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Harsweg 13b - 2461 EZ - Ter Aar - Tel. 0172-609298 - www.tuinhoutdiscount.nl 

ALLES VOOR GROOTHANDELS PRIJZEN   Ma t/m vrij 7.30 - 18.00 
DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR Zaterdag 7.30 - 17.00 
- LUXE SCHERMEN - PERGOLA’S - KINDERSPEELHUISJES 
- PLANKEN - PALEN - BLOKHUTTEN 
- BALKEN - VLONDERS  

 

IN HARDHOUT EN GEIMPREGNEERD HOUT 
 

 

 
         

 
 

   

 
  

Kwekerij E. Duivenvoorden 

 aardbeienplanten en pioenrozen 

 Ook voor particuliere verkoop 

 

                                   

 

www.kweduivenvoorden.nl 
 

Turfspoor 57 
2165 AW Lisserbroek 
 
Tel. :         0252-410701 
Fax:          0252-421304 
Mob.:        06-51318630 
Email:      aardbei@xs4all.nl 
                  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.tuinhoutdiscount.nl/
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Van de redactie 
 
Dit is het eerste nummer van De Riethoorn dat door de nieuwe redactie is samengesteld. 
Arie Boxmeer en Jan Hanselaar hebben jaren lang de redactie voor hun rekening genomen. 
Hartelijk dank, Arie en Jan voor al jullie werkzaamheden! Het zal voor de nieuwe redactie 
een hele klus worden om steeds weer een net zo kwalitatief goede Riethoorn te laten 
verschijnen als in het verleden. 
 
De nieuwe redactie bestaat uit vier leden. Gerk Kooy, Ruud Schaft, Remon Theuns en Bert 
Drolenga. Remon doet de lay out en Bert de eindredactie. Wij gaan werken met vaste 
rubrieken en vaste schrijvers. Veel blijft bij het oude, maar de oplettende lezer zal ook 
nieuwe dingen ontdekken. Een aantal rubrieken is vanzelfsprekend, zoals: “Van de 
voorzitter”, “Van de redactie” en “Van het bestuur”. Een nieuwe rubriek is: “In gesprek met 
...”. Het is de weergave van een gesprek met een lid of een ander persoon, die van belang 
is voor de vereniging. Nieuw is ook een fotorubriek. Gerk Kooy belicht daarin iets wat past 
bij het seizoen verfraaid met foto's. Ruud Schaft gaat twee nieuwe rubrieken schrijven: 
allereerst een educatieve rubriek voor nieuwe tuinders, maar de redactie denkt dat ook 
ervaren tuinders soms nog wat nieuws kunnen leren. Hij zal regelmatig hyperlinks 
gebruiken. De tweede rubriek is: “Vergeten groenten”. Kelly Markerink gaat de rubriek: 
“Van een tuinster” verzorgen. Theo Vergeer blijft twee rubrieken verzorgen: “Wist u” ... en 
“Evenementen”. 
 
De redactie wil in de toekomst graag nog twee rubrieken in De Riethoorn plaatsen. Dat zijn 
“tuin van het seizoen” en “tuinder van het seizoen”. Wilt u meer over deze rubrieken weten 
en die verzorgen, neem dan contact met Bert op. Wij wensen u veel leesplezier toe. 
 
Namens de redactie, 
 
Bert Drolenga.     
 

 
 
 

Inleveren kopij voor de Riethoorn van april 2015 
voor 

10 maart 2015 
 

bij Bert Drolenga  
bertdrolenga@casema.nl 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:bertdrolenga@casema.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sintleonardus.blogspot.com/2013/01/groot-nieuws.html&ei=0FegVNHhF4HEUtSvhKAB&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNFr__eFib2rtWbs5Mwa8bhRvatnQg&ust=1419880635915207
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Bestuur 
Voorzitter 
 

Rob Brederode (Cl03)  
voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-20960847 
(na 19:00 uur) 

Secretaris 
(2e voorzitter) 
 

Auke Laarmans (Er15) 
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-24562301 
(na 19:00 uur) 

Penningmeester 
 

Ruud Jansen (ad interim) (Co14)
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-83044291 
(na 19:00 uur) 

Ledenadministratie 
 

Wilbert den Hartog (ad interim) (Cl13) 
ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

0172-474080 
(na 19:00 uur) 

Beheer, 
onderhoud 
en bouwzaken KZ 

Peter van Rijnwoude (Co7) 
terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-15630980 

Beheer, 
onderhoud 
Sectie A 

Menno v. Heijningen  
menno.van.heijningen@tuinverenigingspoorzicht.nl 

0172-479931 

In-/uitgave tuinen 
 

Kees de Rijk (Er20) 
kees.de.rijk@tuinverenigingspoorzicht.nl 06-41310335 

Algemene zaken 
 

Bart Plooij (As18)  
bart.plooij@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-14750819 

 

Inname / uitgifte tuinen 
Inname- en uitgifte Kees de Rijk 06-41310335 

Contributie en 
gebruiksvergoeding 
tuin in bruikleen. 
NL90INGB0003163510 
NL74RABO0391634380 

Ruud Jansen 06-83044291 (na 19:00 uur) 

 

Commissies 
Terreinbeheerder Peter van Rijnwoude (Co7) 06-49831648 

Terreinbeheer 

Ruud Jansen (Co14) 
Marcel Pels (As10) 
Kees de Rijk (LZT) 
Paul Bröking (Cl14) 
Ton van Dijk (Co8) 

 

Terreinbeheer  
sectie A 

Menno van Heijningen (Sectie A) 0172-479931 (na 19:00 uur) 

Bouwcommissie: 
tekeningen & 
vergunningen 

Peter van Rijnwoude (Co7) 06-49831648 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:menno.van.heijningen@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:kees.de.rijk@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:bart.plooij@tuinverenigingspoorzicht.nl
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Taxatiecommissie 
S. Garthoff (LZT) 
G. de Jong (Di 14/16) 
A. Martens (Di 15) 

 

Redactiecommissie 

Bert Drolenga (Co6) 
Gerk Kooy (Cl6) 
Ruud Schaft (Co5) 
Remon Theuns (LZT) 

 

Websitecommissie 
Fabian de Rijk (LZT) (webmaster) 
Remon Theuns (LZT) 

 

Evenementen- 
commissie 

Theo Vergeer (Br11) 
Esther v. Heijningen 
Sjaak van der Salm (Br14) 

 

Schouwcommissie 

Marcel Pels (As10) 
Bertus Mensing (Er10) 
Jo van den Hoven (Bi9)  
Joop Dol (Br5) 
Albert Martens (Di15) 
Paul Bröking (Cl14) 

 

 
 
 

 Correspondentieadres  

 
 

Tuinvereniging Spoorzicht 
Auke Laarmans 

Spuisluis 29 
2408 PP 

Alphen aan den Rijn 
 

 
Vergaderschema 2015 

 
14 Januari Algemeen bestuur  08 Juli Algemeen bestuur 
20 Januari Commissieleden  12 Augustus Algemeen bestuur 
11 Februari Algemeen bestuur  9 September Algemeen bestuur 
11 Maart Algemeen bestuur  6 Oktober Commissieleden 

8 April Algemeen bestuur  14 Oktober Algemeen bestuur 
14 April Alg. ledenvergadering  11 November Algemeen bestuur 
13 Mei Algemeen bestuur  9 December Algemeen bestuur 
10  Juni Algemeen bestuur     

 

 

  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van de Voorzitter  

 
Ook 2014 nadert zijn eind. Helaas was het weer raak, op zondag 30 
november /  maandag  1 december was het dievengilde weer eens bij 
ons op het complex op het Asterpad actief. Er zijn acht huisjes 
opengebroken met fors geweld, er zijn diverse kostbare 
gereedschappen meegenomen.  Helaas kun je niet alles afsluiten, ze 
weten altijd een manier om binnen te komen. Wat we wel kunnen doen 
is zodra het seizoen is afgelopen het dure gereedschap mee naar huis   
nemen, bijv. waterpomp, frees, aggregaat, heggenschaar en kettingzaag. Zij komen alleen 
voor dit soort gereedschap met de bedoeling het door te verkopen. 
 
