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Harsweg 13b - 2461 EZ - Ter Aar - Tel. 0172-609298 - www.tuinhoutdiscount.nl
ALLES VOOR GROOTHANDELS PRIJZEN
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Ma t/m vrij
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7.30 - 18.00
7.30 - 17.00
- KINDERSPEELHUISJES
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IN HARDHOUT EN GEIMPREGNEERD HOUT

Kwekerij E. Duivenvoorden
aardbeienplanten en pioenrozen
Ook voor particuliere verkoop

Turfspoor 57
2165 AW Lisserbroek
Tel. :
Fax:
Mob.:
Email:

0252-410701
0252-421304
06-51318630
aardbei@xs4all.nl

www.kweduivenvoorden.nl
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Van de redactie
De vlag is uit! Het hoogste punt van ons clubhuis is bereikt. Mooi om elke dag de
vorderingen weer te zien. Wat wordt de naam van het clubhuis? Bent u benieuwd? Bedenk
er een en doe mee aan de prijsvraag. Niet alleen het clubhuis "groeit", ook op de tuin
groeien de gewassen: de aardbeien kleuren rood, de pioenen bloeien, de bonen klimmen
langs de stokken omhoog. Mooi om te zien! Genieten van de tuin is een groot goed.
De redactie biedt u weer een keur aan artikelen aan in deze Riethoorn. De aardbei neemt
in dit nummer een prominente plaats in. Ruud heeft er heel wat wetenswaardigs over
geschreven. Misschien gaat u zelfs wel uw aardbeien op een andere manier telen dan tot
nu toe. Ook Kelly besteedt ruime aandacht aan de aardbei en vergeet u vooral ook niet de
recepten te lezen. In "Van het bestuur...." leest u onder andere de resultaten van het
onderzoek naar de ledentevredenheid.
Van wie is toch die stofjas waarin een winterkoninkje een nestje heeft gebouwd? Je komt
niet alles, maar wel veel, aan de weet als je Theo's rubriek: "Wist u dat...." leest. Kijk ook
mee door de fotolens van Gerk in "van volkstuin tot kunst (in de) tuin". Bij het lezen van dit
nummer komt ook de herinnering aan een mooie stekjesdag weer boven.
Dit is lang niet alles. De redactie beveelt u dan ook aan de overige artikelen te lezen.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Namens de redactie,
Bert Drolenga

Inleveren kopij voor de Riethoorn van juli 2015
voor
10 september 2015
bij Bert Drolenga
bertdrolenga@casema.nl

Pagina |4

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

De Riethoorn – Juli 2015

Bestuur
Voorzitter

Rob Brederode (Cl3)
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 (Co14)
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-83044291
(na 19:00 uur)

Ledenadministratie Wilbert den Hartog (Cl13)
ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl
Beheer,
Peter van Rijnwoude (Co7)
onderhoud
terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl
en bouwzaken KZ
Beheer,
Menno v. Heijningen
onderhoud
menno.van.heijningen@tuinverenigingspoorzicht.nl
Sectie A
In-/uitgave tuinen Kees de Rijk (Er20)
kees.de.rijk@tuinverenigingspoorzicht.nl
Algemene zaken

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

0172-474080
(na 19:00 uur)
06-15630980

0172-479931
06-41310335
06-14750819

Inname / uitgifte tuinen
Inname- en uitgifte Kees de Rijk
Contributie en
gebruiksvergoeding
Ruud Jansen
tuin in bruikleen.

06-41310335

06-83044291 (na 19:00 uur)

NL90INGB0003163510
NL74RABO0391634380

Commissies
Terreinbeheerder

Terreinbeheer

Terreinbeheer
sectie A
Bouwcommissie:
tekeningen &
vergunningen
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Peter van Rijnwoude
Ruud Jansen
Kees de Rijk
Paul Bröking
Ton van Dijk
Michael Valk
Menno van Heijningen
Peter van Rijnwoude

Co7
Co14
LZT
Cl14
Co8
Bi4
Sectie
A38

06-49831648

Co7

06-49831648

0172-479931
(na 19:00 uur)
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Taxatiecommissie

Redactiecommissie

Websitecommissie
Evenementencommissie

Schouwcommissie

Clubhuis

Stephan Garthoff
Gijs de Jong
Albert Martens
Bert Drolenga
Gerk Kooy
Ruud Schaft
Remon Theuns
Fabian de Rijk (webmaster)
Remon Theuns
Theo Vergeer
Esther v. Heijningen
Sjaak van der Salm
Inge van Valen
Jo van den Hoven
Bertus Mensing
Joop Dol
Albert Martens
Paul Bröking
Piet van Wieringen
Ton Vervaet
Henk Voskuilen
Auke Laarmans
Peter van Rijnwoude

LZT
Di14/16
Di15
Co6
Cl6
Co5
LZT
LZT
LZT
Br11
SA38
Br14
Bi5
Bi9
Er10
Br5
Di15
Cl14
Er8
Di19
LZT
Er15
Co7

Correspondentieadres
Tuinvereniging Spoorzicht
Auke Laarmans
Spuisluis 29
2408 PP
Alphen aan den Rijn

Vergaderschema 2015
08
12
9
6

Juli
Augustus
September
Oktober
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Van de Voorzitter
Na heel veel jaren gaat de wens van de vereniging in vervulling: het
clubgebouw wordt gebouwd! Als je het terrein opkomt, kan het je niet
ontgaan. De vloer was al gereed. Ik kwam 8 juni 's middags op het
complex en wat er in één dag door de vrijwilligers is gedaan, het is
gewoon geweldig! Het team onder aanvoering van Henk Voskuilen
(uitvoerder) is vol enthousiasme bezig en alles loopt als een gesmeerde
ketting. Het weer werkt ook mee. Je ziet zo weer eens dat er toch heel
veel bereikt kan worden met vrijwilligers die hart hebben voor hun vereniging. Laten we
hopen dat komende weken de klus verder geklaard kan worden, zodat iedereen van het
clubgebouw kan genieten.
Zoals u weet hebben wij u een vragenlijst ledentevredenheid toegestuurd. Ik vond de
respons wat laag. De vragenlijst is vooral ingevuld door de zeer positief gemotiveerde groep
oudere tuinders. Zij ondersteunen het bestuursbeleid en hebben een positieve houding ten
opzichte van de vereniging. De antwoorden op de vragen geven het bestuur richting voor
wat verbeterd of aangepast kan worden. Ook brengt het ons nieuwe ideeën. Ik bedank
iedereen, ook namens het bestuur, voor uw inzet.
Zoals u weet is er in de Algemene Ledenvergadering gesproken over onze zaadleverancier.
Enkele leden waren niet helemaal tevreden. Ik vraag u uw klachten door te geven aan het
secretariaat zodat wij hier mee aan de slag kunnen.
Laten we hopen dat ook 2015 een grandioos oogstjaar wordt.

