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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

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.

Pagina |3

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

Van de redactie
Er is nog niet heel veel te doen op de tuin; we hebben koemest verspreid over de kale grond
en nu is het nog de vraag hoe we dat er onder krijgen. Er staan sla- en andijvieplanten in de
kas uiterst langzaam te groeien, de koolplantjes staan in de grond en we hebben Bato
aardbeibakken dankzij Monique Schaap! Geen idee waarom we niet eerder onze aardbeien
op hoogte hebben gebracht, maar dit jaar gaan we het doen. De stalen buizen voor de
constructie liggen klaar en het lijkt me veel makkelijker om ze zo water te geven en ze te
oogsten. Verder wilden we nog houtsnippers gaan halen, maar dat is niet echt een heel goed
idee wanneer het hard waait! Gelukkig hadden we niet veel stormschade, alleen een stukje
schuur is weg en de zandbak is kapot. (Nou, dat leggen we wel uit aan de kleindochters.)
Kortom, het seizoen kan beginnen!
Ook wat betreft de Riethoorn gaan we weer een nieuw jaar tegemoet. Het hele
jubileumverhaal is klaar en alle puzzels zijn de wereld uit. In deze editie staat er wel weer
eentje, maar die kunt u geheel in eigen privacy invullen (wel even printen), want de
oplossing staat achterin. Daarnaast vindt u een interview met een aantal van die puzzelaars
en met degene die de prijswijn geleverd heeft, Robert van den Hooren. Het was een erg
gezellige ochtend op zaterdag 29 januari en ook die vindt u terug in dit nummer. Verder de
vaste bijdragen van Bert Drolenga, Monique Schaap en Nelleke Dorsman. Deze laatste heeft
beloofd elk kwartaal een lekker recept in te sturen en zo (wraak, wraak) heb ik mijn rubriek
‘Wat maken we er van’ terug! Dus.
Er is ook goede hoop dat er dit jaar weer wat evenementen kunnen worden georganiseerd
nu de regels versoepeld zijn en er betere tijden aanbreken. Er is in ieder geval weer een
klaverjasagenda en dat is goed nieuws. Nu nog de barbecues, fietstochten,
stukjesmaakbijeenkomsten, informatiemarkten, stampvolle ledenvergaderingen en …
misschien laat ik me nu een beetje meeslepen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb er zin
in, u hopelijk ook en dus wens ik u allemaal een zonnig voorjaar en veel plezier met deze
Riethoorn.
Liesbeth Rodenburg (Dillepad 3)

Inleveren kopij voor de Riethoorn van Voorjaar 2022
voor
10 juni 2022
bij Liesbeth Rodenburg
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
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Diverse werkzaamheden
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Wouter Spek
Ton Zevenhoven
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Agenda 2022
Vergaderingen
12
9
9
6
11
25
8

januari
februari
maart
april
mei
mei
juni

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Alg. Ledenvergadering
Bestuursvergadering

6
3
7
5
12
9
7

juli
augustus
september
oktober
oktober
november
december

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Commissievergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

Schouwdata
Voorjaar 2022:
 04 april t/m 10 april 2022



16 mei t/m 22 mei 2022

Najaar 2022:
 5 september t/m 11 september 2022



17 oktober t/m 23 oktober 2022

Evenementen
07
09
12
09
14
11
08
13
10
15

april
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
November
december
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Paaskaarten
Stekjesdag
Kaarten, darten of sjoelen
Kaarten, darten of sjoelen
Kaarten, darten of sjoelen
Kaarten, darten of sjoelen
Kaarten, darten of sjoelen
Kaarten, darten of sjoelen
Kaarten, darten of sjoelen
Kerstkaarten