Wij zijn als bestuur er heel erg van geschrokken, dat bij de najaarsschouw bleek dat veel 
sloten niet helemaal in orde waren. Wij hebben de desbetreffende tuinders hiervan via mail 
op de hoogte gebracht. 
 
Iedereen heeft de nieuwe zaadgids ontvangen, zoals u ziet is de korting hoger dan die van 
Garant. Royal Sluis is  een van zaadleveranciers die al langer bestaat. Ik hoop dat iedereen 
zijn bestelling op tijd inlevert, zodat iedereen het nieuwe seizoen weer kan zaaien en 
oogsten. Inleveren kan nog tot 3 januari. 
 
Als u van plan bent in het nieuwe seizoen iets te veranderen op uw tuin,  raadpleeg dan 
eerst het Tuin Reglement. Dit voorkomt ellende en in het ergste geval dat u alles weer moet 
afbreken. Als u er niet uitkomt, vraag het dan aan de terreinbeheerder. Voorkomen is beter 
dan genezen. 
 
Het bestuur is in overleg met de  gemeente voor ons clubhuis We hopen toch in 2015 dit 
eens te kunnen realiseren, zodat we daar gebruik van kunnen gaan  maken.   
 
Tot slot wil ik, namens het bestuur, iedereen die dit jaar een bijdrage heeft geleverd, 
bedanken voor hun inzet. Een vereniging zonder vrijwilligers kan gewoon niet functioneren.  
Ik wens iedereen namens het bestuur een voorspoedig en gezond 2015  toe. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Rob Brederode,  
Voorzitter. 
 
 
 
 
P.s.: mocht er iemand geen zaadgids hebben ontvangen, meld dit aan het secretariaat. 

 

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van het bestuur 
 
Beste leden, 

Het afgelopen jaar hebben we als bestuur en de verschillende commissies weer hard 
gewerkt om er voor te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk zijn hobby kan uitvoeren. De 
verschillende commissies hebben afgelopen jaar hun uiterste best gedaan en hebben leuke 
evenementen georganiseerd, zoals het bowlen, fietstocht met BBQ, Stekjesdag en de 
nationale open dag. Ook zijn er verschillende schouwrondes uitgevoerd en zijn er huisjes en 
kassen getaxeerd. Ook hebben we een nieuwe redactiecommissie voor de Riethoorn 
kunnen opstellen en het resultaat lees je nu. Ook houden we onze website up-tot-date. Ook 
helpen veel vrijwilligers met het onderhoud van het terrein en geven de meeste leden 
gehoor aan hun corvee dienst. Zoals de voorzitter al heeft geschreven zijn we druk bezig 
met de voorbereiding voor een eventuele vergunning voor het clubhuis. Hopelijk kunnen 
we dit in januari 2015 afronden, zodat we spoedig daarna een extra ledenvergadering 
kunnen gaan inplannen om de plannen te bespreken. 

 

Penningmeester 
Han Keyzer heeft aangegeven zijn functie als penningmeester te willen neerleggen per 31-
12-2014. Han heeft de functie nu 4 jaar uitgevoerd en vond het tijd worden voor een ander. 
Wij willen Han bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. Gelukkig hebben wij als bestuur 
Ruud Jansen bereid gevonden om zijn functie over te nemen en we hebben hem als interim 
penningmeester aangewezen. Ruud zal zich kandidaat stellen bij de aankomende 
ledenvergadering. Kees de Rijk is Peter van Rijnwoude gaan ondersteunen bij het 
terreinbeheer en is nu assistent terreinbeheerder geworden. Hierdoor was de functie voor 
de ledenadministratie vacant geworden. Ook hiervoor hebben we iemand gevonden, 
Wilbert den Hartog is interim ledenadministratie geworden en zal zich ook kandidaat stellen 
bij de aankomende ledenvergadering.  

 

Toevoegingen aan het algemeen- en tuinreglement. 
We hebben van leden vernomen dat ze de volgende punten vervelend vinden: Gras van de 
buren bij de erfgrenzen, houtsnippers op de toegangspaden. Ook hebben we veel extra 
werk gehad aan verwijderen van kiezelstenen op tuinen van leden welke hun tuin hadden 
opgezegd en hier veel kiezelstenen tot diep in de grond zaten.  Hierdoor hebben als bestuur 
de volgende artikelen toegevoegd aan het algemeen tuinreglement, deze aanvulling zijn 
door het bestuur op 30-07-2014 goedgekeurd door middel van artikel 21 (Reglementen en 
uitvoeringsbesluiten) van de statuten. Hiermee zijn deze extra artikelen vanaf 30-07-2014 
één jaar geldig en zullen ter goedkeuring op de eerstvolgende ledenvergadering worden 
voorgelegd aan de leden. Na goedkeuring door de leden, zijn de extra artikelen voor 
onbepaalde tijd van toepassing. 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Artikel 31            Open vuur 
Het is verboden om een open vuur te stoken. Het is wel toegestaan om een BBQ met 
steenkool of op gas op het terrein van de tuinvereniging Spoorzicht te gebruiken. 
 

Artikel 32            Hout snippers 
Het gebruik van hout snippers of dergelijke, binnen de 0.50 m zone vanaf het 
toegangspad is niet toegestaan. 

Artikel 33            Gras 
Er mag geen gras liggen binnen 0.50 m vanaf de perceelgrenzen. 

 
 
De volgende artikelen zijn van toepassing op leden, welke na 30-07-2014 een tuin in 
bruikleen hebben gekregen: 

Artikel 34            Gras 
Gras is toegestaan, mits dit goed onderhouden wordt en voldoet aan de 
volgende afmetingen: 

Het gras mag maximaal 40% van het tuinoppervlak bedekken, met een maximum 
van 40m2.  

Artikel 35            Kiezelstenen 
Het gebruik van kiezelstenen / grind / split of dergelijke is niet toegestaan. 

 

 

Werkzaamheden rond Dillepad en Erwtenpad 
Als gevolg van de aanleg van een aarden wal bij de nieuwe wijk Burggooi is de grond bij 
sloten langs het Dillepad en het Erwtenpad gaan werken. Door de dikke veenlaag onder de 
wal is een groot deel de afgelopen jaren verzakt en daardoor is de sloot ondiep en smal 
geworden, staat het water stil en zijn op diverse tuinen verzakkingen ontstaan. Ook de 
duiker aan het begin van het Erwtenpad is aan één kant omhoog gekomen en ligt nu scheef.  
 
Deze zaken zijn voor het bestuur niet aanvaardbaar. Afgelopen maanden hebben we 
overleg gehad met de gemeente, Bouwfonds en Dura Vermeer. In april 2015 wordt de wal 
definitief opgehoogd opgeleverd aan de gemeente. Dura Vermeer gaat er van uit dat dan 
een stabiele situatie is ontstaan. Als de wal wordt opgeleverd, wordt de sloot leeggebaggerd 
en weer op de oorspronkelijke breedte uitgegraven. Na april 2015 zorgt de gemeente voor 
het onderhoud van de kant en het uitdiepen komt onder verantwoordelijkheid van 
Waterschap Rijnland. Eind maart/april 2015 zal Dura Vermeer de duiker aan het begin van 
het Erwtenpad weer horizontaal leggen. De graafwerkzaamheden daarvoor zullen een paar 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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dagen duren, zolang zal er een plank neergelegd worden zodat de tuinen aan het Erwtenpad 
bereikbaar blijven. 
 

Op naar een goed tuinseizoen voor 2015. 

Namens het bestuur, 

Auke Laarmans, secretaris. 
 