Met vriendelijke groet,

Rob Brederode
Voorzitter
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Van het bestuur
Beste leden,
Zoals jullie hebben kunnen zien, is het bestuur samen met de vrijwilligers van onze
vereniging hard bezig met de bouw van ons nieuwe clubhuis. Een ruime meerderheid van
de leden heeft tijdens de algemene ledenvergadering ingestemd met de begroting voor en
de vormgeving van het clubgebouw. De gemeente heeft in april de vergunning afgegeven.
De planning is dat we in augustus klaar zijn en mogelijk kunnen we eind augustus het
clubhuis officieel openen.
Het verslag van de ledenvergadering van 14 april 2015 krijgt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Corvee
Veel leden weken hard tijdens de corvee diensten en op de geplande dagen om de
toegangspaden op te knappen. Helaas komt het ook wel eens voor dat leden niet komen
opdagen. Wij willen iedereen erop wijzen dat het wel een verplichting is en ook sociaal erg
op prijs wordt gesteld als je wel komt helpen. Het is niet de bedoeling dat de goeden onder
de slechten hoeven te lijden. Wij hopen dat iedereen in de toekomst zijn verplichting
nakomt en dat we er gezamenlijk voor zorgen dat ons complex er netjes uit blijft zien. Wij
gaan ervan uit dat iedereen de corvee diensten in zijn agenda zet en als je echt niet kunt,
dat je dan op tijd een alternatieve datum met de terreinbeheerder afspreekt. Wij hopen dat
dit voorkomt dat de boete van Euro 25,- opgelegd moet worden.
Resultaten onderzoek Ledentevredenheid
Het bestuur dankt de leden die de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen.
Daardoor hebben we een goed inzicht in wat uw behoeften zijn. Uit de gegeven antwoorden
kunnen we stellen dat de grote meerderheid van onze leden tevreden is met het
tuincomplex, de staat van het onderhoud, de informatievoorziening, de sfeer en de sociale
contacten op het complex en de veiligheid.
Bijna iedereen wil ons complex aanbevelen aan aspirant-tuinders. Wij waren verrast dat er
veel tuinders bereid zijn om zich als 'coach' voor beginnende tuinders op te geven.
U heeft gelukkig veel tips gegeven over mogelijke activiteiten en ze zijn alle doorgestuurd
naar de evenementencommissie die de suggesties zal beoordelen. Ook hebben we nu een
hele lijst van onderwerpen waarover men meer wil weten, deze lijst is aan de redactie van
de Riethoorn overhandigd.
Er zijn punten aangemeld die u belangrijk vindt, zoals onderhoudskwesties, diverse soorten
overlast en gewenste voorzieningen. Inmiddels is dit voorjaar begonnen aan het opknappen
van tegelpaden, en het clubhuis is in aanbouw. Wij hopen dat met het clubhuis met een wcblok en stromend water aan de wens van velen voldaan is.
Uit het onderzoek blijkt dat er animo is voor diverse activiteiten in het clubhuis, en
workshops over grondverbetering en snoeien van fruitbomen zijn zeer gewild.
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Ook de collectieve inkoop wordt door de meeste tuinders als goede zaak gezien en
tweederde van u koopt daadwerkelijk. U heeft veel tips gegeven met betrekking tot spullen
en materialen die u ook in onze verkoop wilt zien.
Al met al kunnen het bestuur en een paar commissies voorlopig vooruit met alle meningen
en opmerkingen. We hopen de vereniging hierdoor te versterken zodat u het goed naar uw
zin heeft bij Spoorzicht.
Calamiteitenfonds
Op de ledenvergadering 2015 is nogmaals gevraagd eventueel een calamiteitenfonds op te
richten. Het zal de vereniging veel tijd en moeite kosten om de leden het fonds te laten
vullen. Het beheren van het fonds zal ook de nodige tijd vergen. Als er veel claims komen,
zal het fonds gauw geen buffer meer hebben. Het bestuur heeft dan ook besloten geen
calamiteitenfonds te stichten. Leden, die dat nodig vinden, wordt geadviseerd zelf een
tuinhuisverzekering af te sluiten. Informatie hierover kunt u onder meer vinden in het
laatste nummer van de Tuinliefhebber van de AVVN.
Oogst
Rond deze periode wordt er gelukkig ook weer veel geoogst door de leden, helaas komen
er ook personen / leden welke de oogst van anderen er wel erg aantrekkelijk vinden uitzien
en deze meenemen. We hoeven in de Riethoorn natuurlijk niet te vermelden dat dit niet de
bedoeling is, mogelijk kunnen we met zijn allen een oogje in het zeil houden en bij onraad
graag contact opnemen met het bestuur.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie en hoop dat er flink geoogst kan worden,

Groet namens het bestuur,
Auke Laarmans en Bart Plooij

Schouw 2015:
Najaar:
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Ons nieuwe clubhuis
Op 15 mei 2015 startte de bouw van ons nieuwe clubhuis. Hieronder een aantal foto’s…
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Op 01 juni 2015 kwam het Clubhuis aan, in puzzelstukjes…