www.tuinverenigingspoorzicht.nl
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Van de Voorzitter
In januari en februari van dit jaar hebben we al weer veel
meegemaakt. We hebben de zaden voor het nieuwe seizoen
opgehaald in ’t Stekkie en op die dag was ook de prijsuitreiking van
de puzzel in het jubileumnummer van de Riethoorn. Liesbeth
Rodenburg reikte de prijzen uit. De winnaars gingen met een
mooie prijs naar huis. Voor herhaling vatbaar!
In februari heeft het complex het zwaar te verduren gehad! Vier
stormen vlak achter elkaar, de ene met een nog mooiere naam dan
de andere. Storm Eunice was op 18 februari. Deze storm heeft de
meeste schade aangericht op ons complex. Veel tuinhuizen en
kassen hebben veel schade opgelopen, sommige kassen waren zelfs onherstelbaar
beschadigd. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd op ons complex, toch wil ik hier iets
over zeggen:
GA NOOIT ALS HET STORMT NAAR UW TUIN. DIT IS LEVENSGEVAARLIJK.
De mensen van terreinbeheer hebben de dag erop gelijk gereageerd: leden op de hoogte
brengen en contact opnemen met de Firma Dave Storm. Dave Storm was gelijk de
maandagochtend om 7.30 uur aanwezig, doch de weersomstandigheden lieten het nog niet
toe om aan de slag te gaan. De storm was nog niet helemaal uitgeraasd.
Dinsdagochtend rond 7.00 uur zijn ze begonnen. Tot laat in de middag zijn ze druk bezig
geweest en hebben ze vele kassen gerepareerd. Helaas waren ook een aantal kassen niet
meer te repareren. Ons is opgevallen dat de meeste kassen van Dave Storm de stormen
goed hebben doostaan, alleen hier en daar glasschade.
Maart begint met beter weer, veel tuinders zullen weer met veel plezier hun hobby gaan
uitoefenen.
Wij houden graag de ledenadministratie actueel. Ik vraag u dan ook eventuele wijzigingen
in uw gegevens door te geven aan de ledenadministratie.

Met vriendelijke groet
Rob Brederode
Voorzitter
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Van het Bestuur
Ik was eigenlijk van plan iets leuks te schrijven, maar ja, toen gebeurde er iets wat mij, en
ik denk iedereen, best wel een beetje triest maakt. Toch wil ik daar niets over zeggen, er
wordt al genoeg over gezegd. Dan maar iets anders, een lokaal pijntje.
Verderop in dit blad staat een stuk van Jo van den Hoven waarin hij zijn verhaal doet over
het wel en wee van de aardappelcontracten en de Garantzaden. Veel “wel” maar helaas
ook wat “wee”. Vandaar deze hartenkreet, wees eens wat liever tegen onze vrijwilligers.
Voor alle duidelijkheid, het grootste deel van onze tuinders is vriendelijk, helaas is er ook
een enkeling die wat minder vriendelijk is. Waarschijnlijk zonder dat te beseffen. Vandaar
het volgende:
Toen ik nog werkte (ergens in een duister verleden) had ik een stellig standpunt:
“Omdat jij hebt lopen slenteren, ga ik nu niet rennen”.
Datzelfde maak ik nu op de tuin af en toe ook mee. Ikzelf ga daar mee om volgens mijn
eerder ingenomen standpunt, vrij vertaald:
“Omdat jij te gemakzuchtig bent om iets op te zoeken, vraag je mij het maar aan
mij”.
Meestal ga ik er dan niet op in, soms wel. Toevallig hadden we het in het ‘t Stekkie
hierover en was Jo van den Hoven erbij. U weet wel, die Jo
 die er altijd op dinsdagmorgen bij is met het Knarrencorvee;
 die Jo die de aardappelcontracten verzorgt, de aardappelen bestelt en ze dan ook
nog uitlevert;
 diezelfde Jo die ook nog de Garantzaden verzorgt met alles eromheen, inclusief de
korting voor de tuinders die hij daarmee binnensleept (dit jaar 30%);
Jo vertelde dat een heel groot deel van de formulieren die bij hem worden ingeleverd
gewoon niet compleet worden ingevuld. Er ontbreekt heel vaak wel iets. Hij gaat dan
vervolgens de ontbrekende informatie opzoeken en zelf invullen.
“Als jij iets niet invult, doe ik het wel”.
Als iedereen nu eens gewoon deze formulieren goed leest en goed invult dan hebben we
kans dat Jo het volgend jaar nog een keer wil doen en niet denkt “Ze zoeken het maar uit,
ik zoek niet meer”, oftewel:
“Als jij iets niet invult, stuur ik het gewoon terug!”
Doen Jo!
(Ook nog even in de spiegel kijken: ook ik heb weleens het Garantformulier verkeerd
ingevuld, best wel onduidelijk. Maar ik had wel naam, tuinnummer, etc. ingevuld)
(Jo weet hier helemaal niets van af, nou maar hopen dat hij niet boos op me wordt, als hij
dat opzoeken wél leuk vindt)
Ton van Dijk
Secretaris van onze mooie en gezonde vereniging
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Evenementen

Zin om gezellig een potje te kaarten, darten of sjoelen?
Dat kan in ons clubhuis ’t Stekkie, voor onze leden, op de onderstaande donderdagen:
07 april 2022
Paaskaarten
12 mei 2022
09 juni 2022
14 juli 2022
14 juli 2022
11 augustus 2022
08 september 2022
13 oktober 2022
10 november 2022
15 december 2022 Kerstkaarten
Aanvang
Deelnamegeld