 

 

Corvee-rooster t/m juni 2015 
Hieronder staat het vastgestelde corveerooster voor het eerste gedeelte (t/m juni) van 
2015: 
 

VRL NAAM TUIN NR   data Aanvang 

Kees De Rijk Erwtenpad 20 Teamleider 28-feb 9.00 uur 

N.M.       Vis                            Erwtenpad 2/5 Koffie/thee 28-feb 9.00 uur 

W. Bock Bramenpad 6 Koffie/thee 28-feb 9.00 uur 

P. Dompeling Asterpad  14   28-feb 9.00 uur 

R. vander Valk Bieslookpad  12   28-feb 9.00 uur 

J.C.M. van Niekerk Bramenpad 3   28-feb 9.00 uur 

H.  Snoeks Bramenpad  24   28-feb 9.00 uur 

J.W.A.  Heerings Clematispad  2   28-feb 9.00 uur 

G.T.       Kooy                           Clematispad  6   28-feb 9.00 uur 

R. Mulder                         Clematispad  7   28-feb 9.00 uur 

M. Aberkane Clematispad  10   28-feb 9.00 uur 

H. Keyzer Coniferenpad  2   28-feb 9.00 uur 

Mw. A.  Koelewijn Druivenpad 13   28-feb 9.00 uur 

A.         Ertan                          Dillepad 18   28-feb 9.00 uur 

T.J. Hoogendorp Erwtenpad 14   28-feb 9.00 uur 

Paul Bröking Clematispad  14 Teamleider 7-mrt 9.00 uur 

A. Solak Dillepad 13 Koffie/thee 7-mrt 9.00 uur 

W Veltman Bramenpad  12 Koffie/thee 7-mrt 9.00 uur 

N. Uitterlinden Bieslookpad  7   7-mrt 9.00 uur 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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A.         Rijpstra                       Bieslookpad  16   7-mrt 9.00 uur 

A.         Verkerk                        Bramenpad  10   7-mrt 9.00 uur 

P. Saunier Bramenpad  17   7-mrt 9.00 uur 

L. Pater, de Coniferenpad  10   7-mrt 9.00 uur 

A. Schonewille Coniferenpad  13   7-mrt 9.00 uur 

M. Lucassen Dillepad 6   7-mrt 9.00 uur 

H. Hage Dillepad 7   7-mrt 9.00 uur 

T. Takken Dillepad 9   7-mrt 9.00 uur 

M.J. van   Es                             Dillepad 20   7-mrt 9.00 uur 

S. de Graaf Erwtenpad 1   7-mrt 9.00 uur 

B. Stolk Erwtenpad 11   7-mrt 9.00 uur 

Ruud Jansen                         Coniferenpad  14 Teamleider 14-mrt 9.00 uur 

H. Deijns Bramenpad  19 Koffie/thee 14-mrt 9.00 uur 

K.         Kuiper                         Bramenpad  16 Koffie/thee 14-mrt 9.00 uur 

T. van Oosterom Asterpad 14a   14-mrt 9.00 uur 

J.J.A. v.d Rensink Asterpad 15   14-mrt 9.00 uur 

J.         Turk                           Bramenpad  2   14-mrt 9.00 uur 

H. van     Bostelen                       Bramenpad  13   14-mrt 9.00 uur 

A. van Rijn                      Clematispad  15   14-mrt 9.00 uur 

M. Yilmaz                         Clematispad  22   14-mrt 9.00 uur 

G.H.B.     Ticheler Coniferenpad  20   14-mrt 9.00 uur 

W. Storken- de Bock Dillepad 1   14-mrt 9.00 uur 

P.J.H.     Haverkamp                      Dillepad 10   14-mrt 9.00 uur 

H.         Duits                          Druivenpad 17   14-mrt 9.00 uur 

A.M. Pracht Erwtenpad 9   14-mrt 9.00 uur 

O. Widdershoven Asterpad 13   14-mrt 9.00 uur 

Marcel Pels Asterpad  10 Teamleider 28-mrt 9.00 uur 

J.C. Baas Clematispad  1 Koffie/thee 28-mrt 9.00 uur 

M.A. Hogeweg Clematispad  9 Koffie/thee 28-mrt 9.00 uur 

B. Plooij Asterpad  18   28-mrt 9.00 uur 

A. Charoe Bieslookpad  10   28-mrt 9.00 uur 

J.         Koster Bramenpad  18   28-mrt 9.00 uur 

P. Meijer Clematispad  8   28-mrt 9.00 uur 

K. Pieterse Clematispad  24   28-mrt 9.00 uur 

T. v/den Berg Coniferenpad  1   28-mrt 9.00 uur 

E.G.H. v.d. Most Coniferenpad  21   28-mrt 9.00 uur 

P. Maris Druivenpad  2   28-mrt 9.00 uur 

J. Broer Druivenpad 15   28-mrt 9.00 uur 

T.K.       Nguyen                         Druivenpad 24   28-mrt 9.00 uur 

E.P. Kranenburg Erwtenpad 4   28-mrt 9.00 uur 

Mw. O. Warmerdam Erwtenpad 16   28-mrt 9.00 uur 

Ton van Dijk                           LZT   Teamleider 4-apr 9.00 uur 

C.P. van Dijk                           Coniferenpad  8 Koffie/thee 4-apr 9.00 uur 

N.         Friedel Druivenpad 12 Koffie/thee 4-apr 9.00 uur 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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N.W.A.     Rietveld                       Bieslookpad  3   4-apr 9.00 uur 

M. Rabhioui                       Bramenpad  20   4-apr 9.00 uur 

Mw. M. Zeilstra Clematispad  12   4-apr 9.00 uur 

A.         Boxmeer                        Clematispad  19   4-apr 9.00 uur 

H.         Nguyen                         Coniferenpad  17   4-apr 9.00 uur 

W.K. van Garrel Coniferenpad  22   4-apr 9.00 uur 

M. de      Groot                          Dillepad 5   4-apr 9.00 uur 

H. van     Iperen                         Dillepad 11   4-apr 9.00 uur 

P.         Driessen                       Dillepad 17   4-apr 9.00 uur 

M. Bottemanne Druivenpad 11   4-apr 9.00 uur 

W. Oppelaar                       Erwtenpad 12   4-apr 9.00 uur 

Kees de Rijk Erwtenpad 20 Teamleider 2-mei 9.00 uur 

G. van     Duin Bramenpad  15 Koffie/thee 2-mei 9.00 uur 

R.         Haring                         Bramenpad  7 Koffie/thee 2-mei 9.00 uur 

G.W.H.     Otto                           Bramenpad  4   2-mei 9.00 uur 

G.N.  Pels Asterpad 6/8   2-mei 9.00 uur 

J.J.A. v.d Salm                           Bramenpad  14   2-mei 9.00 uur 

R. Brederode                      Clematispad  3   2-mei 9.00 uur 

S.E. Breedeveld Clematispad  17   2-mei 9.00 uur 

P. Kool Coniferenpad  3   2-mei 9.00 uur 

C. Salomé Coniferenpad  15   2-mei 9.00 uur 

A. van Oostenrijk Coniferenpad  19   2-mei 9.00 uur 

C.A.       Spaan                          Druivenpad 10   2-mei 9.00 uur 

A.         Ketting                        Druivenpad 14   2-mei 9.00 uur 

F. Boutahari Erwtenpad 7   2-mei 9.00 uur 

Paul Bröking Clematispad  14 Teamleider 30-mei 9.00 uur 

J.L.       Mulder                         Coniferenpad  25 Koffie/thee 30-mei 9.00 uur 

Ph.  Blythe Dillepad 22 Koffie/thee 30-mei 9.00 uur 

A. Serghini Asterpad 4   30-mei 9.00 uur 

A. van Gog Asterpad  17   30-mei 9.00 uur 

E. Hollamby Clematispad  16   30-mei 9.00 uur 

J. Breedeveld Clematispad  20   30-mei 9.00 uur 

R. Schaft Coniferenpad  5   30-mei 9.00 uur 

H.A. van Schaik Coniferenpad  22-a   30-mei 9.00 uur 

Mw. L. Klein-Heerenbrink Dillepad 2   30-mei 9.00 uur 

J. van  Keeken Dillepad 8   30-mei 9.00 uur 

R. v/dr Wee Dillepad  12   30-mei 9.00 uur 

W. Spek Druivenpad 5   30-mei 9.00 uur 

S. Kortenbach-Henry Druivenpad 6   30-mei 9.00 uur 

A.J.       Baker Erwtenpad 3   30-mei 9.00 uur 

Ruud Jansen                         Coniferenpad  14 Teamleider 20-jun 9.00 uur 

AQ. Koop Druivenpad 1 Koffie/thee 20-jun 9.00 uur 

K. Markerink Erwtenpad 20 Koffie/thee 20-jun 9.00 uur 

N.         Verkade                        Bramenpad  8   20-jun 9.00 uur 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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J.M. Slinger Bramenpad  23   20-jun 9.00 uur 

