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Woordje van de voorzitter.

Beste tuinvrienden,

Wat was het gezellig bij ons lustrumfeest! Veel bedrijvigheid en 
allemaal blije gezichten, dat deed me erg goed.
Bij de open dag hebben we kennelijk een goede indruk gemaakt 
want er zijn daardoor weer nieuwe leden die zich hebben 
aangemeld.
Heel leuk ook was om kennis te maken met onze oud-voorzitter van 
25 jaar geleden, Ad Hendriks.
En dan dat bezoek van twee wethouders nog wel, Marc van 
Schuppen en Wilma van der Rijt. Zij hebben symbolisch de nieuwe 
padnamen in gebruik gesteld.
Een bedankje is wel op zijn plaats aan alle vrijwilligers die dit 
allemaal mogelijk hebben gemaakt.
Alle voorbereidingen, de hulp op de dag zelf en allen die aan het 
einde nog aanwezig waren en de handen uit de mouwen staken; 
mensen, bedankt daarvoor.
En natuurlijk iedereen bedankt voor het onderhoud van de tuin!
Ook onze sponsoren wil ik van harte bedanken voor hun bijdragen!
We hebben een fijne vereniging met fijne mensen! Laten we dit de 
komende 25 jaar vooral zo voortzetten!

Tot op de tuin!
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Vanuit het bestuur.

Even wat huishoudelijke mededelingen.

Er komen de laatste tijd wat klachten over tuinders die misschien 
nog niet weten dat we bij de kantine een toilet hebben, die goed 
schoongehouden wordt. Het is niet de bedoeling dat men urineert in 
de tuin zelf, zeker met de warmte van de laatste tijd veroorzaakt dit 
nogal wat overlast.

Ondanks dat op dit moment alle tuinen verhuurd zijn zullen er de 
komende tijd toch wel weer wat tuinen vrijkomen, daarom willen we 
iedereen die een grotere, of juist kleinere, of gewoon een andere 
tuin op het complex zoekt verzoeken om dit schriftelijk kenbaar te 
maken aan het bestuur, via mail, secretaris@oudebogten.nl  of een 
briefje in de groene brievenbus naast de kantine.
Tevens willen wij inventariseren of er behoefte is aan kleinere 
tuinen van ongeveer 50 vierkante meter.

Door de extreme droogte maakt de waterpomp overuren deze 
weken. Daarom even nog een paar opmerkingen over het gebruik 
hiervan. 
Het is niet de bedoeling dat tijdens het sproeien de tuinder het 
complex verlaat, er is dan geen overzicht al er iets fout gaat (zie 
foto) zijn de gevolgen niet te overzien.
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Ook graag na het sproeien de kranen uitzetten.
En let op je koppelingen, er zijn er de laatste tijd aardig wat 
verdwenen.

Column.

Ingolf van Doorn, een van onze leden, die leraar is op het helicon, wil
voor de nieuwsbrief af en toe een column maken, hier zijn eerste 
bijdrage.

Column: Wat je als tuinders eigenlijk moet weten.

Lang geleden nam men aan dat planten groeide door 
voedingsstoffen uit de grond. In
de 17de eeuw bewees een
Nederlander dat planten ook op
alleen water groeien maar dat het
slechter ging. Het was toen nog
niet bekent dat planten ook CO2