: 20.00 uur
: € 5,00 inclusief drankjes

Je/u bent van harte welkom, tot dan!
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STEKJESDAG
Zaterdag 9 april a.s. van 09.30 tot 12.00 uur is weer de jaarlijkse stekjesdag. Dit keer
zonder cirona, karino, krijg het niet meer uit mijn toetsenbord, maar u weet wel die
niesziekte (volgens sommige politici). Voor de nieuwe tuinders, je vindt er van alles wat,
stekjes, jam, het IVN, kruiden, iets over verdwaalde egels en nog meer.
Voor degenen die al eerder de stekjesdag hebben meegemaakt, net zo gezellig als andere
jaren en volgens de laatste berichten, zonder beperkingen!
Mocht u nog iemand weten die ook wel zou passen als exposant, laat het even weten,
gaan we hem/haar benaderen.
Als extraatje het volgende, weet u nog, bij het 40-jarig jubileum zou iedereen een
presentje krijgen. Helaas zat dat rond die tijd nog op die boot in het Suez kanaal ergens in
Egypte. We zijn als bestuur ze zelf gaan halen, maar in Bodegraven stond een file en toen
zijn we maar omgekeerd.
Nou die boot is intussen toch aangekomen en op 9 april zijn ze er. Eén per tuin. Mocht u
niet kunnen, dan op een zaterdagochtend.

Nieuws uit ‘t Stekkie
Onze secretaris Ton van Dijk houdt van mailen. Hij riep verschillende keren op om zaterdag
29 januari naar ’t Stekkie te komen. En ja, het heeft geholpen. Velen gaven gehoor aan zijn
oproepen. Het was een ouderwets gezellig samenzijn, op gepaste afstand, maar onder het
genot van koffie geserveerd door Kelly en Fabian. Voor herhaling vatbaar!
Er was dan ook van alles te doen. Allereerst de prijsuitreiking van de puzzel uit het
jubileumnummer. Het oplossen van de puzzel heeft de nodige hoofdbrekens gekost. Eén
van de goede oplossers vond de puzzel van “academisch niveau”. Na enige hints in de
laatste Riethoorn zijn er vier goede oplossingen binnengekomen. De juiste oplossing is:
“aardappelcontract”. Liesbeth Rodenburg – onze eindredacteur van de Riethoorn – heeft
de prijzen uitgereikt. Twee keer een fles wijn van onze “wijnboer” Robert van den Hooren
met een speciaal door Gerk Kooij ontworpen etiket. Twee keer een legpuzzel “de
aardappelsteker” van Marius van Dokkum. Van alle prijswinnaars bijgaand een foto met hun
naam eronder. In de komende nummers van de Riethoorn zult u weer een puzzel
aantreffen.
Verder konden de bestelde zaden worden opgehaald. Jo van den Hoven zorgt elk jaar weer
voor de bestelling en aflevering. Een prachtige service van onze vereniging. Door de
gezamenlijke inkoop geeft Garant Zaden ook nog eens een korting van 30 procent.
Bertus Hooijer zet zich op vele terreinen in voor de vereniging. Dit keer had hij krokus- en
narcisbollen in potten gezet. Binnen de kortste keren was Bertus ´los´ en dat is heel mooi,
want de opbrengst komt ten goede aan de vereniging. Bedankt Jo en Bertus voor jullie
inzet!
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Marjolien, Wessel en Loïs

