over te 

stappen op het aanplanten van rijst in 

plas-dras gebied. Zie foto’s o.a. van 

Hans Christoffel bij 1van de 2 naar hem 

genoemde Christoffelroosters. Er 

 

 

 

moet nog een rooster gemaakt en 

geplaatst worden bij een inlaatbuis, 

maar door de stikstofcrisis is dat 

uitgesteld. “Hoezo stikstofcrisis” zult u 

zeggen. Uitleg: minder bouwen 

daardoor minder houtafval (nog heel 

goed te gebruiken!) daardoor uitstel. 

Het hergebruik van materialen in 

volkstuinen wordt trouwens mooi 

beschreven in een artikel van Romke 

van de Kaa. 

(https://www.romkevandekaa.nl/artike

len/vakantie-op-de-volkstuin/) 

We kunnen Hans wel uitbesteden aan 

de gemeente Zaanstad: bij het nieuwe 

zwembad in Krommenie heeft men 

ook last van plas-drasgebied. 

Waarschijnlijk kan hij daar de slechte 

afwatering sneller verhelpen dan de 

gemeente die daar al langer dan een 

jaar over aan het denken is en daar 

rustig bomen laat doodgaan. 
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Knolselderij 

Echt een herfstgroente. En momenteel 

erg trendy. Maar daar trekken we ons 

niets van aan. Het is lekker om 

knolselderij in de erwtensoep mee te 

koken maar tegenwoordig wordt de 

knol ook gestoofd, gepoft, gefrituurd, 

geroerbakt of gepureerd na het 

koken. De knolselderij ruikt naar 

peterselie en is ook rauw lekker: bijv. 

dunne reepjes knolselderij met een 

mayonaisedressing met o.a. mosterd, 

citroensap en kappertjes. Een klassieke 

Franse salade. Verder is knolselderij 

lekker met zowat alles: appel, 

sinaasappel, citroen, venkel, 

pompoen, zoete aardappel, linzen, 

paddestoelen, walnoten, gember, tijm, 

nootmuskaat. In een artikel las ik dat 

de aanwezigheid van bepaalde 

chemische verbindingen in de 

knolselderij ervoor zorgen dat de knol 

als een smaakversterker werkt voor de 

andere ingrediënten in een gerecht. 

Daarom wordt hij zo vaak aan bouillon 

toegevoegd (of aan erwtensoep). 

Bewaren kan heel goed in de koelkast: 

ongeschild in een open plastic zak met 

een stuk keukenpapier. Blijft dan 

weken, maanden goed. Of de knol 

schillen en in stukjes gesneden rauw 

invriezen kan natuurlijk ook. Wel 

belangrijk is om na het oogsten het 

loof eraf te halen; anders wordt de 

knol zacht. Knolselderij doet er erg 

lang over om een knol te vormen. Zo 

vroeg mogelijk (midden maart) binnen 

voorzaaien: kiemen van het zaad 

duurt ook al lang. Bemeste grond en 

kalium nodig voor het uitplanten. 

Daarna geen mest meer geven maar 

wel water bij droogte. En dan 

uiteindelijk eind oktober, begin 

november kan je oogsten. Dus eigenlijk 

heel gemakkelijk in vergelijking met 

bijv. kolen die beschermd moeten  
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worden met gaas en dan weer dit en 

dan weer dat nodig hebben en overal 

last van hebben. Watjes zijn het 

vergeleken bij zo’n stoere knolselderij. 

 

 

 

 

Territoriumdriften: Roodborstjes en 

winterkoninkjes en poezen 

Ik heb nooit geweten dat het 

roodborstje wat nu zo leuk op een tak 

van mijn appelboom gaat zitten 

waarschijnlijk niet hetzelfde roodborstje 

is als wat er in de zomer zat. Kan best 

een Viking wezen! Of een Rus! De 

mannetjes roodborst blijven hier, de 

vrouwtjes en de jonge vogels trekken 

naar het zuiden (o.a. Zuid-Engeland of 

Spanje). In oktober komt er echter een 

invasie van roodborsten uit het 

noorden en het oosten. Dat wordt dus 

vechten met de aanwezige 

roodborstmannen die hun plek willen 

houden. 