nodig hebben. Dit werd in de 18e

eeuw ontdekt.Een plant heeft
energie nodig om te groeien.
Deze energie haalt hij uit
(zon)licht. In een plant wordt onder invloed van licht de eenvoudige 
moleculen van koolstofdioxide (CO2) en water (H2O) omgezet in 
ingewikkelde glucosemoleculen (druivensuikers) en zuurstof (O2). Dit
proces noemen we fotosynthese (photo is Grieks voor licht en 
synthese komt uit het Grieks en betekent zoiets als creëren). De 
chemische formule die bij fotosynthese hoort is : 
6 CO2 + 12 H2O + licht -> C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O. De zuurstof 
wordt via de huidmondjes van de plant aan de lucht afgegeven en de
suikers worden in de plant gebruikt als bouwstof om te groeien, 
brandstof om te verbranden of als reservestof opgeslagen. De 
fotosynthese vindt plaats in de bladgroenkorrels (chloroplasten) van 
de plant.  
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Waarom zijn planten groen? 
Het fotosynthese proces begint met de lichtreactie dat water 
opsplits waardoor elektronen en protonen vrijkomen en er zuurstof 
overblijft. Om dit te verwezenlijken is energie nodig. Deze energie 
komt uit het (zon)licht. Zonlicht is een vorm van elektromagnetische
straling. De golflengte van deze straling varieert tussen kilometers 
(radiogolven) en nanometers (gamma-straling). Het licht dat de mens
kan waarnemen (zichtbare licht) komt ook voor in dit spectrum met 
golflengtes. De golflengte van het zichtbare licht lopen van 380 
nanometer (violet) tot 750 nanometer (rood). 
Als licht ergens op schijnt kunnen er drie dingen gebeuren. Het licht 
kan worden gereflecteerd, geabsorbeerd of worden doorgelaten. Als 
het zonlicht op een plant (bladgroenkorrel) valt worden de kleuren 
violet, blauw en rood geabsorbeerd en wordt groen gereflecteerd. 
Doordat de kleur groen wordt gereflecteerd, kleurt een blad van de 
plant (met veel chloroplasten) groen. De geabsorbeerde kleuren 
worden door de chloroplasten gebruikt (als energiebron) voor het 
fotosynthese proces. 

Wat te doen met al die courgettes.

Het is weer volop zomer in Nederland, voetballen kunnen we niet 
maar tuinieren des te beter en als ik zo eens rondkijk in de tuinen 
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dan vliegen de courgettes je nu al om de oren, daarom hieronder een
recept voor courgette in zoetzuur voor 4 jampotjes.

1 kg courgette (schoongemaakt gewicht)
2 uien
3 el zout
500 ml natuurazijn
300 gr suiker
2 tl kurkuma of koenjit
3 tl mosterdzaad

Bereidingswijze;

Was de courgettes en snijd ze in de lengte door en verwijder 
zaadlijsten
Snijd het vruchtvlees in kleine blokjes
Meng de courgettes en de uien in een grote kom en strooi het zout 
erover.
Laat het geheel enkele uren staan.
Schep de groenten in een vergiet, spoel ze goed af en laat ze goed 
uitlekken.
Breng in een grote pan overige ingrediënten aan de kook (azijn, 
suiker, kurkuma en het mosterdzaad)
Laat het mengsel enkele minuten koken en voeg de uien en de 
courgettes toe.
Breng alles weer aan de kook en laat ongeveer 5 minuten koken.
Schep de groenten over in schone potjes, vul de potjes tot de rand 
met het hete kookvocht en draai vervolgens de deksels op de 
potten.
Zet de potjes ondersteboven en laat ze af koelen.
Het zoetzuur is het lekkerst als u het minimaal 3 weken laat 
intrekken.
Erg smakelijk als bijgerecht bij oosterse gerechten of op brood bij 
oude kaas.
Ook met peper en paprika.
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Prijsuitreiking fotowedstrijd.

Tijdens de bekendmaking van de winnaar van de fotowedstrijd was 
hij zelf niet aanwezig vanwege andere verplichtingen, daarom heeft 
de prijsuitreiking zich wat later afgespeeld in de tuin van de 
winnaar, Robert v/d Bragt gefeliciteerd.

          De winnende foto                                         De winnaar 

Foto's Lustrum 23 juni

Stilte voor de storm
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Trotse voorzitter (en oud voorzitter)
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Onthulling padnaamborden door de wethouders 

En niet te vergeten de barbecue
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Proost 

een feestelijke dag, met mooi weer en blije tuinders
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