Theo Geitenbeek

Namens Lianne: Piet van der Wee

Corry namens Piet van der Lede

Bertus Hooijer

Jo van den Hoven achter de laptop
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In gesprek met…
Op zaterdagochtend 19 februari spreek ik hen
online. Ze zitten gezellig met z’n drieën op een
rijtje: Wessel (11), Loïs (9) en Marjolein. Vader
Roy is bezig op de tuin de stormschade op te
nemen en oudste zoon Micha is boven aan het
leren voor een toetsweek. De gewonnen
puzzel zit nog niet in elkaar, want ze zijn nog
bezig met andere projecten; diamond
painting voor Loïs en een technisch legobouwwerk voor Wessel.
In gesprek met Marjolein, Wessel en Loïs
Kloet, oplossers van de jubileumprijsvraag.
Hoe lang hebben jullie al een tuin?
De huidige tuin, naast de bloemenklok van
John Bontje, hebben we nu ruim een jaar,
daarvoor zaten we anderhalf jaar op het
Druivenpad, naast Wolter Klaren. We hebben
ervoor gekozen om te verhuizen, omdat de
nieuwe tuin iets beter geschikt was om ook in te spelen: met een grasveld, een trampoline
en een schommel. Er staan ook een aantal oude fruitbomen op.
Paste de nieuwe tuin ook een beetje bij jullie idee hoe een tuin er uit moet zien?
Marjolein: We hadden eerlijk gezegd niet een echt idee, het is namelijk zo: Roy rommelde
altijd in de tuin en ik hoefde er nooit iets aan te doen. (Marjolein laat via de laptop de
achtertuin zien) en dus namen we een volkstuin voor hem, maar toen bleek ik het stiekem
ook heel leuk te vinden. Het is wel grappig, ik kom uit een kwekersfamilie en vroeger kregen
we emmers bonen om te doppen, dus ik heb altijd gezegd: ik ga nooit een volkstuin nemen!
En hoe vinden jullie de tuin, Wessel en Loïs?
Loïs: Leuk! Vooral in de zomer, want dan kun je zelf dingen doen in je eigen tuin. Ik zou er
maïs in zetten, want als die goed is kun je er popcorn van maken. Maïs is wel lastig, want ze
worden heel vaak opgegeten. Maar aardbeien zijn ook leuk!
Wessel: Ik denk dat ik in mijn eigen tuintje ook een tomatenplant ga zetten. Ik had eerst ook
een tomatenplant met een supergrote tomaat, alleen toen kwam er een ziekte van
aardappels en de tomaten en toen was hij helemaal beschimmeld.
Zijn er vriendjes van jullie die ook op de tuin zitten?
Marjolein: Nee, maar als er vriendjes en vriendinnetjes komen spelen, gaan ze wel eens
mee naar de tuin. We zien wel veel kinderen door de tuin heen hobbelen en het lijkt erop
dat het er steeds meer worden.
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Wat zou de vereniging kunnen organiseren, als dat weer mag, wat jullie betreft?
Loïs: Barbecues! Marshmellows roosteren!
Marjolein: Kerststukjes maken.
Wessel/ Loïs: we hadden toen een bootje met een plastic zak er aan als zeil en dan kun je
hem vanaf de kant meenemen aan een touw. Knutselen is leuk.

Marjolein: we boffen met al dat water in de buurt, we
hebben de elektrische pomp in deze tuin nog niet
hoeven te gebruiken, want het moestuingedeelte ligt
vlakbij de sloot en de oude bomen (pruimen-, appelen perenbomen) zijn zo diep geworteld, die hebben
niet zo veel water nodig. Verder hebben we
bramenstruiken. We hebben nu weer een buurman
waar we vragen aan kunnen stellen. Ik zou wel willen
weten hoe je dat doet met zaadjes bestellen en zo, wij
doen maar wat. En dan kijken we bij de buurman en
dan zien we dat hij al dingen heeft staan en dat doen
wij dan ook. Een lezing of een presentatie zou dan ook
welkom zijn. Vroeger thuis hielp ik alleen dingen
oogsten, maar hoe het de grond in ging, zag ik nooit.
Op tijd boerenkoolzaadjes kopen bijvoorbeeld, dat
heb ik dit jaar we op tijd gedaan.

Gaan jullie ook wel eens zitten in de tuin?
Niet vaak, we hebben wel twee
picknicktafels en soms eten we er wel.
Barbecues zijn nog niet gelukt.
Loïs: Ik heb een heel mooie, roze parasol er
voor gekocht.
Wessel: en van de zomer gaan we onze
eigen werktafeltje daar maken.
Loïs: Dan kan Wessel zelf dingetjes van hout maken.
Wessel: een vliegtuig wil ik maken, van hout.
Genoeg te doen dus! Dankjewel voor dit gesprek!
Liesbeth Rodenburg
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Materialen via de Tuinvereniging te koop:
Materiaal
Bemeste tuinaarde
Bemeste tuinaarde
Bio tuingrond
Bio tuingrond
Drainage
Golfplaten
Houten palen 1,60m x 6 cm
Kalium
Kalkkorrels
Koemest korrels
Lavameel
Patentcali
Potgrond
Potgrond
Regenton groot
Tonkin stokken
Zand
Zaai/stekgrond
12-10-18
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Eenheid
40 liter
5 x 40 liter
40 liter
5 x 40 liter
Per meter
Per stuk
Per stuk
1 kg
25 kg
20 kg
20 kg
1 kg
40 liter
5 x 40 liter
Per stuk
Per stuk
Per kruiwagen
20 liter
1 kg