A.F.       Rajabali                       Clematispad  18   20-jun 9.00 uur 

J.P.       Hanselaar                      Coniferenpad  11   20-jun 9.00 uur 

A. de      Waal                           Coniferenpad  18   20-jun 9.00 uur 

A. Overgaag Dillepad 4   20-jun 9.00 uur 

J.H. Knollen Dillepad 12-a   20-jun 9.00 uur 

L. Verkaik-Brands Druivenpad 4   20-jun 9.00 uur 

W.J.       Klaren                         Druivenpad 19   20-jun 9.00 uur 

Mw. P. de Kluijver Druivenpad 20   20-jun 9.00 uur 

A.  Zoutman Erwtenpad 19   20-jun 9.00 uur 

P. Verheggen Erwtenpad 18   20-jun 9.00 uur 
 

 
Schouw 2015: 
Voorjaar: 30 maart t/m 4 april 2015 
 11 mei t/m 16 mei 2015 (herschouw) 
    
Najaar: 12 oktober t/m 17 oktober 2015 
 23 november t/m 28 november 2015 (herschouw) 

 

 
 

Opknappen toegangspaden 2015 
In 2015 zullen de toegangspaden op het complex worden opgeknapt. Een ieder krijgt hier nog 
een brief over. Noteer alvast de data in uw agenda: 
 
- Coniferenpad 18 en 25 april 2015 
- Druivenpad 9 en 16 mei 2015 
- Erwtenpad 6 en 13 juni 2015 
- Bieslookpad 27 juni  2015 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/t-weetpunt-kinderactiviteiten/jeugd-en-kinderactiviteiten-in-schoolverband/&ei=y12hVNLDDIr8UOfTgKgL&psig=AFQjCNGWEjH50ywjdeNgOxKk-cfCXh9CZg&ust=1419947842975260
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In gesprek met …  
  
 
Op de eerste dag in december met overdag een temperatuur onder nul 
en een straffe oostenwind bel ik aan bij Ton van der Pol. Hij doet open 
en heeft zijn jas aan, hij wil net weggaan. Gastvrij als hij is, mag ik direct 
binnenkomen. Ik mag zitten op een mooie door Ton  zelf gestoffeerde 
stoel. Hij heeft vroeger de kost verdiend als stoffeerder van vooral 
antieke meubelen. In de gezellige huiskamer raak ik in gesprek met hem. 

 
In gesprek met Ton van der Pol. 
 
Ton ik heb gehoord dat je de tuin hebt opgezegd, klopt dat? 
"Ja helaas wel. Ik heb vele jaren met veel plezier getuinierd. Het ouder worden geeft zo zijn 
beperkingen. Ik heb een licht herseninfarct gehad en sta nu niet meer zo stevig op mijn 
benen. Ik ben ook in de sloot gevallen. Ik was bezig om de compostbak leeg te halen en viel 
in de sloot. Gelukkig kon ik er snel weer uit komen. Een overbuurman, Arie Verkerk, heeft 
het gezien en vertelde later als je er niet zelf was uitgekomen was ik je natuurlijk komen 
helpen. Vorig najaar kon ik voor het eerst de tuin niet meer spitten, ik heb toen hulp 
gevraagd en gekregen. Het wordt gewoon te zwaar. Ik ben ook een keer door een ruit 
gevallen en heb daar snijwonden aan over gehouden. Er zijn wel mensen die mij hulp 
hebben aangeboden, maar ik wil niet teveel afhankelijk zijn van anderen, daarom heb ik 
mijn tuin opgezegd." 
 
Heb je lang getuinierd, Ton? 
"Ja heel lang. Op een gegeven moment zat mijn zoon op de agrarische school. Ik dacht het 
zal wel goed voor hem zijn als ik een tuin neem. Dan kan hij wat in de praktijk leren. Ik had 
zelf nog geen enkele ervaring als tuinder. Eerst heb ik een jaar een tuin gehad aan het 
Aarkanaal in de buurt van de huidige Zegerbrug. Daarna een paar jaar een tuin aan de 
spoorlijn die ook bij onze vereniging hoorde. Ik vond het daar te gevaarlijk voor mijn invalide 
vrouw. We moesten steeds - met haar in de rolstoel - de spoorwegovergang over. Toen ons 
huidige complex bouwrijp werd gemaakt, ben ik daar naar toe gegaan." 
 
Wil je daar wat over vertellen? 
"Ik ben in 1988 op  ons complex gekomen. Als een van de eerste tuinders. Ook Jan Hanselaar 
is iemand van het eerste uur. Het complex was toen nog veel kleiner. Beetje bij beetje is het 
in de loop van de jaren uitgebreid tot het huidige complex. De gemeente had gewoon een 
stuk weiland laten omploegen. In het begin was het veel werk om er een mooie tuin van te 
maken. Spitten, paden aanleggen, enz. Ik heb er een mooie moestuin van gemaakt met een 
kas en een platte bak. Ik heb thuis een tekening voor een schuur gemaakt, die meteen werd 
goedgekeurd. De schuur heb ik thuis in elkaar gezet van balken uit een woning en platen uit 
de bouw. Ik heb de schuur in vier delen naar de tuin gebracht en daar in elkaar gezet. De 
schuur heeft heel wat stormen overleefd. De deur en het slot zijn nog steeds goed." 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Hoe vind je de vereniging Ton? 
"Ik vind de contacten met andere tuinders leuk, met de meeste tuinders kon ik goed 
opschieten. Vroeger dronken we vaak met een groepje tuinders koffie, dat was erg gezellig. 
Dat zie je nu niet zo vaak meer. Ik heb niet in een commissie of het bestuur gezeten. Vroeger 
heb ik drie jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de Hout- en Bouwbond, dat vond ik 
genoeg. Jaren geleden heeft een vorige terreinbeheerde mij gezegd dat ik geen corvee 
hoefde te doen vanwege mijn invalide vrouw. Ik heb dat zeer op prijs gesteld.  Mijn vrouw 
is vijf jaar geleden overleden, daarvoor kwam zij ook regelmatig op de tuin. Ik heb het zeer 
naar mijn zin gehad op de tuin. Ik heb veel dingen zien veranderen in de loop van de tijd. 
Meer en strengere regels. Met sommige was ik het wel eens, met andere niet. Ik heb me er 
eigenlijk nooit mee bemoeid. Ik heb wel het een en ander moeten aanpassen. Waar ik erg 
blij mee ben, is dat anderen mijn tuin hebben opgeruimd. Ik zag daar zelf echt geen gat in. 
Dus op je vraag wat ik van de vereniging vind is mijn antwoord: geen klachten." 
 
Teelde je ook bijzondere groenten? 
"In mijn kas had ik meloenen staan. Dit jaar tien lekkere meloenen geoogst. Buiten 
verbouwde ik schorseneren. Die zet je op een heuveltje, net als aardappels. Goed water 
geven. Je oogst langwerpige bruingekleurde pennen. Schillen, schoonmaken in melk en dan 
koken. Ik vind het naar bloemkool smaken."    
    
Heb je nog tips voor andere tuinders? 
"Toen ik begon had ik helemaal geen ervaring, nu na zo'n dertig jaar natuurlijk wel. Toch 
geef ik maar geen tips. De een doet het zus, de ander zo. Ieder op zijn eigen manier. Elk jaar 
spitte ik de tuin, om het jaar koemest die ik bestelde bij boer Paauw verder op het 
Rietveldsepad." 
 
Zijn we nog wat vergeten? 
"Ik had graag nog een aantal jaren door willen gaan, maar helaas. Ik zal nog wel wat groente 
telen in mijn achtertuin. Ik blijf ook lid van de vereniging, maar dan zonder tuin. Ik hoop nog 
wel af en toe op de tuin te komen om wat mensen te ontmoeten. Goede herinneringen 
ophalen." 
 
Ton, hartelijk dank voor dit gesprek! 
 
Bert Drolenga 

 

  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Teleurstellende resultaten schouw 2014!!  
  
Nu de winter voor de deur staat en het tuinseizoen weer ten einde loopt, kijken we altijd 
even terug en in dit artikel speciaal op de voor- en najaar-schouw van dit jaar. 
 