Op 8 en 9 juni werd het werk vervolgd…
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Nieuwe clubhuis
Ons mooie clubhuis verdient een mooie naam! Wij nodigen u uit er een te bedenken! U
kunt de naam indienen bij de redactie van De Riethoorn (bertdrolenga@casema.nl of in de
brievenbus bij de ingang van ons complex). Sluitingsdatum indienen: 1 augustus 2015. Wij
willen ook graag weten waarom u wilt dat het clubhuis zo gaat heten. De redactie gaat alle
voorstellen bekijken en stelt het bestuur voor welke naam zij het beste vindt. Het bestuur
beslist uiteindelijk welke naam het clubhuis krijgt.
De naam wordt onthuld bij de officiële opening van het clubhuis. De bedenker van de
winnende naam ontvangt een attentie.
Doet allen mee!
Namens de redactie,
Bert Drolenga
P a g i n a | 13

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

De Riethoorn – Juli 2015

In gesprek met …
Ik bel aan bij Kees Rozestraten. Kees nodigt mij binnen en we
gaan aan de tafel zitten in de gezellige huiskamer. Kees blijkt
een grage verteller te zijn. Humor is hem niet vreemd en hij
doet dan ook mooie uitspraken.
In gesprek met Kees Rozestraten…
Kees is een van de oudste leden van onze vereniging. Hij zegt
zelf: "ik ben geen 65 meer". Kees is al lang lid van de
vereniging. Hij laat mij een brief zien die over het
huurcontract gaat. April 1991. Kees vertelt: "Het complex is
nog bijna leeg als ik er voor de eerste keer kom. Een aantal
paden en verder een en al gras. Ik mocht een stukje van 200 vierkante meter uitzoeken. Op
het pad was hij de vierde tuinder. Ik heb het direct grondig aangepakt: zelf een huisje
gebouwd en de grond diep omgespit. Nu heb ik een kleinere tuin van 50 vierkante meter.
Die ligt naast de opbergloods. ik vind het mooi dat het bestuur besloten heeft ook kleinere
tuinen uit te geven. Nieuwe tuinders kunnen dan ervaren wat het is om een tuin te hebben.
En voor oudere leden zoals ik is het ook mooi. De machine raakt een beetje op bij het ouder
worden. Belangrijk is dan dat je rekening houdt met je mogelijkheden. Bij ouder worden
hoort ook aanpassen aan de mogelijkheden die je nog hebt. Accepteren dat het allemaal
wat minder gaat, is verder leven."
Heb je groene vingers Kees? "In de Tweede Wereldoorlog toen ik op de Lagere School zat
heb ik weinig les gehad. De Bonifatiusschool waar ik op zat, is door de Duitsers
geconfisqueerd. We kregen daarna af en toe een halve dag les in een varkensschuur. We
kregen ook huiswerk mee naar huis. Na de zevende klas, op mijn veertiende, ben ik gaan
werken. Ik ben boomkweker geweest. Het vak heb ik van een zwager geleerd. Vijftien jaar
heb een eigen kwekerij gehad. Het was erg zwaar werk. In die tijd had je nog niet zoveel
machines. Ik kreeg last mijn rug. Daarna ben ik vertegenwoordiger geworden.
Vertegenwoordiger van producten die in de boomkwekerij gebruikt worden. In de tijd dat
ik boomkweker was, ben ik 's avonds ook nog naar de tuinbouwschool geweest. Om terug
te komen op je vraag, ik heb best wel groene vingers. De kennis die ik heb van het
boomkweken gebruik ik niet echt op de tuin. Dat is toch duidelijk anders."
Verbouw je ook speciale gewassen? "Een echte hobby van mij is dahlia's kweken. Ik hou
van een speciale soort die Bacchus heet. Deze soort heeft mooie donkerrode bloemen. Een
dahlia is een knolgewas. Zo half april zet ik ze in de tuin. Dan komen ze net na ijsheiligen*
op. Ze kunnen niet tegen vorst. Om mooie bloemen met een lange steel te krijgen, moet je
wel het een en ander doen. De eerste zijstengels verwijderen en van de drie knoppen er
twee verwijderen. De bloemen blijven zo'n 4 à 6 dagen mooi in de vaas. In het najaar haal
P a g i n a | 14
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ik de knollen uit de tuin. Een paar dagen buiten drogen en daarna opbergen in het souterrain
van mijn huis. Je kunt de knollen splitsen. Vaak in twee of drie delen".
Heb je ook last van veenmollen? "Vorig jaar heb ik er wel een aantal gezien. Ik denk dat ze
een goed jaar hebben gehad. Er waren nogal wat tuinen afgedekt met folie. Veenmollen
leggen veel eitjes, zo'n honderd. Dat doen ze op een plek waar het warm wordt. Het zijn
namelijk geen kanaries die hun eieren uitbroeden. Dat laten ze over aan de warmte van de
zon. Onder die zwarte folie wordt het lekker warm, een ideale plek voor de veenmollen. Die
eitjes komen allemaal uit na verloop van tijd, maar de jonge veenmollen eten elkaar op.
Alleen de sterkste twee à drie overleven het. Veenmollen eten de wortels van planten op.
Als je de veenmollen wilt vangen, kun je het beste een tegel in je tuin leggen. Onder de tegel
wordt het lekker warm en de tegel houdt de warmte lang vast. Naast de tegel plaats je een
glazen pot in de grond. Een paar centimeter onder het aardoppervlak. Als de gang van de
veenmol daar uitkomt, valt de veenmol in de pot en kan hij er niet meer uitkomen. "
Wat vind je van de vereniging, Kees? "Ik vind het een mooie vereniging. Leuk om te spreken
met collega tuinders. Af en toe met elkaar een kopje koffie drinken en gezellig uitwisselen,
vind ik leuk. Het is goed geregeld binnen de vereniging. Ik ben blij met de inzet van het
bestuur. Ik vond de uitleg van het bestuur over het clubhuis op de laatste ledenvergadering
erg goed. Een doordacht plan, ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat als het clubhuis er
staat. Ik bedoel de praktische kant: hoe houden we de Wc's schoon, corvee bij de bar?"
Heb je nog zaken die je graag veranderd ziet binnen de vereniging? "Ik zie mogelijkheden
voor wat ik als eens eerder geopperd heb. Met het nieuwe clubhuis krijgen we ook een
aansluiting op het elektriciteitsnet. Ik heb nogal eens meegemaakt dat het zo nat was op
het terrein dat je bijna je tuin niet kon bereiken. Daar is wel wat aan te doen. Een
drainagebuis met een diameter van 12 centimeter langs elk hoofdpad aanleggen. Die
buizen laten uitkomen op een put en die put met een pomp laten leegpompen bij een
bepaald niveau naar de sloot. Elke tuinder kan dan een drainagebuis vanaf zijn tuin
aansluiten op de hoofdleiding."
Kees, hartelijk dank voor dit gesprek! Hopelijk kun je nog lang van je 50 vierkante meter
genieten.