Euro
3,25
13,00
4,00
16,00
1,25
3,50
5,00
1,00
10,00
16,00
13,50
1,00
3,75
17,00
10,00
1,00
3,00
3,75
1,00
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In gesprek met…
De aanleiding voor dit gesprek is uiteraard de
zelfgedestilleerde wijn die Robert geheel
belangeloos ter beschikking had gesteld als
jubileumprijsvraagwijn en de redactie was
benieuwd hoe dat wijnverbouwen in zijn werk
gaat.
In gesprek met Robert van den Hooren
Goedemorgen Robert, hoe lang heb je al een
tuin?
Ik denk dat ik nu een jaar of vijf, zes hier op de
tuin zit.
Waarom heb je een tuin genomen?
De reden was de druiven. Ik vond het als hobby
erg leuk om druiven te gaan kweken voor mijn
eigen wijn. Ik heb daar een paar cursussen voor
gevolgd, ik heb in Ter Aar nog een rijtje
gehad, daar hadden ze toen vier rijtjes, die kon je huren. En toen ben ik op mijn eigen tuin
mijn eigen druiven gaan kweken. Het begint allemaal met het juiste druivenras, een echt
huis-, tuin- en keukenras, dat is de Boskoopse Glorie, maar daar kun je geen lekkere wijn
van maken, dus je moet wel het juiste ras kiezen. Ik heb twee verschillende soorten: de
Dornfelder en de Regent heb ik hier staan. Als daar wat af komt, dan mix ik dat en daar maak
ik wijn van. En dat hebben een aantal mensen dus geproefd.
De wijnranken doen het dus goed in dit klimaat?
De Dornfelder is een Duitse wijnsoort, die doet het sowieso hier goed en de Regent, dat
gaat ook wel redelijk. Door middel van cursussen en workshops kwam ik hier op uit.
Hoe gaat het proces verder dan in zijn werk?
Na de oogst moeten ze ontsteeld worden, de druiven van de trosjes af; als dat heel veel is
dan heb je daar apparaten voor, maar ik doe dat altijd met de hand. Na het ontstelen, moet
je ze kneuzen en dan gaat er allerlei gist en andere goedjes bij. Dan moet het gisten en
daarna moet het nog bezinken en dan ga ik het persen eigenlijk. Daar heb je ook een
apparaat voor, maar omdat ik zo weinig heb, doe ik dat ook met een perszak, alles met de
hand dus. Dan gaat het in grote flessen en daarin gaat het nog weer verder bezinken en
onttroebelen en een half jaar later hevel ik het uit die grote flessen in wijnflessen. Je bent
bijna een jaar verder voordat je wijn in een fles hebt. En dan is die wijn eigenlijk ook nog
niet goed om te drinken, want de wijn moet dan nog even op de fles staan, of liggen beter
gezegd, en dat duurt ook nog een of twee jaar. Je moet ze dus nog wel even laten liggen,
maar geduld is niet mijn sterkste kant, dus heel vaak is na een jaar de kurk er alweer uit.
Waar heb je alles staan?
Ik heb alles, de grote en de kleine flessen thuis in de berging staan. Er komen nog wel wat
gassen bij vrij en het is niet zo handig om dat in je slaapkamer te zetten. Allebei de soorten
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zijn rood. Alles is voor eigen gebruik, maar ik geef er ook een hoop weg. Mijn beste oogst is
ooit 45 flessen geweest, nou ja, dat drink ik niet in een jaar op. Ik vind het leuk om te maken,
met vrienden af en toe een fles open te maken en op te drinken en ja, heel veel geef ik weg.
Wat heb je verder nog op de tuin staan?
We hebben wat fruitbomen staan en verder
hebben we wat groente in de tuin en in de kas.
De wijnranken staan buiten, in de volle grond,
want dan kun je er meer kwijt en ze zijn ook
geschikt voor de buitenlucht. Ze staan gewoon in
de volle zon. De rassen die nu gekweekt worden
zijn geschikt voor Nederland en nou is het
natuurlijk zo dat het nooit een wijn gaat worden
zoals in Frankrijk waar echt veel zon is, dat gaat
dit nooit worden, maar het is goed te drinken.
Etiketten maak ik niet, dat vind ik zonde van de
tijd; het voegt niks toe aan de kwaliteit van de
wijn.
Dankjewel voor dit gesprek, Robert, en we willen
je nog hartelijk bedanken voor de flessen wijn die
je ons had geschonken met een fijne groenbon.
Liesbeth Rodenburg
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Verslag Commissie In-/verkoop Zaden en Pootaardappelen 2022
Op het moment dat ik dit stukje aan het schrijven ben, zijn alle bestellingen van zaden net twee