 

 

 

 

Het winterkoninkje is een standvogel 

en blijft dus het gehele jaar hier. Er 

komen geen “buitenlanders” maar 

ook zo’n winterkoningman moet ook 

zijn territorium bewaken. Driftig 

vogeltje. Geen foto’s kunnen nemen: 

ze blijven niet stilzitten. Van internet 

van elk een afbeelding. 

 

 

 

En dan heb je op de grond nog de 

poezen en katers die elk van mening 

zijn dat het gehele Westdijkcomplex 

aan hen toebehoort. Ik heb een zwart-

witte kat, twee cypers-witte (poezen 

van de villa tegenover mijn tuin) en 

een rode kat gezien. Als ze elkaar 

ontmoeten is het dreigen geblazen en 

elkaar het terrein afjagen. Ook deze 

poezen wilden niet poseren. Dus 

internet helpt ook hier om ze in beeld 

te brengen.  
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En voor de poezenliefhebbers kwam ik 

deze afbeelding nog tegen: 

“poezenkoffie.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de weilanden stonden tot een week 

geleden nog schapen. Mooi is het om 

te zien hoe ze tegen de avond van het 

weiland naast de tuinen naar het 

weiland tegenover de tuinen gaan via 

het fietspad. De boer rijdt, achterste 

voren staand, op z’n tractortje en 

maakt aanmoedigende geluiden om 

de schapen aan te moedigen hem te 

volgen. Dat doen ze braaf, de hond 

loopt achter de kudde om weifelaars 

te dwingen door te lopen. Het doet 

me denken aan Schotland en Ierland. 

Natuurlijk weer geen camera bij de 

hand. Verder vind ik dit regenachtige, 

waterkoude novemberweer helemaal 

niets.  

 

 

 

 

Gelukkig is het over ruim 3 maanden 

bijna lente. 2020 is zo’n mooi getal; dat 

moet wel een goed tuinjaar worden. 

Maar ik klaag niet, ook 2019 was 

ondanks de koude start een goed jaar. 

Tuinjaar dan....... 

Marleen van den Heuvel 

tuin 126/127a  
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Tips voor tuintrips 

Winterfair Garderen 

Terug in de tijd op de Winterfair in 

Dickensstijl! 

Op 28, 29, 30 november én op 4, 5, 6 

en 7 december 2019 is de Beeldentuin 

in Garderen, waar ook ieder jaar ‘t 

Veluws Zandsculpturenfestijn 

plaatsvindt, omgetoverd tot een 

prachtig en sprookjesachtig decor 

waarin je terug gaat naar het 

Engeland van 1850. Dit jaar wordt de 

Winterfair alweer voor tiende keer 

georganiseerd. Niet voor niets, want 

de sfeer is geweldig. Laat je verrassen 

door allerlei personages uit de boeken 

van Charles Dickens, waarbij zelfs de 

mensen achter de kramen zijn gekleed 

in Dickens-stijl. Luister naar de 

verschillende koren, ga terug in de tijd 

met de accordeonist, bekijk oude 

ambachten die worden 

gedemonstreerd en ruik die heerlijke 

geur afkomstig van vuurkorven en 

gepofte kastanjes. 

www.winterfairgarderen.nl 

 
 

 

 

 

 

 

Vlindorado  

 

Vlindorado, één van de grootste 

vlindertuinen van Europa.  

Door de warme temperatuur, de hoge 

luchtvochtigheid en natuurlijk de 

prachtige flora en fauna die je om je 

heen ziet, lijkt het of je in de tropen 

bent. Tussen de bloeiende planten 

fladderen de meest bijzonder 

gekleurde vlinders in allerlei soorten en 

maten opzoek naar nectar en fruit. 

 

Naast de vlindertuin is er nog een 

belevenis, namelijk de Vogeltuin.  

Een grote inloop volière in de 

vlindertuin met prachtige (sub) 

tropische vogels waar u heerlijk 

doorheen kunt wandelen en van 

dichtbij de vogels kunt bewonderen 

zoals bijvoorbeeld de groene en 

zwartnek arassari. 