Bert Drolenga.

* IJsheiligen is de naam voor een aantal katholieke heiligen van wie de naamdagen vallen in de periode van
11 tot en met 15 mei. Volgens de volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in het (voor)jaar waarop nog
nachtvorst op kan treden.
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Educatie
Tips, weetjes, ditjes en datjes voor de moestuinder

Op verzoek gaat deze rubriek over verschillende manieren waarop aardbeien geteeld kunnen
worden. Grofweg kan een onderscheid gemaakt worden in teelt in de volle grond en in
bakken, al dan niet in de kas of buiten. Ik ben zo vrij geweest om bij diverse tuinders wat
foto’s te maken van de manier waarop ze aardbeien telen. Misschien brengt het je op een
idee. De foto’s zijn overigens zonder toestemming gemaakt, ik neem aan dat jullie mij dit
willen vergeven.
Even een aantal teeltvormen op een rijtje in een poging om volledig te zijn.
1. In de volle grond zonder bodembedekking

2. In de volle grond met bodembedekking van
stro
3. In de volle grond op worteldoek of zwart
plastic

4. In potten, bakken of containers op de grond
5. In potten, bakken of containers boven de
grond
P a g i n a | 16
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De factoren die invloed hebben op de teelt bestaan uit:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Vochthuishouding
Bemesting
Gevoeligheid voor ziekte en verrotten
Bescherming tegen vraat (met name vogels en slakken)
Onderhoud (gemak)
Kosten
Oogsten (gemak)
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1. Volle grond zonder bodembedekking
Dit is de eenvoudigste teeltwijze, het kost weinig inspanning om een aardbeien bed
op te zetten.
Voordelen:
De vochthuishouding verloopt op een natuurlijke wijze (A), bemesting (B) en
onkruidbestrijding (E) is eenvoudig uit te voeren, je hebt geen onderhoud (E) en het
is goedkoop omdat je geen extra materiaal moet aanschaffen (F).
Nadeel:
De aardbeien komen op de grond te hangen en de kans op verrotten (C) en vraat
door slakken (D)is groot. Het plukken van de aardbeien is een ‘laag bij de gronds’
karwei (G).
2. Volle grond zonder bodembedekking van stro
Dit is ook een eenvoudige teeltwijze die veel wordt toegepast. Ook de beroepskweker
past deze teeltwijze toe.
Ten opzicht van teeltwijze 1:
Voordelen:
De aardbeien komen niet op de grond te hangen en de kans op verrotten (C) en vraat
door slakken (D) wordt daarmee verkleind.
Nadeel:
Je moet stro aanschaffen (F) en elk jaar vernieuwen
3. Volle grond op worteldoek of zwart plastic
Deze teeltwijze wordt veel toegepast
door de beroepskweker, waarbij de
aardbeien vaak op een verhoogd bed
van aarde geplaatst worden.
Voordelen:
Extra watergeven is minder (A) of
niet nodig omdat worteldoek de
regen doorlaat en plastic het vocht
vasthoudt. De verdamping is minder
groot.
De aardbeien komen niet op de grond
te hangen en de kans op verrotten (C)
en vraat door slakken (D) wordt
daarmee verkleind. Doordat het
worteldoek of plastic het onkruid
tegenhoudt, is er minder of geen
onkruid te wieden (E).
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Nadeel:
Het bewateren van de aardbeien (A) is lastig, zeker als er plastic gebruikt wordt en
het bijmesten (B) ook, de mest moet secuur per plant worden aangebracht.
Je moet worteldoek of plastic aanschaffen (F), waarbij het plastic minder sterk is en
vaker vervangen moet worden. Het plukken van de aardbeien is een ‘laag bij de
gronds’ karwei (G).
4. Potten, bakken of containers op de grond
Deze teeltwijze kent veel verschijningsvormen, te veel om op te noemen. Op ons
moestuincomplex zijn diverse soorten aangetroffen, heel inventief en ingenieus,
getuige de diverse foto’s.
Voordelen:
De aardbeien komen niet op de grond te hangen en de kans op verrotten (C) en
vraat door slakken (D) is daarmee nihil. Het vaker vernieuwen van grond (B) brengt
met zich mee dat er automatisch sprake is van teeltwisseling, maar dan op dezelfde
locatie. Er zal minder onkruid groeien (E) en wat er groeit is makkelijk te verwijderen.
Nadeel:
Doordat de aarde meestal afgesloten is, is de vochthuishouding (A) meer werk. Ook
is een goede afwatering noodzakelijk om het rotten van de wortels te voorkomen.
Door het ontbreken van contact met de grond moet meer water gegeven worden
(A) en bij te veel water is een goede drainage van belang. Er zal meer bemest moeten
worden (B), omdat de hoeveelheid grond gering is en sneller uitgeput raakt.
Misschien elk jaar wel grond vernieuwen.
Je moet de bakken, potten of containers zelf maken of aanschaffen, er zijn dus extra
kosten aan verbonden (F). Als de bakken e.d. op de grond staan is het plukken van
de aardbeien een ‘laag bij de gronds’ karwei (G).
5. Potten, bakken of containers boven de grond
Bij de professionele aardbeienkweker komt deze vorm terug bij de teelt op
stellingen. Ten opzicht van teeltwijze 4:
Voordelen:
Het plukken van de aardbeien (G) is gemakkelijker omdat deze teeltwijze ‘op hoogte’
is.
Nadeel:
Bij constructies die tot grote hoogte reiken, is het water geven lastig en is de kans
dat de aarde snel uitdroogt groot (A).
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Hoe je tegenover de verschillende teeltwijzen aankijkt, is een kwestie van
persoonlijke smaak. Ik ben er wel door aan het denken gezet en heb van materiaal
wat ik nog over had een lange bak gemaakt van plaatstaal, die aan de onderkant
open is en zodoende goed afwatert en hopelijk ook minder snel uitdroogt.
Ik beschouw het als een experiment (foto hier rechtsonder)!
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Ga je met de ideeën aan de slag, let dan
wel even op de manier waarop de
aardbeiplanten
geplant
moeten
worden, zie plaatje hieronder.
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Een plantschema voor een verhoogd bed in de volle grond met plastic/worteldoek incl.
maatvoering geeft een idee voor volle grond teelt. Ik zou alleen de afstand tussen 2 bedden
verkleinen.