dagen binnen en moeten we nog enkele weken wachten tot de pootaardappelen worden geleverd.
Het aantal bestellingen van zaden was dit jaar een tiental minder dan vorige jaar, maar het totale
bedrag aan bestellingen was hoog genoeg om een mooie korting van 30% te krijgen. De vereniging
berekent deze korting rechtstreeks door aan de tuinders.
Iedere tuinder kan profiteren van deze korting, ook wanneer u als tuinder niet veel zaden of
pootaardappelen nodig heeft. Bij het bestellen van zaden is een kleine hoeveelheid totaal geen
probleem. Is de standaard bestelhoeveelheid pootaardappelen te veel voor u, dan is het misschien
mogelijk om met een andere tuinder samen een bestelling te maken om toch van de korting te
profiteren.
De bestellijst voor de zaden verschilt erg van de bestellijst voor de pootaardappelen en blijkt voor
veel tuinders een groot probleem om op de juiste manier in te vullen.
- Bij het invullen van de adresgegevens wordt vaak geen e-mailadres en telefoonnummer
opgegeven. Het wordt dan ook moeilijk om deze tuinders te bereiken om de zaden op te
halen. Alleen met voornaam en tuinnummer beginnen we niets!
- Ook is het wel handig om bij het tuinnummer ook de naam van het pad te vermelden, want
per pad komen dezelfde tuinnummers voor. Dit nummer wordt gebruikt om de bestellingen
te sorteren, zodat ze snel te vinden zijn, wanneer u uw bestelling komt ophalen.
- Als bij een artikel op de bestellijst een aantal wordt ingevuld, is het ook de bedoeling om
het totaalbedrag per artikel in te vullen, zodat ook een totaal per bestelling kan worden
gemaakt.
- Dit totaalbedrag wordt vaak niet vermeld en het is juist nodig om het nettobedrag te
berekenen, wanneer de korting bekend is.
Het is ons opgevallen dat er tuinders zijn die via deze procedure meststoffen bestellen, die ook bij
onze vereniging tegen een mooie prijs verkrijgbaar zijn.
Misschien een idee voor de volgende keer? Het maakt je bestelling zeker een stuk minder zwaar!
De bestellijst voor de pootaardappelen is een stuk eenvoudiger, maar ook hier worden de
adresgegevens niet of niet volledig ingevuld. Het grote probleem bij het bestellen van
pootaardappelen is het ontbreken van een aardappelcontract en/of pootplan. In de brief die bij de
zaadgidsen wordt verspreid, wordt duidelijk aangegeven waarom een aardappelcontract en
pootplan noodzakelijk is:
bij het telen van pootaardappelen is de tuinder verplicht om een aardappelcontract met
bijbehorend pootplan in te leveren, zodat de vereniging kan controleren dat niet vier jaar op
dezelfde plek aardappelen worden verbouwd. Dit in verband met de bestrijding van de
aardappelziekte en het voorkomen van aardappelmoeheid in de grond.
Ook wordt in de brief aangegeven waar een blanco aardappelcontract en pootplan te verkrijgen is.
Ondanks de duidelijke beschrijving, wordt de begeleidende brief vaak van een handtekening
voorzien en als aardappelcontract ingeleverd. Ook ontvangen we pootplannen die niet op het
officiële “ruitjesformulier” zijn getekend, maar gewoon op een kladpapiertje of zelfs op een stuk
karton van een doos. Ook wordt niet altijd de plaats waar de laatste vier jaren (inclusief het huidige)
aardappels zijn geteeld duidelijk aangegeven.
Is er hulp nodig bij het maken van een pootplan dan zijn de commissieleden graag bereid u daarbij
te helpen. Wij hebben alle pootplannen van de tuinen in ons archief, dus wilt u weten waar uw
voorganger aardappelen heeft gepoot, dan kunnen wij u dat vertellen.
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U zult begrijpen dat het corrigeren en volledig maken van de bestellijsten niet de taak van de
commissieleden is en dit jaar heeft dit wel heel veel extra uren gekost. Eigenlijk zijn wij alleen een
verzamelpost en sturen we de bestellijsten door naar de leverancier om gezamenlijk een zo hoog
mogelijke korting te verdienen.
Zijn er vragen over het bestellen van zaden of pootaardappelen, dan kunt u altijd terecht bij een van
de commissieleden.
Namens de Commissie In-/verkoop Zaden en Pootaardappelen,
Jo van den Hoven