Over 2013 waren we heel positief, maar de schouw van dit jaar geeft een teleurstellend 
resultaat te zien. Het resultaat van de voorjaar-schouw was nog redelijk positief (in de 
winter groeit ook het onkruid niet erg snel), maar van de najaar-schouw zijn we een beetje 
geschrokken. 
 
Of de oorzaak ligt in het feit dat de temperatuur dit jaar lang aan de hoge kant is geweest 
en dat hierdoor het onkruid heeft kunnen doorgroeien is niet te bepalen, maar feit is wel 
dat een groot aantal tuinders het onkruid niet onder controle had. Ook het onderhoud van 
de slootkanten (beplanting verwijderen en sloot op diepte houden) en snoeien van de 
beplanting langs de erfscheidingen laat veel te wensen over. 
 
In overleg met het bestuur is daarom besloten om met ingang van 2015 ieder jaar een of 
meerdere onderwerpen betreffende het onderhoud centraal te stellen en daar bij de 
schouw extra aandacht aan te besteden. 
 
Voor komend jaar is de keuze gevallen op het onderhoud van de slootkanten en de 
gemeenschappelijke toegangspaden.  
 
Vooral de beplanting langs de toegangspaden is niet overal zoals in het tuinreglement is 
beschreven. 
Tussen de tegels van het pad en het begin van de tuin (in vele gevallen een hekwerk) mag 
geen hoge beplanting worden gezet en de vele houtige braamstruiken, die er nu staan, 
moeten aan de binnenzijde van het hekwerk staan en zeer kort worden gesnoeid. Hoge en 
houtachtige beplanting langs de gemeenschappelijke toegangspaden geeft veel problemen 
bij het aan- en afvoeren van materialen met een kar of kruiwagen, die qua breedte maar 
net op het pad past.  Iedere tuinder weet nu waar we volgend jaar extra op gaan letten en 
kan nu al zijn maatregelen nemen, zodat we op bovengenoemde punten weinig negatieve 
opmerkingen zullen moeten scoren. 
 
Namens alle leden van de schouwcommissie wens ik iedereen een goede en gezonde 
overwintering. 
 
Schouwcommissie 
 
Jo van den Hoven  

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Educatie 
Tips, weetjes, ditjes en datjes voor de moestuinder 

Slakken 
Bevorder de natuurlijke vijanden van de slak: laat padden en egels met rust als ze in de tuin 
voorkomen, koester lijsters (echte slakkenvreters). 
 
Compost 
Geheim van een goede compostering is het vaak omkeren van de composthoop. Naast vochtig 
houden en de zuurgraad laag houden door het toevoegen van landbouwkalk. 
 
Sterfrees 

Na het spitten hopen we altijd dat het flink gaat vriezen zodat 

onze kleigrond mooi kruimelig wordt. Daarna doet een frees het 

laatste werk en is de tuin ‘zaai klaar’.  Maar op plekken waar de 

frees niet kan komen, bijv. tussen vaste gaasopstellingen of 

rijen met rekken, kan je er zelf zorgen dat de kleihompen klein 

gemaakt worden met een sterfrees. 

Vierkante meter groentetuin 

Dit kwam ik al surfend op internet tegen. Grappig eigenlijk dat 

er momenteel zoveel belangstelling is voor de moestuin in het klein: op het balkon, in een 

klein hoekje van de tuin, als bak op een ‘betonnen’ tuin, zelfs op het dak is deze tuinvorm al 

waargenomen. Mocht er komend seizoen nog tuinen vrij zijn gekomen die niet direct 

uitgegeven worden, dan is het misschien de moeite waard om hiermee te experimenteren:  

van harte aanbevolen voor de beginnende tuinier die eerst eens even wil ruiken aan de 

moestuin zonder 100 m2  in onderhoud te hebben. 

Makkelijke moestuin 
Zelfde concept als de vierkante meter groentetuin, maar dan in 
een totaal concept aangeboden. Speciaal voor basisscholen is er  
van alles omheen te koop om te kunnen tuinieren. Leuk om eens 
op de www.makkelijkemoestuin.nl te kijken naar dit concept! 
 
 
Ruud Schaft 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.makkelijkemoestuin.nl/
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Fotorubriek: “Vijgen” 
Een van oorsprong sub-tropische vrucht die je de laatste 35 jaar steeds meer in tuinen en 
volkstuinen tegenkomt.  
 

Afkomst: 
De vijgenplant is afkomstig uit de streken rond de Middellandse Zee waar de vruchten 
gegeten worden sinds de oudheid. De vijgenplant met grote eetbare vruchten, is zoals de 
meeste fruitsoorten het resultaat van een kruising tussen meerdere wilde soorten en 
variëteiten. Naargelang de afkomst zal de plant uitgroeien tot een struik of boom. De 
bladeren zullen klein en lobbig of enorm groot en diep uitgesneden zijn. 
 
 
 
 
 
 

Rond de Middellandse Zee, kweekt men de plant voor haar 
heerlijke vruchten. Er bestaan meer dan 750 
cultuurvariëteiten, waarvan er voor ons klimaat in Nederland 
slechts een twintigtal geschikt zijn. In onze streken dragen ze 
ieder jaar vruchten op voorwaarde dat men ze aanplant op 
een beschermde en zonnige standplaats. Je kan ook heel 
gemakkelijk de planten kweken in grote potten op je terras. 
Bij vorstgevaar kunnen de planten binnen in een veranda 
overwinteren. 

Bij ons worden de vruchten gevormd in de herfst. Ze ontwikkelen zich verder in de lente 
en men kan ze oogsten in de zomer en vroege herfst. 

 

Planttips voor vijgen in de tuin: 
De vijg gedijt het beste in een voedselarme, lichte, warme en   
droge grond.  Het beste planttijdstip is vanaf februari tot half 
april, bij vorstvrij weer. Bij voorkeur planten tegen een muur 
gericht op het zuiden (zuidenmuur). Gebruik enkel planten in 
pot. Sommige planten die in de handel zijn geven in ons klimaat 
geen rijpe vruchten! 

 

Planten in rust verdragen tot -12 (-15°)°C. (Vruchten slechts tot -5°C.)  
Een goede windvorstbeschutting is wenselijk (om vruchten te krijgen). Vooral 
windbeschutting is belangrijk! De laatste 50 cm van de twijgen moet goed beschermd  
worden bij uitdrogende oostenwinden. Kies een windbeschutte standplaats uit, want vijgen 
verdragen geen langdurige, harde wind. Staan ze toch op een windrijke plaats, dan worden 
de bladeren lelijk door de uitdrogende wind en hebben ze veel water nodig. 

 Verse vijgen zijn heerlijk met gorgonzola of geitenkaas, maar 
kunnen ook prima met bacon of rauwe ham. Gedroogd 
passen ze perfect bij noten en zijn ze een smakelijk 
tussendoortje. Deze delicate zogenaamde schijnvrucht heeft 
niet veel opsmuk nodig. En is ook nog eens hartstikke 
gezond.  
Vijgen zijn er in allerlei kleuren variërend van wit en geel tot 
diep donkerpaars. Elke soort heeft zijn eigen kenmerkende 
smaak. Vijgen zijn feitelijk schijnvruchten, net als de 
aardbei, ananas en rozenbottel. Ze worden gevormd uit de  

bloembodem en bloem van de vijgenboom.  

 

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.gezondheidsnet.nl/groente-en-fruit/ananas-tropisch-genieten
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Vers: 
Zowel de pitten als het vruchtvlees van de vijg kun je eten. Bij hele verse vijgen is de schil 
zelfs eetbaar. Als de vijgen iets minder vers zijn, kun je ze wel beter schillen. Dit gaat het 
gemakkelijkst als je de vrucht eerst in kwarten snijdt en dan de schil van boven (het dunne 
gedeelte) naar beneden van de vijg af trekt. 
De vijgen die in Nederland verkrijgbaar zijn komen vooral uit het Zuid-Europa. Turkije is de 
grootste producent van vijgen. De verse vijgen zijn er vanaf juni en juli. Hoewel je in 
Nederland ook vijgen kunt kweken, zijn er in de winkels amper Nederlandse vijgen te koop. 
De Nederlandse vijgen zijn er op zijn vroegst in augustus en september. 
Verse vijgen kun je niet al te lang bewaren. Eet ze dus vooral snel op wanneer je ze gekocht 
hebt en bewaar ze eventueel buiten de koelkast. Je kunt de vijgen ook pocheren, op siroop 
zetten, drogen, konfijten of invriezen. Natuurlijk zijn vijgen ook heel geschikt om jam van te 
maken. 