Lees ook het artikel van Kelly voor lekkere aardbei recepten.

Ruud Schaft
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Fotorubriek: Kunst in de volkstuinen
Een wandeling over het complex van onze Volkstuinvereniging is iedere keer weer een
belevenis op zich. Het zijn niet alleen de noeste pogingen van de hardwerkende tuinder
om een goede oogst te krijgen. Maar de creatieve geest van velen van hen laten ook een
andere kant zien waar menig museumdirecteur jaloers op zal zijn.

Ik zie dat er tuinders op ons complex zijn die zich op een
originele en ludieke manier onderscheiden van anderen. Dit
leidt vaak tot verassende creaties. Zoals het wakend oog van
het mannetje voor het raam. Een nogal woest kijkende hond.
Of de haan die van bovenaf de wacht houdt. En niet te
vergeten de bok die je het liefst een flinke kopstoot wil
geven.
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Ook trof ik een aantal kleurige versieringen op de wand
van verschillende huisjes. Het geheel geeft ons complex
een extra dimensie. Zo werd mijn rondwandeling een
ontdekkingstocht.
Ik kan het iedereen aanraden eens met andere ogen te
kijken bij een wandeling over ons terrein.

Gerk Kooy
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Vergeten groenten
In de vorige aflevering van ‘Vergeten groenten’ kwam Michiel de Ruyter voor het voetlicht,
althans, de acteur die Michiel de Ruyter speelde in de gelijknamige film, die ook de acteur
was van de Jumbo commercial over ‘vergeten groente’.
In deze aflevering wil ik voortborduren op het oranjegevoel dat Michiel de Ruyter oproept
door de oranje (of gouden) biet voor het voetlicht te brengen.
De oranje biet (ook wel kroot genoemd) is een wortelgewas uit
de amarantenfamilie (Amaranthaceae). De geslacht/soortnaam
Beta vulgaris subsp. esculenta cv. 'Burpee's golden'.
De oranje biet behoort, net als onder andere de suikerbiet, tot
de bietensoort Beta vulgaris en ontleent zijn naam aan een
Oudgermaanse ontlening aan het Latijnse 'beta' (betekent biet).

Teeltwijze
Oranje biet kan je zaaien van april tot half juli en oogsten van juli t/m november.
Voorzaaien kan vanaf eind februari in de koude kas, de kiemduur bedraagt dan ongeveer 2
tot 3 weken (warmer voorgezaaid kiemt ze na 1-2 weken). Buiten zaaien eind maart..
De zaden van krootjes zijn eigenlijk de vruchtjes van de plant, ze worden vruchtkluwen
genoemd (net als bij snijbiet). Elke vruchtkluwen bestaat uit een kurkachtig grof bolletje dat
meestal 2 tot 4 zaden bevat. Uit elke zaadkluwen komen dus meestal meer dan één zaailing
op.
Indien je per zaadje 1 plantje bewaart en de rest wegknipt, krijg je het beste resultaat (grote
krootjes). Plant de zaailingen uit op ongeveer 10-12 centimeter van elkaar.
De oranje biet houdt van een vochtige en luchtige grond, waar makkelijk geworteld kan
worden. Bieten houden van een voeding rijke bodem, die het liefst in de winter voorzien is
van oude stalmest en tijdens de groei bij gemest kan worden met een klein beetje
gedroogde koemestkorrels (weinig stikstof is aan te raden) en wat patentkali voor de
ontwikkeling van de ‘kroot’.

Recept: Carpaccio van bietjes (voorgerecht voor 4 personen)
Ingrediënten:





2 of 3 oranje bieten (of een andere kleur)
een hand walnoten, even geroosterd in een droge koekenpan
een flinke handvol rucola
2 handperen
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100 gram Parmezaanse kaas, in krullen geschaafd
2 theelepels mosterd
4 eetlepels witte wijnazijn
4 eetlepels olijfolie
zout en peper naar smaak

Bereiding:
Kook de bietjes gaar (of pof ze in aluminiumfolie in 45 minuten tot 1 uur gaar in een oven
op 200 graden, zoals hierboven beschreven). Laat afkoelen. Verwijder de schil van de bieten
en snijd de bieten in zeer dunne plakjes. Verdeel de bieten over de borden zoals je het er
zelf mooi uit vindt zien. Schil de peren, snijd in vieren, verwijder klokhuis en snijd het
vruchtvlees in kleine blokjes. Maak de dressing: roer mosterd, azijn en zout en peper door
elkaar en klop de olijfolie erdoorheen. Verdeel de peerblokjes, rucola, Parmezaanse
kaas en walnoot over de rode biet en druppel de dressing eroverheen. Serveer er stokbrood
of ciabatta bij.
Erg lekker en gemakkelijk te maken (het moeilijkst is het dun in plakjes snijden van de
bietjes, maar daar heb ik de keukenschaaf (mandoline) voor gebruikt) en het ziet het er
mooi uit. Ik heb gele bietjes gebruikt, maar natuurlijk ook prima met rode of witte bietjes.
Herkomst recept: weblog Caroline Brouwer
Eet smakelijk!
Ruud Schaft
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Van een Tuinster – Aardbei
(Fragaria) is een geslacht van bloeiende planten uit
de rozenfamilie (Rosaceae), vooral bekend om zijn eetbare
vruchten. De aardbei is een bosvrucht. Botanisch gezien is de
aardbei een schijnvrucht. Dit omdat de eigenlijke vruchten
van de aardbei de pitjes aan de buitenkant zijn. Er zijn meer
dan twintig verschillende soorten en van de geteelde aardbei
zijn er vele honderden rassen. In Nederland wordt ruim
veertigduizend ton aan aardbeien gekweekt, het meeste
hiervan in kassen. De aardbei staat vijfde op de lijst met
meest gegeten fruitsoorten in Nederland.