Sla en onkruidsoep
Voor dit recept kun je zelfs doorgeschoten sla gebruiken en natuurlijk verschillende
soorten onkruid.










1 grote slakrop
225gr. gemengd blad van jonge brandnetels, zuring en
muur
30 gr. boter
225 gr. uien, gesneden
1 teen knoflook, fijngehakt
½ theelepel marmite
450 ml water
snuf zout en versgemalen peper
2 volle theelepels fijngehakte peterselie

Scheur of snijd de sla en het onkruid in kleine stukjes.
Smelt de boter in de pan en stoof de uien en de knoflook tot ze zacht zijn.
Roer het slamengsel erdoor. Dek af en laat 10 min stoven.
Voeg de marmite en het water toe en meng alles goed. Breng aan de kook. Voeg zout en
peper toe en laat de soep, onder af en toe roeren, 30 minuten zachtjes koken.
Roer vlak voor het opdienen de peterselie erdoor.
Eet smakelijk van deze heerlijke zomerse soep!
Nelleke Dorsman
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Groen en Doen, Wildplukwandeling en Moestuinieren
Groen en Doen
In wijktuin de Alphense Wetering aan de Afrikalaan kun je meedoen met verschillende
groene activiteiten. Ook kun je meehelpen als vrijwilliger en/of donateur worden. Lees
hierover op www.groenalphen.com
Wildplukwandeling
Maak kennis met eetbare planten die je in je eigen tuin of omgeving kunt tegenkomen. Leer
hoe je ze kunt herkennen en wat je ermee kunt doen. Als je een wildplukwandeling maakt,
doe je heel veel inspiratie op. Zelf heb ik ervaren dat ik steeds meer belangstelling kreeg
voor wilde planten. Het in stand houden van wilde planten is belangrijk voor de
biodiversiteit en voor de bijen en insecten. Eetbare wilde planten zijn tevens een welkome
aanvulling op de voeding, ze bevatten stoffen als antioxidanten, vitaminen, mineralen en
fytonutriënten die supergezond zijn en nauwelijks nog voorkomen in groenten, tenzij het
biologisch gekweekte groenten zijn.
Wil je ook zo’n wildplukwandeling ervaren, geef je dan op bij Carla Glorie,
www.dedansendeboom.nl
De wandeling duurt 1,5/ 2 uur en kost €17,50 p.p.
overzichtskaart wilde planten.

incl. een kopje kruidenthee en een

Plaats: Wijktuin de Alphense Wetering aan de Afrikalaan.
Koken met wilde planten
Wil je leren wat je allemaal voor heerlijke gerechten kan maken met wilde planten? Dan
kun je je ook opgeven voor een workshop Koken met wilde planten. Je leert dan
bijvoorbeeld hoe je een groentespread kunt maken of een smakelijke pesto.
Moestuinieren
Ben je een beginnende tuinder of wil je leren hoe je op een ecologische manier kan
tuinieren, dan is een moestuincursus erg leuk. In 7 lessen kom je heel veel te weten over
natuurlijk en duurzaam tuinieren. Je leert hoe je kan samenwerken met de natuur en niet
tegen de natuur.
Kijk op de site en doe inspiratie op! www.dedansendeboom.nl
Nelleke Dorsman
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Kruiswoordpuzzel