 
Gedroogd 
Naast verse vijgen kun je ook gedroogde vijgen kopen. Meestal zijn dit Turkse of Spaanse 
exemplaren. De Spaanse vijg is kleiner dan de Turkse. 
 Over de Spaanse variant wordt ook tarwemeel gestrooid, 

waardoor de vijg smeuïg en zacht blijft en niet gaat plakken. 
Gedroogde vijgen kun je het beste van september tot eind 
januari kopen: dan ligt de nieuwe oogst in de winkel. Gedroogde 
vijgen moeten er fris en niet dof uit zien. Oudere vijgen hebben 
vaak suikerkristallen en zijn hard en taai. Gewelde vijgen kun je 
wel buiten het seizoen kopen. 

 

Gezond 
Een zoete smaak is een van de belangrijke kenmerken van de vijg. 
Zeker het gedroogde exemplaar wordt nog wel eens als vervanging 
voor snoep of zelfs suiker gebruikt, maar dat maakt hem niet 
minder gezond. Hij bevat een grote hoeveelheid vezels en is dan 
ook bevorderlijk voor de spijsvertering. Daarbij zit de vijg 
bomvol mineralen waaronder kalium, calcium, mangaan, ijzer en 
magnesium. Ook wordt de vijg traditioneel gebruikt als medicijn 
tegen keelpijn en zou de vijg in combinatie met melk bevorderlijk 
zijn voor een gezond seksleven. Voor deze laatste twee is echter  

 

onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing. 
 
Gerk Kooy 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Vergeten groenten 

 

Direct bij het horen van de titel van deze rubriek (de 
redactie had mij gevraagd hier invulling aan te willen 
geven), kwam de tv reclame van een grote supermarkt 
keten in mijn gedachten.  
Geitenwollensokken, sandalen, puntmuts en baardje, 
schoffel in de hand…… de tuinkabouter in actie. De groente 
uit de tuin, da’s ECO. Met slakken en al! 
En natuurlijk de geniale zinsnede ‘oh, dat zijn vergeten 
groenten’ op de vraag van de vrouw des huizes  ‘en wat zijn 
dit?’ bij een rondleiding op zijn tuintje. ‘Vergeten water te geven zeker’. Bekijk het filmpje op 
YouTube:  Vergeten groenten Het leek me dus leuk om de uitdaging aan te gaan een de rubriek 
te vullen met ouderwetse groenten, die je eigenlijk niet (meer) tegen komt in de supermarkt 
en waarvan je maar hoopt dat de groente specialist ze nog verkopen. Gelukkig kunnen wij 
tuinders voldoende ‘vergeten zaad’ kopen om oude tijden te doen herleven (voor groot 
assortiment kunt je o.a. terecht bij Vreeken zaden). 
 
Kijk ik naar mijn eigen beleving van ouderwetse groente, dan komt direct rettich bij mij op. 
Niet omdat we dat nu zoveel aten thuis (eigenlijk nooit), maar meer omdat ik er in een 
restaurant mee geconfronteerd werd. Dat was een Koreaans restaurant in Nieuw Vennep  (U-
Ri Kang-San), die volgens mij niet meer bestaat. 

 
Daar at ik voor het eerst rettich en ik moet eerlijk zeggen dat ik nu niet bepaald onderste 
boven was van deze groente.  Het smaakte een beetje naar radijs en winterwortel en was wit 
van kleur, hoewel ik wel ver terug moet graven in mijn geheugen voor deze smaakbeleving. 

Internet biedt uitkomst! Hier vond ik de omschrijving van de smaak (“zowel rammenas als 
rettich zijn familie van de radijs, en hebben dus dat scherpe typische smaakje”). Dat scherpe 
is er bij mij in de loop van de tijd afgegaan, ik kan het me niet herinneren. Dat het een oude 
groente is, blijkt wel uit het feit dat het al 4000 jaar voor Christus door de Oude Egyptenaren 
geteeld werd. De groente staat dan ook afgebeeld op veel Egyptische wandschilderingen en 
graven.  

De rettich is de zomer rammenas (wit van kleur), terwijl de winter rammenas zwart is. Beide 
varianten behoren tot de dezelfde plantgroep van de radijs, maar dan de subspecies ‘niger’. 
De rettich houdt van een vochtvasthoudende maar luchtige grond, dus op kleigrond, maar ook 
op zandgrond is een verbetering van de grond d.m.v.  een flinke hoeveelheid oude stalmest  

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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of compost aan te bevelen. Houd er wel rekening mee dat in de zware klei de rettich niet mooi 
diep de grond in kan groeien. Het is aan te bevelen om een ronde variant te telen en met een 
zonnige plaats is de rettich uiterst tevreden. Rettich zaai je ter plaatse in rijen (net als 
worteltjes). 

Na het oogsten direct het loof eraf halen en thuis in een bakje water bewaren, dan blijven ze 
lekker vers. Overigens kan je rettich niet lang bewaren, dan worden ze taai en voos. 

De voedingswaarde van rettich is nagenoeg gelijk aan die van radijs. In rettich zit vooral veel 
vitamine C, foliumzuur, kalium en  vitamine B6.  

Andere toepassingen van rettich: 

Van rettich wordt vooral in Duitsland een siroop gemaakt met suiker. Deze siroop heeft 
medicinale kwaliteiten. Het zou goed zijn voor gal, lever en spijsvertering en het zou als 
ontstekingsremmer werken. 

Tot slot voor de gene die er trek van hebben gekregen een recept met rettich voor 4 personen. 
Men neme: 

 2 venkelknollen  
 1 rammenas/rettich 
 75 gram luchtgedroogde rauwe ham 
 1 eetlepel olijfolie 
 1 teen knoflook, geperst 
 3 eetlepels mayonaise 
 4 eetlepels crème fraiche 
 2 eetlepels sinaasappelsap 
 1,5 theelepel grove mosterd 
 3 eetlepels verse bieslook, fijngeknipt 

Was en droog de venkel en schaaf haar in dunne plakjes. Was en droog de rettich en schaaf in 
dunne plakjes. Snijd de ham in dunne reepjes. Bak de ham met de knoflook in de olie 
knapperig, laat daarna afkoelen. Kook ondertussen de venkelschijfjes 5 minuten in water met 
wat zout, spoel daarna af met ijskoud water, laat uitlekken en vervolgens op een doek drogen. 
Klop een dressing van de mayonaise, crème fraîche, sinaasappelsap, mosterd, 2 eetlepels 
bieslook, maak op smaak met zout en peper. Meng de venkel, rettich, knapperige hamreepjes 
met de dressing en schik op borden of een grote schaal. Strooi er de laatste eetlepel bieslook 
over. 

Eet smakelijk! 

Ruud Schaft 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.infonu.nl/artikel/103708.html


  
 

P a g i n a  | 22  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

 
 

De Riethoorn - Januari 2015 

Van een Tuinster – Kruiden 
 
 
Magische en symbolische planten 
 
Kruiden verschenen in sagen en legende en 
speelden vooral nog lang een rol als 
toverplanten.  
 
Zo dacht men dat geurende planten als kamille, marjolein en lavendel het kwaad konden 
afweren. Sommige planten hield men voor machtige geluksbrengers, die zoals de 
sleutelbloem naar schatten leidden of zoals salie liefde konden opwekken. Andere, zoals 
stalkaars, genazen op magische wijze, waarbij het soms al volstond om de plant bij zich te 
dragen of in de hand te houden. Ook verborgen zaken in heden en toekomst meende men 
met kruiden te kunnen ontraadselen, bijvoorbeeld in een liefdesorakel met goudsbloem. 
 