Geschiedenis:
In de bronstijd werd de aardbei al door mensen gebruikt, maar pas vanaf de 14e
eeuw werden aardbeiplanten vanuit het wild in tuinen aangeplant. In die tijd werden ze
vooral gebruikt als sierplant en voor medicinaal gebruik. De vrucht was klein en de planten
waren niet erg productief. De aardbei zoals wij die kennen is ongeveer 200 jaar oud. In de
17e en 18e eeuw zijn uit de beide Amerika's, Fragaria virginiana (Noord-Amerika)
en Fragaria chiloensis (Zuid-Amerika) ingevoerd. In 1766 werd de aardbei voor het eerst
uitvoerig beschreven door Antoine Nicolas Duchesne en gaf hij aan zijn beschreven soort
de Latijnse naam Fragaria ananassa. Deze soort had echter ook veel kenmerken van de
ingevoerde soorten. Er wordt aangenomen dat de in Europa geteelde aardbei een hybride
is van Fragaria virginiana en Fragaria chiloensis en is de goede
soortnaam Fragaria ×ananassa. Later zijn ook kruisingen gemaakt met Fragaria ovalis. In
Californië werden vooral aardbeien geteeld met een zeer harde vrucht, vergelijkbaar met
een appel. De in Europa geteelde vruchten waren daarentegen zacht. Kruisingen tussen
deze twee typen aardbeirassen hebben de tegenwoordige, stevige rassen opgeleverd, die
hierdoor goed verhandeld en over grote afstanden getransporteerd kunnen worden.

Algemeen:
De botanische naam Fragaria komt van het Latijnse woord 'fraga' dat aardbeitje betekent.
In de symboliek staat de aardbei voor kortstondig genot. Op veel oude schilderijen is
daarom de aardbei afgebeeld om kortstondig genot te symboliseren. In Nederland komen
zowel de cultuur- als de bosaardbei voor. Een andere benaming voor de aardbei is
'zomerkoninkje'.
De
meeste
aardbeienrassen
zijn
zelffertiel,
waardoor
geen kruisbestuiving nodig is. Een goede bestuiving door wind en/of insecten is echter
noodzakelijk voor het verkrijgen van goedgevormde, volledig uitgegroeide vruchten. Bij de
doordragende rassen heeft gedurende de gehele zomer bloemaanleg, bloei en
vruchtzetting plaats. Bij sommige rassen kan de bloemaanleg in een erg warme zomer meer
of minder stagneren. Bij deze rijkbloeiende rassen worden van iedere bloeiwijze meestal
slechts de eerste drie tot vijf vruchten geoogst. Daarna wordt de bloemstengel met hieraan
nog onrijpe vruchten verwijderd om de vruchtgrootte op peil te houden. Voor een goede
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vruchtzetting is een goede bestuiving van belang. Niet alleen wind, maar
ook bijen en hommels zijn belangrijk voor een goede bestuiving.

Verbouwen:
Aardbeien hebben een open, zonnige plek nodig. De grond moet vruchtbaar en goed
doorlatend zijn. De plantjes moeten laat in de zomer of vroeg in de herfst geplant worden
op 40 cm van elkaar, waarbij de rijen 75 cm van elkaar moeten liggen. Als planten het
volgende jaar vruchten gaan geven, leg dan schoon stro onder de bladeren en vruchtstelen
om het fruit van de grond te houden. Er kan ook worteldoek of viltdoek gebruikt worden.
Aardbeien worden niet echt gesnoeid of geleid. Snij na de oogst alle oude bladeren af en
verbrand of vernietig die samen met het stro om schadelijke ongedierte en ziektes te
verwijderen. Verwijder de uitlopers als die worden gevormd, tenzij u een paar nieuwe
plantjes wilt.
Planten die lang vruchten leveren moet je goed en regelmatig voeden. Meestal blijft het bij
wat ruige mest of koemestkorrels bij de start en in het voorjaar, maar aardbeien zijn
kaliumliefhebbers. Gebruik daarom een kaliumrijke mest, zoals bijvoorbeeld patentkali.
Aardbeien zijn gevoelig voor verschillende soorten Phytophthora, dus aardbeien planten op
een bed waar aardappels gedaan hebben is vragen om problemen.
Sowieso moet je een ruime vruchtwisseling toepassen. Je kunt aardbeien weliswaar drie
jaar achtereen op hetzelfde bed laten staan, maar daarna moet je er de eerstvolgende vier
jaar geen aardbeien of aardappels meer op telen.
Bron: Wikipedia; De Tuinliefheffer nr. 1, 2015; Het moestuinboek.

Recepten met aardbeien:
Aardbeienmousse met witte chocolade
400 gr aardbeien
175 gr witte chocolade
4 dl slagroom
2x3 el suiker
Meng de aardbeien en 3 el suiker in een blender.
Zet dit weg in de koelkast.
Klop 2,5 dl slagroom met 3 el suiker stijf.
Meng de aardbeien met de slagroom.
Smelt de witte chocolade en voeg ook toe, goed mengen.
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Aardbeientiramisu
500 gr aardbeien
160 gr poedersuiker
250 ml slagroom
1 vanillestokje
250 gr mascarpone
300 ml zoete witte wijn
1 pak lange vingers

Snijd de kroontjes van de aardbeien en pureer de helft van de aardbeien met 2 el
poedersuiker met de staafmixer. Halveer de rest van de aardbeien en bestrooi ze met 2 el
poedersuiker. Klop de slagroom stijf. Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap het
merg er met een mespunt uit. Roer de mascarpone los met 2 el wijn, het merg en de rest
van de poedersuiker. Spatel de slagroom erdoor.
Verdeel de helft van de lange vingers over de schaal en besprenkel met 150 ml wijn. Schep
de helft van het mascarponemengsel en de aardbeienpuree erop. Verdeel er de rest van de
lange vingers, wijn, het mascarponemengsel, de gehalveerde aardbeien over. Dek af en zet
2 uur in de koelkast.