De oplossing van deze puzzel vindt u op pagina 24.
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Nieuws uit de omgeving
Geen weg door het Zaanse Rietveld
De gemeenteraad heeft op 17 december 2021 gesproken over het Plan Beter Bereikbaar
Gouwe. In vorige nummers van de Riethoorn heb ik u geïnformeerd over plannen voor de
aanleg van een weg tussen Boskoop Noord en de N11 en over een petitie daartegen. De
gemeenteraad heeft unaniem besloten dat de wegvarianten W20-1 en W20-2 (de variant
W20-3 was al vervallen) niet verder worden onderzocht. De gemeente wil zich verder
focussen op het onderzoek van een noordelijke oeververbinding. Het zoekgebied voor een
tweede oeververbinding over de Gouwe en een bijbehorende weg aan de westkant van het
water mag niet noordelijker zijn dan de Baanwegsekade en de Toegangseweg. Aantasting
van het Zaanse Rietveld lijkt daarom van de baan. Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.beterbereikbaargouwe.nl
De gemeenteraden en Provinciale Staten hebben begin dit jaar besloten verder onderzoek
te doen naar een extra oeververbinding (brug of aquaduct) bij Boskoop. Daarbij wordt
gekeken naar drie locaties.
Het gaat aan de noordkant om de ‘W20-2-plus’, een nieuwe weg die vanaf de Burgemeester
Smitweg doorgetrokken wordt naar de N207 langs de Gouwe. De tweede locatie voor een
oeververbinding is ter hoogte van de Halve Raak. Daarbij wordt ook gekeken of een nieuwe
weg naar deze oeververbinding toe mogelijk is. De derde plek die wordt onderzocht is ten
zuiden van de hefbrug in Boskoop, op grondgebied van de gemeente Alphen aan den Rijn.
Een nieuwe weg van Boskoop naar de N11 (W20-1 of W20-2, inclusief de drie mogelijke
aansluitingen op de N11) blijft als optie op tafel, voor het geval een nieuwe oeververbinding
toch niet haalbaar is. De schetsen die hiervoor al gemaakt zijn, worden verder uitgewerkt.
Op die manier kunnen alle opties rond Boskoop met elkaar vergeleken worden.
Vogels in het Zaanse Rietveld
Voor vogelliefhebbers is er veel te zien in het Zaanse Rietveld. De meest bijzondere vogel
die er tot voor kort te zien was, is waarschijnlijk de koereiger. De koereiger geldt in
Nederland als een zeldzame en onregelmatige broedvogel. De koereiger heeft enkele jaren
in het Zaanse Rietveld geleefd. Het aantal varieerde, het maximum lag op 12 exemplaren.
Vorige winter was er nog een week lang “echt winter”. Lage temperaturen en veel sneeuw.
De vogels vertrokken toen helaas, zij zijn nog bij Den Haag gezien, maar tot op heden niet
terug gekomen. Waarom zijn ze vertrokken? Waarschijnlijk konden ze niet voldoende
voedsel vinden door de sneeuw en het ijs. De koereiger is een vrij kleine, compacte, actieve,
witte reiger met een korte, vaak ingetrokken nek. Buiten de broedtijd is de vogel egaal wit,
met een gele snavel en geelgrijze poten. De koereiger is duidelijk te onderscheiden van de
grote- en kleine zilverreiger, die veel in de polders rondom Alphen aan den Rijn voorkomen.
In de plas in het gebied zijn vaak vogels te zien. Het waterpeil is een paar jaar te hoog
geweest voor waadvogels, zoals de wulp. Het peil is nu weer verlaagd en het aantal wulpen
is daardoor gelukkig weer toegenomen.
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Neem vooral een verrekijker mee als u in het
Zaanse Rietveld gaat wandelen. Het aantal
kleine vogels is de laatste jaren aanzienlijk
toegenomen doordat de bomen en struiken zijn
gegroeid. Luister ook goed. Misschien hoort u
de grote bonte specht en misschien ziet u wel
een groene specht.
Bert Drolenga

Monique Schaap

Oplossing kruidwoordraadsel
Horizontaal:
1. schoffel 2. storm 3. schouw 6. stekkie
10. evenementen 12. drainage 13. archeon
15. honden 16. gras 17. krokus 18. Luis
a
R
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Verticaal:
1.slootwater 3. spitten 4. aardbei
5. barbecue 7. boerenkool 8. potgrond
9. Ijsbergsla 11. fazant 14. corvee
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onderstaande activiteiten afkomstig zijn van de commissie Groenvoorziening
deze commissie altijd hard werkt en heel gezellig is
die gezelligheid ook altijd goed te horen is op dinsdagochtend
ons complex zonder deze vrijwilligers er niet zo goed verzorgd bij zou liggen
er de afgelopen maanden weer honderden narcisbollen gepoot zijn
er dus een heleboel langs het hoofdpad staan
fazanten, waterhoentjes, woelmuizen en dergelijke dol op tulpenbollen zijn
wanneer u planten of struiken, stekken of zaaigoed over heeft, de commissie daar erg
geïnteresseerd in is, i.v.m. Stekjesdag voor de verkoop
er op Stekjesdag diverse fruitstruiken, planten, kruiden en groenteplanten te koop zijn
uiteraard alle opbrengsten hiervan voor de vereniging zijn
wanneer u het leuk vindt om te komen helpen op dinsdagochtend, dat zeer
gewaardeerd wordt
de Japanse tuin nu aardig vorm krijgt
de commissie op zoek is naar grote zwerfkeien en beelden voor de Japanse tuin
er bij de ingang naar het clubhuis in de tuin twee geschilderde stenen liggen
het leuk zou zijn als dat navolging kreeg
er een minibibliotheek in de maak is die bij ´t Stekkie wordt geplaatst
daar tuinboeken in komen te staan die u kunt raadplegen, lenen of ruilen
de commissie Groenvoorziening open staat voor allerlei ideeën
al die andere commissies ook ideeën en hulp nodig hebben
u daar in de volgende “Wist u dat…” van alles over kunt lezen

Met dank aan Bertus Hooijer
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