Als geluks- en afwerende planten waren geneeskrachtige tuinkruiden ook in de loop van het 
jaar en belangrijke levensfasen onmisbaar. Tot op vandaag zouden kruidenboeketten met 
Maria-Hemelvaart (15 augustus) naast wilde en veldplanten ook tuinkruiden als salie, 
karwij, besintalsem of Griekse alant moeten bevatten. Bruidsparen beschermde zich op de 
bruiloft bijvoorbeeld met dille en rozemarijn tegen afgunstige en gevaarlijke geesten. Ook 
bij sterfgevallen en begrafenissen zouden tuinkruiden als rozemarijn of goudsbloem boze 
demomen op afstand moeten houden. 
 
Veel kruiden, vooral blauwbloeiende zoals lavendel of maarts viooltje, zijn symbolische 
planten voor Maria. Als symbool van het paradijs ontstond in 1610 bij het St. Michaëlshuis 
in Bamberg (Duitsland) een ‘hemelse tuin’ met 578 geneeskrachtige en symbolische planten 
als zinnebeelden van het eeuweige heil. 
 
Ook in volksliederen en in poëzie vervulden kruiden een symbolische functie. Zo luidt de 
tweede zin van elk couplet van het zestiende-eeuwse volkslied Scarboroufh Fair steeds 
“parsley, sage, rosemary and thyme” (peterselie, salie, rorzemarijn en tijm). De herhaling 
geeft een magische tint aan het lied; het lijks alsof de schrijver de wanhoop om de 
onmogelijke liefde met dit bouquet garni wil bezweren en draaglijk maken. 

 
Een goede buur 
 
In de boerentuin groeien van oudsher groenten, keuken- en medicinale planten en 
anderzijds sierplanten zij aan zij. Dat zorgt niet alleen voor een faai aanblik, maar de planten 
bevorderen elkaars groei. Veel kruiden (zoals sleutelbloem, Oost-Indische kers, pepermunt, 
duizendblad, tym en hysop) hebben een positieve invloed op andere gewassen in de tuin. 
Ook kunnen geneeskruiden problemen bij buurplanten helpen bestrijden. Zo verhinderd 
bonenkruid dat bonen ster door de zwarte bonenluis worden aangetast, terwijl lavendel 
bladluizen van rozen verdrijft.  
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Bedenk wel dat de werking minder sterk is dan die van chemische middelen, maar wel 
vriendelijk en duurzaam. Kruiden combineren gewoonlijk goed met elkaar en met anderen 
tuinplanten, let er daarentegen wel op dat u  salie niet naast komkommer, pepermunt niet 
naast kamille, schermbloemige als karwij en venkel niet naast elkaar en absintalsem niet 
naast andere kruiden plant.  

 
Kruiden als goede buur: 
 
Kruid Buurplant 
Bonenkruid Bonen 
Hysop Wijnstok 
Karwij Komkommer, peen, ui, 

aardappel 
Lavendel Roos 
Mierik Fruitheesters 
Oost- Indische kers Aardappel, fruitbomen, tomaat 
Pepermunt Kool 
Rozemarijn Salie, peen 
Salie Kool, rozemarijn 
Tijm Kool 
Venkel  Komkommer, peen, ui, 

aardappel. 
 
Geneeskruiden bereiden 
 
Kruidenthee 
Een aftreksel of thee is de meest toegepaste gebruikswijze voor geneeskruiden. Algemeen 
geldt neem 1-2 tl gedroogde (of 3 tl verse) plantdelen op 1 kopje (150 ml) water. Drink 
theeën ongezoet in kleine slokjes. Bij luchtwegaandoeningen of slaaptheeën kunt u 
eventueel wat honing toevoegen.  
De preparatievorm hangt van de plant en het plantdeel af. Geneeskruiden kunnen elkaar in 
hun werking aanvullen, maar ook belemmeren; houdt u daarom bij theemengsels altijd aan 
de beproefde recepten. 

 
Theebaden 
Bereid voor een vol kruidenbad een thee van 50-100 g kruiden en 1 liter water en voeg die 
toe aan het badwater. Baad hooguit 20 minuten en zorg ervoor dat de temperatuur van het 
water constant 35-370C bedraagt. Neem na het bad voldoende rust. Gebruik voor zit- of 
voetbaden de helft van de kruiden op een ½ liter water. 

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Kompressen en omslagen 
Doop een katoenen doek in hete of koude kruidenthee, wring hem licht uit en leg hem op 
het lichaamsdeel. Bij letsel zou de thee afgekoeld moeten zijn, bij gespannenheid beter 
warm. Leg daarna een droge doek over de vochtige doek heen en omwikkel alles met een 
droge wollen doek. Bij omslagen omwikkelt u het lichaamsdeel met de in de thee gedrenkte 
doek. U kunt ook zalven tussen twee doeken in opsmeren. 

 
Kruidentinctuur 
Laat de kleingemaakte plantendelen trekken in een wijngeest van 70, 50 of 40%. Zet het 
mengsel bij kamertemperatuur weg tegen de zon beschermd en schud dagelijks. Filter na 
8-10 dagen en bewaar het koel in donkere flessen. Neem tincturen druppelsgewijs in water 
of op suiker in. U kunt ze ook uitwendige, met water verdund, gebruiken om te gorgelen en 
te spoelen en voor kompressen of omslagen. Tincturen van gedroogde kruiden zijn tot één 
jaar houdbaar, van verse kruiden aanmerkelijk korter.  

 
Kruidenwijn 
Werd in de middeleeuwen en ook nog later zeer gewaardeerd en speelt tot op het heden 
een zekere rol in de volksgeneeskunde. U bereidt kruidenwijn op dezelfde manier als 
tincturen, maar met in plaats van wijngeest een goede rode of witte wijn. Laat het mengsel 
enkele dagen trekken en filter het. Neem kruidenwijn per borrelglaasje in. 

 
Kruidenazijn 
Dient vooral voor het kruiden in de keuken, maar kan ook - afhankelijk van de kruiden - voor 
insmeren en voor huid- en haarverzorging worden gebruikt. Vul een pot losjes met verse 
kruidendelen of voor een derde met gedroogde kruidendelen en schenk er azijn van witte 
wijn of appelazijn op. Sluit de pot en zet heb circa twee weken bij kamertemperatuur weg 
op een lichte plaats; schud dagelijks. Filter het mengsel, vul er een donkere fles mee en 
bewaar deze koel. Kruidenazijn is tot één jaar houdbaar.  

 
Kruidenolie 
Gebruikt u voor medicinale doelen, om te kruiden en voor huidverzorging. Vul een pot losjes 
met verse of voor een derde met gedroogde kruiden en schenk er olijfolie op. Sluit de pot 
en zet hem afhankelijk van de kruidensoort 1-6 weken bij kamertemperatuur weg op een 
lichte plaats; schud dagelijks. Filter, vul er donkere flessen mee en bewaar deze koel. 
Kruidenolie is slechts twee tot drie maanden houdbaar. 

 
Kruidensiroop 
Bereidt u door suiker aan een kruidenaftreksel (water) toe te voegen en zo lang te koken 
tot er een stroopachtige consistentie wordt bereikt. 

 
Kruidenzalf 
Verkrijgt u door geneeskruiden te trekken in verhit vet - bijvoorbeeld olie waaraan als 
bindmiddel was is toegevoegd. Vroeger werd hiervoor vaak varkensreuzel gebruikt. De in 
vet oplosbare stoffen in de geneeskruiden gaan zo in het vet over. In tegenstelling tot 
crèmes, die dunner zijn, bevatten kruidenzalven bijna geen water en ze kunnen zonder 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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emulgatoren bereid worden. Zalven gebruikt u over het algemeen voor 
wondbehandelingen, huidverzorging en/of als smeersel. 

 
Kruidenazijn (basisrecept) 
 
Gebruik als basis witte azijn, appelwijnazijn of een 
goede wijnazijn die zacht en gerijpt is. Voeg aan 2.5 
dl azijn dezelfde hoeveelheid water toe en breng 
het mengsel in een pan bijna aan de kook. Haal de 
pan van het vuur en voeg onmiddellijk gedroogde, 
geplette kruiden toe. Bijvoorbeeld 1 eetlepel 
citroenmelisse en 2 eetlepels pepermunt. Laat alles 
een nachtje staan, zeef de vloeistof en doe de 
kruidenazijn in flesjes. 