Aardbeientaart (Crostata di fragole)
Springvorm (Ø 23 cm)
voor het deeg:
175 g zachte boter
50 g fijne kristalsuiker
1 eidooier
250 g bloem
Voor de banketbakkersroom:
300 ml volle melk
200 ml slagroom
80 g maïzena
100 g fijne kristalsuiker
6 eidooiers
Voor de aardbeienlaag:
500 g aardbeien
½ pot goede aardbeienjam
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Verwarm de oven voor tot 180 °C.
Maak eerst het deeg. Klop boter en suiker glad. Voeg de eidooier toe en klop die er goed
doorheen. Meng de bloem erdoor tot je een glad maar niet plakkerig deeg hebt. Deel het
deeg doormidden en vries één helft in voor later (vanwege het ei kun je moeilijk een
kleinere hoeveelheid maken).
Rol het deeg uit op een licht met bloem bestoven oppervlak en bekleed de springvorm met
het deeg. Zet de springvorm 30 minuten in de koelkast. Bak het deeg in ongeveer 10
minuten goudgeel en stevig. Haal het uit de oven en laat afkoelen.
Maak intussen de banketbakkersroom. Giet de melk en slagroom in een steelpan en zet die
op een laag vuur. Meng in een kom de maïzena, suiker en eidooiers tot een gladde massa.
Giet de hete melk - onder constant roeren - bij het eiermengsel. Doe dit mengsel weer in de
steelpan en laat het op een laag vuur dik worden, terwijl je constant roert met een garde.
Als er nog klonten in zitten, moet je die fijnmaken met een staafmixer.

Haal de pan van het vuur en laat afkoelen. Schep de room gelijkmatig over de deegbodem.
Snijd de aardbeien in de lengte doormidden en rangschik ze netjes op de taartbodem met
de bolle kant omhoog. Zeef de jam boven een kleine steelpan, doe er 2 eetlepels water bij
en roer op een laag vuur tot een gladde massa. Laat de jam een beetje afkoelen en schep
hem dan voorzichtig over de aardbeien.

Kelly Markerink
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Evenementen – Stekjesmarkt 2015

Zaterdag 11 april 2015 weer een geslaagde stekjesmarkt.
Om 07.00 uur waren de eerste mannen al druk in de weer om de markt op te bouwen. Met
veel hulp en allemaal rechterhanden kon om 10.00 uur de aftrap beginnen. De loop zat er
al gauw in, want er was dan ook voor ieder wat wils. Van Duivenvoorden had al een flink
assortiment aardbeien en pioenen en ook een speciale variant: de ananas aardbeienplant.
Ons welbekende jamvrouwtje was er natuurlijk ook met allerlei lekkers, maar ook de
gedroogde koemest vond goede aftrek. IVN en de Welkoop hadden een goede aanloop en
gaven informatie aan een ieder. Ook de gemeente had de bekende wagen met allerlei
informatie bij zich en als klap op de vuurpijl een geweldig lekkere taart die gretig aftrek vond
bij de aanwezige bezoekers.
Het bestuur deed goede zaken met de verkoop van sla, kool, bietjes en dergelijke. Theo en
Sjaak hadden hun handen vol aan een lange kraam met gratis zaden en plantjes die
geschonken waren door het Wellantcollege. Zij stonden op “het gratis middenplein”, net als
de gezellige koffiecorner met de eigen gebakken koeken van onze wel te noemen
huisbakster die toch ieder jaar weer wat lekkers weet te bakken. Daar aan denken, doet het
slechte weer snel vergeten, want dat was toch wel even een domper op een zeer geslaagde
ochtend. De grote tent is nog net op tijd vast gezet aan de bomen. Maar andere kraampjes
hadden het zeer moeilijk zich aan de grond te houden.
Al met al was het een geslaagde ochtend met veel leuke medetuinders, die lekker konden
struinen tussen allerhande zaken en zo zeker weer aan de slag kunnen om de tuinen er weer
tiptop uit te laten zien.
Namens de evenementencommissie,
Inge van Valen.