 

www.vlindorado.nl  

 

 

 

 

 

 

http://www.winterfairgarderen.nl/
http://www.vlindorado.nl/
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Informatie en contactgegevens 

Bestuur 

Dagelijks bestuur

Voorzitter 

Han Nool  

Spoetnikstraat 7 

1562 BM Krommenie 

075-6284849 

h.nool@upcmail.nl 

Secretaris 

Simon van der Meer  

Bittervoorn 32  

1562 KG Krommenie 

075-6283331 

vtvkrommenie@gmail.com 

Penningmeester 

Hans Vink  

Whitestraat 17 

1562 BG Krommenie 

075-6286557 

 j.vink2@outlook.com 

 

Overige bestuursleden 

Voorzitter tuincommissie  

Rosarium 

Simon van der Meer  

Bittervoorn 32  

1562 KG Krommenie 

075-6283331 

vtvkrommenie@gmail.com 

Voorzitter tuincommissie  

Westdijk 

Nick de Grijs 

Zuidervaartdijk 30 

1561 ZE Krommenie 

06-39119750 

n.grijs@upcmail.nl  

Voorzitter 

inkoopcommissie 

Frans Smit 

Hoefbladstraat 16 

1562 SH Krommenie 

075-6214062 

f.smit76@upcmail.nl    

 

Ledenadministratie 

Han Nool 

Spoetnikstraat 7 

1562 BM Krommenie 

075-6284849 

h.nool@upcmail.nl 

 

Commissies 

Tuincommissie Rosarium

Voorzitter  

Simon van der Meer  

Bittervoorn 32  

1562 KG Krommenie 

075-6283331 

 

Leden: 

Riet Piet 

Noorderhoofdstr 32 

1561AV Krommenie 

 

 

 

 

Tuincommissie Westdijk 

Voorzitter 

Nick de Grijs 

Zuidervaartdijk 30 

1561 ZE Krommenie 

 

 

Leden: 

Robin de Jong 

Witte Klaverlaan 9 

1562 AK Krommenie 

 

 

Catharina v.d. Veur 

p/a Pijpkruidstraat 8 

1562 RL Krommenie 

mailto:h.nool@upcmail.nl
mailto:vtvkrommenie@gmail.com
mailto:j.vink2@outlook.com
mailto:vtvkrommenie@gmail.com
mailto:n.grijs@upcmail.nl
mailto:f.smit76@upcmail.nl
mailto:h.nool@upcmail.nl
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Inkoopcommissie 

Voorzitter 

Frans Smit 

Hoefbladstraat 16 

1562 SH Krommenie 

 

Leden 

vacant 

 

 

 

Commissie Tuinlid van het jaar 

email: tuinlidvanhetjaar@outlook.com 

Robin de Jong 

Witte Klaverlaan 9 

1562 AK Krommenie 

Nora Swagerman 

van Allenstraat 86 

1562 TM Krommenie 

Simon van der Meer  

Bittervoorn 32  

1562 KG Krommenie 

 

Verkoop goederen:  

Rosarium 

Henk Lok 

Zuiderhoofdstraat 39F 

1561 AH Krommenie 

075-6210944 

 

 

 

Westdijk

Frans Smit 

Hoefbladstraat 16 

1562 SH Krommenie 

075-6214062 

Rinus ten Wolde 

Kleine Beer 82 

1562 VD Krommenie 

075-78506640

 

Redactie Het Groene Nieuws 

kopij sturen naar: hetgroenenieuws@live.nl 

Nora Swagerman 

van Allenstraat 86 

1562 TM Krommenie 

075-6218700 

Ellen de Jong 

Witte Klaverlaan 9 

1562 AK Krommenie 

075-6219558 

Mirjam Nelemans 

Fortuinlaan 50 

1561 JE Krommenie 

06-23613457 

 

mailto:tuinlidvanhetjaar@outlook.com
mailto:hetgroenenieuws@live.nl
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Erelid:  
Gerard van Westerlaak 

  

Lid van verdienste:  
Sonja van Wijnen 

 

Opzegging lidmaatschap: 
Uiterlijk vier weken voor het einde van het jaar bij de secretaris 

 

 

 

Prijslijst Goederen: 

Koemestkorrels  5kg  € 5,50  (5/10 kg per 100 m2) 

Culterra   5kg  €6,00  (5/10 kg per 100 m2) 

Kalkkorrels   5kg  €3,00  (5/10 kg per 100 m2) 

Patentkali   5kg  €6,00  (5/10 kg per 100 m2) 

Mengmest 12+10+18   5kg  €6,80  (5/10 kg per 100 m2)  

Potgrond   zak  €3,50 

Bemeste tuinaarde  zak  €2,80 

Tokinstokken   p/st  €1,40 

EscarGo   pak  €7,30 

 

 

 