 
U kunt natuurlijk ook een sterker mengsel maken en een ander kruid of kruidenmengsel 
toepassen. Aanbevolen kruiden zijn onder andere: viooltjes, tijn, citroenkruid, lavendel, 
rozemarijn, lavas of munt.  

 
 
Recept Basilicum pesto 
 
Ingrediënten: 
 
2 teentjes knoflook 
30 g pijnboompitten 
30 g Parmezaanse kaas, vers geraspt 
20 g verse takjes basilicum 
5 el olijfolie, extra vergine 
 

 

Bereiding: 
 
Doe de gepelde knoflook in een keukenmachine. Voeg de pijnboompitten en de armezaanse 
kaas toe en verwerk de ingrediënten tot ze fijn en goed gemengd zijn. Voeg het basilicum 
toe met eventuele zachte steeltjes. (Als het basilicum harde steeltjes heeft, gooi ze dan vóór 
het wegen weg.) Verwerk tot het basilicum is fijngehakt en het mengsel begint samen te 
klonten. Voeg de olijfolie toe en verwerk tot alles is gemengd. De saus moet nog een beetje 
korrelig zijn. 
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Recept gevulde eieren 
 
Ingrediënten: 
 
6 eieren 
zout en zwarte peper 
2 el zure room 
2 el gehakte bieslook 
1 el gehakte dille  
1 el gehakte dragon 
een paar dilletakjes als garnering 

 
Bereiding: 
 
Kook de eieren hard (8 minuten) en koel ze af. Pel en halveer ze en haal het geel eruit. Roer 
het eigeel met zout, peper en de zure room tot een pasta en voeg de kruiden toe. Doe het 
mengsel terug in de eiwitten en leg deze met de garnering van dilletakjes op een schotel.  

 
Recept Kruidenboter 
 
Ingrediënten: 
 
75 gr boter 
½ el gehakte dragon 
½ el gehakte kervel 
½ el gehakte dille 
½ el gehakte bieslook 
½ el gehakte munt 
1 el citroensap 
zout en zwarte peper 
 

 

Bereiding: 
 
Wrijf de boter zacht in een vijzel. Voeg de kruiden om de beurt toe en wrijf goed na iedere 
kruidentoevoeging. Voeg wanneer een zachte massa is ontstaan het citroensap, zout en 
peper toe.  
Koel de boter tot hij vast is en serveer hem bij gegrild vlees, gegrilde vis, macaroni en 
gegrilde tomaten.  
 

 

Kelly Markerink 
 
 
 
 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Evenementen 
 

B O W L E N 
 

bij de Bowlingbaan, Sportlaan  3  op 
W O E N S D A G  2 8  J A N U A R I   2 0 1 5 

Ontvangst met koffie om ca. 19.30 uur  en precies om 
20.00 uur starten we met bowlen. 

Dan moet u de bowlschoenen dus al hebben gepast en aan hebben! 
Om ca. 22.00 uur gaan we, na de prijsuitreiking, weer op huis aan. 

 
U krijgt 2 consumptiebonnen en een lekker bittergarnituur. 

Voor de winnaars is er natuurlijk een prijs. 
Ook uw partner is van harte welkom. 

Dit feestje kost u € 10,- per persoon, opgeven is betalen en vol is vol! 
Wilt u meedoen, dan graag opgeven uiterlijk di. 13 jan. bij; 

Sjaak v.d.Salm tel. 432814 of Theo Vergeer per E-mail 

theojopievergeer@hotmail.com    of tel. O6-10823712. 

 

 
 

  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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P a g i n a  | 28  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

 
 

De Riethoorn - Januari 2015 

 

 

1.  
2.  

… er al weer een zeer bewogen jaar achter ons ligt 
… mensenlevens jammer genoeg, blijkbaar steeds minder in tel zijn 
… we in deze oorlogstijd, gelukkig toch altijd nog lichtpuntjes zien 
… het respect voor alles wat groeit en bloeit zienderogen toe neemt 
… velen van ons zich gelukkig prijzen met hun tuintje, hun paradijsje 
… er leden zijn die daar hun, soms half lege “accu” op komen laden 
… anderen, door tuinwerk, hun verdriet en zorgen willen begraven 
… jammer is dat we van de gemeente geen compost meer krijgen 
… er daardoor  weer meer vraag zal komen naar ruige mest etc 
… ook de eigen compostbakken hierdoor van mèèr waarde zijn 
… humus in de grond echt onmisbaar is voor een goede structuur 
… boerenkool oogsten de nerven aan de plant laten, is dòòrgroeien 
… spruiten en boerenkool iets zoeter smaken als er vorst is geweest 
… eetaardappels onder 4 graden C bewaard, een (te) zoete smaak hebben 
… bij deze temp. vindt omzetting plaats van zetmeel in druivensuiker 
… bij hogere temperatuur deze omzetting (gelukkig) weer omdraait 
… in lege wc rolletjes een plantje gezaaid / gelegd kan worden 
… vroeg in voorjaar dit in de grond, al direct een voorsprong geeft 
… aardbei overwintert in koude bak 3 weken vroeger is dan buitenplant 
… wintertijd ook gebruikt kan worden voor opknappen gereedschap 
… winterwiedwerk u tijd  bespaart bij  het drukke   voorjaarswerk 
… we op wo.28 jan. weer gezellig gaan bowlen (zie elders in blad) 
… de Plantjes/zaden/stekjesmarkt gehouden wordt op za. 11 april 
… laatste nieuws altijd te lezen is:  www.tuinverenigingspoorzicht.nl  
… als in jan. de vorst niet komen wil, hij vaak nog komt in april 
… als febr. komt met goed weer, vriest het in de lente des te meer 
… wensen voor `n jaar gezond, vredig, groeizaam en nog veel meer u worden 

toegewenst door schrijver dezes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo Vergeer  

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Winterstekken 
 
Januari en februari zijn geschikte maanden voor het nemen van winterstekken. Neem 
hiervoor stekken van eenjarige houtscheuten. Knip de zachte top en de zijtakken af. Deel 
de tak in stukken van ongeveer 20 cm,  met minimaal 2 bladparen. Knip het onderste 
bladpaar weg. Leg de onderzijden van de stekken op gelijke hoogte en bindt ze samen met 
een touw. Label duidelijk met naam en kleur. Zet de  stekken voor tweederde in de grond, 
op een beschutte, waterdoorlatende plek. In augustus/september zijn ze voldoende 
beworteld om uit te planten. 
 
Geschikt voor o.a. vlinderstruik, jasmijn, kruisbes, zwarte en rode bes. 
 
Theo Vergeer 
 

 
Moestuinplanner 
 
Op internet staat sinds kort een gratis moestuinplanner. Leuk voor de beginnende tuinder 
om eens naar te kijken. 
 
http://www.zelfgroentekweken.nl/moestuin-planner/ 
 

 
Plantjesmarkt 

 
zaterdag 11 april 2015.  

Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.zelfgroentekweken.nl/moestuin-planner/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mnm-rent.com/varia&ei=lDehVJaqCJTaatuYgIAD&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNEmOrUV1t84PXOJ_5p8o49uJnCJig&ust=1419938047907181
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mnm-rent.com/varia&ei=lDehVJaqCJTaatuYgIAD&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNEmOrUV1t84PXOJ_5p8o49uJnCJig&ust=1419938047907181
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mnm-rent.com/varia&ei=lDehVJaqCJTaatuYgIAD&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNEmOrUV1t84PXOJ_5p8o49uJnCJig&ust=1419938047907181


  
 

P a g i n a  | 30  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

 
 

De Riethoorn - Januari 2015 

 

 
 

 

 

HOBBYKASSEN 

Dave Storm Hobbykassen biedt u hobbykassen, muurkassen, broeibakken, 

serres, kassen op maat, enz. tegen een betaalbare prijs. 

Wij kunnen aan elke vraag voldoen,  

want maatwerk is onze specialiteit. 

Wij leveren en plaatsen de kassen door geheel Nederland. 

Tevens demonteren wij eventueel ook uw oude kas  

en voeren wij de materialen af. 

Bezoek ook eens onze website www.broeikassen.com. 

Hier kunt u terecht voor al uw vragen en een geheel vrijblijvende offerte. 

U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 

071-4084166 of 06-53935039. 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.broeikassen.com/
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