P a g i n a | 31

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

De Riethoorn – Juli 2015

Fietsen en BBQ-en
Zaterdag 4 juli 2015
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de RABO-sponsorfietstocht weer achter ons ligt en we graag de opbrengst willen weten
er aan ons Clubhuis hard wordt gewerkt en elke geldelijke bijdrage hieraan wenselijk is
onze eigen Fietstocht + Barbecue op 4 juli nog moet komen als we dit artikel schrijven
de Evenementencommissie het beste vóór heeft met alle leden van Spoorzicht
het toch niet mogelijk is om een datum te kiezen waar iedereen mee tevreden is
ons de laatste tijd opvalt dat er veel Kleinjantjes (winterkoninkjes) op de tuinen zijn
die kleine, prachtig zingende vogeltjes, soms nestelen in een stofjaszak in een tuinhuisje
ik 29 mei 2014 de laatste Pioenrozen sneed en dit jaar ternauwernood de eerste
we al wel 12 zakjes spinazie en 12 zakjes snijbiet in de vriezer hebben gestopt
de merels weer op zoek zijn naar aardbeien en bessen die niet met netten zijn afgedekt
een vogelverschrikker ook wel kan helpen maar dat ze dat foefje snel dóór hebben
een afgedankte, aangeklede modepop zou misschien nóg betere bescherming geven
de zwaar belaste takken met zwarte bessen in zijn geheel afgeknipt mogen worden
voordelen zijn: in huis bessen plukken en je hebt reeds de noodzakelijke snoei gedaan
u ongewenst groen tussen stenen en tegels niet met allerlei gifsoorten moet bestrijden
een goedkoop en milieuvriendelijk middel is de bekende huis-, tuin- en keukenazijn
opschot bij fruitbomen snel moet worden weggetrokken (is beter dan afknippen)
de “Sugar snap” een heerlijke tussenvorm is van peulen en doperwten, probeer maar
de pompoen, courgette en kalebas van veel ruimte en een vruchtbare grond houden
afrikanen en goudsbloemen goed werken tegen de gevreesde aaltjes in de grond
goudsbloemen, Oost-Indische kers en komkommerkruid prima smaken in salades
hagen gesnoeid behoren te worden rond 1 juli dan lopen ze nog goed uit vóór de kou
de Blauwe bes een super gezond, heerlijk en vitaminerijk vruchtje is
je steeds meerdere struiken bij elkaar moet zetten i.v.m. de kruisbestuiving
hij het beste gedijt op droge, zure grond met een pH-waarde van ca. 4,5
onze vereniging een heuse vlindertuin heeft naast de opslagplaats aan het Asterpad
bij het publicatiebord rechts een kast staat, waarin u spul kan leggen om mee te nemen
we denken hierbij aan overtollige zaden, plantjes of groenten, fruit en kalebassen etc
in ons waterrijke Nederland wel 65 soorten libellen zijn in veel kleuren en maten
de grotere beesten met 4 vleugels wel een snelheid kunnen halen van 50 km per uur
het mooie maar ook nuttige beestjes zijn die heel veel muggen en vliegjes vangen
het raadzaam is om regelmatig de tuinwebsite te bekijken: tuinverenigingspoorzicht.nl
ik u een wat warmere 2de helft van dit jaar wil toewensen

Theo Vergeer
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Rob Herwig heeft een uniek e-Book gemaakt voor een absolute bodemprijs van € 3,99. Het
Moestuin e-boek is zo ontworpen dat je het goed kunt lezen op een smartphone, zonder te
zoomen of te scrollen. Het is een compleet handboek voor de hobbytuinier, vol met praktische
informatie.
Zie: http://www.herwiggarden.info/index.php/moestuin-e-boek-kopen/product

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/

Drainage aanleggen
Heeft u last van een te natte bodem in uw tuin? Een goed aangelegde drainagebuis helpt
u om van dit probleem af te komen. Het aanleggen van een drainage is niet zo moeilijk en
u kunt het zelf doen! Op de volgende website vindt u uitleg en tips voor het aanleggen
van drainage in uw tuin: http://www.drainagebuizen.nl/drainage-aanleggen/
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Gedicht
Spoorzicht… De tuinen
WERKEN EN VERPOZEN
Het voorjaar is allang in gang
De zomer lonkt en is nabij
Je hoort nog steeds de vogelzang
Ondanks t verkeer dat snelt voorbij.
De grond, wel droog, maar veel begotenontving het zaaisel, gaf het spurt
zodat de kiemen zijn ontsproten.
Nu kijkt de zaaier naar de jonge loten.
De voorjaarsdrukte wat gesust
Opbinden, nalopen, onkruid wieden.
De kweker is zich wel bewust;
het oog oplettend in t bespiedenVan ‘t ongedierte, luis, slak, vlieg en teken,
spelbrekers, infiltranten...nu bestrijden.
in spanning naar de opbrengst uitgekeken.
De zorg neemt af, het wordt verblijden.
De tijd van oogsten komt er aan
Wat rust betekent ook verpozen.
Op zondag zie je velen gaan
met barbecue en volle dozen.
Geen grasmachine wordt gehoord
een plantje hier, een stekje daar;
En bezig? Ander niet gestoord.
Je houdt toch reek’ning met elkaar?
Een tuin-genietster
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Overlijden Wil de Bock – Hensing
Geheel onverwacht is 14 juni 2015 ons gewaarde lid Wil de Bock - Hensing verleden.
Wil is 69 jaar geworden. We herinneren ons haar positieve bijdrage aan de
ledenvergadering. Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies. Wij missen haar om wie ze was en om wat ze voor ons betekende.

IN MEMORIAM
Wil de Bock : 29 juli 1945 - 14 juni 2015 (Bramenpad 6)
Als goede en naaste tuinvriendin van ons kenden wij Wil. Denkend aan Wil komen de
volgende eigenschappen van haar bij ons naar boven:
 Warm / meelevend. Bij ziekte of problemen had Wil altijd een luisterend oor en
goede adviezen.
 Spontaan. Wil maakte op de tuin erg makkelijk contact en vrienden.
 Heel direct. Wil kon ongenuanceerd haar mening geven.
 Gezellig. We hebben met haar op de tuin vaak gezellige lunches gehad over en
weer. Wil was eens 10 dagen met ons mee naar Spanje, een gezellige periode
met haar was dat ook.
 Behulpzaam. Wil had zelf een grote tuin, maar hielp anderen graag wanneer ze
zag dat hulp welkom was.
 Fel. Wil haalde soms fel uit, wanneer zij meende dat er iets ten onrechte
gebeurde.
 Recht door zee. Wil vormde haar mening en handhaafde die en zei dan wat zij
vond en dacht.
 Familiemens. Haar kinderen en kleinkinderen kwamen graag kijken bij haar op
de tuin en bijna wekelijks had zij de kids en kleinkids thuis te eten.
 Gastvrij. Op het Bramenpad werden de buren tegen elf uur regelmatig
uitgenodigd voor een kop koffie en een gezellig praatje.
 IJverig. Wil was altijd aan het werk. Wij kennen haar als "een gebogen vrouw".
Altijd voorover gebogen onkruid aan het plukken.
Wij gaan jou en dit alles erg missen Wil. Rust in vrede Lieverd en moge jouw Hemelse
Tuin voor altijd onkruidvrij zijn.
Teresa en Dolf Haring (Bramenpad 7)
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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.
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