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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. 

 

 

 

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.broeikassen.com/


 

 

P a g i n a  | 4  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

Van de redactie 
 
We hebben zoveel heerlijke aardbeien deze bijna-zomer en dat allemaal vanwege die Bato 

aardbeienbakken! Omdat het in die bakken veel makkelijker water geven is, krijgen ze van mij ook 

meer water en daar komen dan al die mooie aardbeien van. Ik heb stiekem ook het idee dat die 

aardbeien het op hoogte beter naar hun zin hebben en daardoor beter groeien.* 

 

Verder kan ik melden dat mijn man Leo wederom met de noorderzon vertrokken is (geen nood, hij 

komt ook weer terug) en het tuinmanagement aan mij heeft overgelaten. Dat gaat deze eerste week 

reuze aardig: ik ga ofwel ’s morgens vroeg of in de avond naar de tuin en ik plan dan slechts een of 

twee klussen. Óf water geven en oogsten óf schoffelen en onkruid wieden. Voorheen liep ik als de 

bekende kip zonder kop te scharrelen van de ene taak naar de andere en had ik na afloop nog niet 

het idee dat ik iets nuttigs gedaan had. Ik geniet er zo ook meer van, moet ik eerlijk toegeven. 

 

De eerstvolgende klussen: aardappels rooien, de rabarber oogsten en onmiddellijk doorgeven aan 

mijn dochter die er heerlijke taarten, sapjes en jams van maakt en gras maaien. Voor de allereerste 

keer heb ik het idee dat ik er bovenop zit op die tuin, in plaats van andersom.**  

 

Een klus die ik altijd al leuk vond is helpen bij de samenstelling van de Riethoorn en we hebben weer 

de gebruikelijke bijdragen van Nelleke, Bert, Monique, Gerk, Rob en Ton en daar zijn we weer erg 

blij mee. De ‘Wist u dat’ is wederom gevuld door leden van de groencommissie, dus neemt u die 

goed door, daar wordt u wijzer van. U vindt in dit nummer ook foto’s van de stekjesmarkt ingestuurd 

door medetuinders (hartelijk bedankt!) en een aankondiging dat er weer barbecues worden 

georganiseerd deze zomer. Gelukkig, het kan weer/nog en ik hoop dat deze evenementen druk (en 

veilig) bezocht zullen worden.  Van Ton begrijp ik dat het ook op de ALV drukker was dan anders en 

dat is fijn , want daar ‘groeit’ de vereniging van.***  

 

Geniet van uw tuin, de contacten met de buren, het mooie weer en natuurlijk van deze zomereditie 

van de Riethoorn. De redactie wenst u van alles het goede. 

 

Liesbeth Rodenburg (Dillepad 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Onzinbericht nummer 1.   

** Kan nog onzinbericht nummer 2 

worden, we gaan het zien. 

*** Nee, nee, deze opmerking is heel 
zinnig! 

 

Inleveren kopij voor de Riethoorn van Kerst 2022 voor 

10 september 2022 

  

bij Liesbeth Rodenburg 

redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl


 

 

P a g i n a  | 5  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

Bestuur 
Voorzitter 
 

Rob Brederode (Cl.03)  
voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-20960847 
(na 19:00 uur) 

Secretaris 
 

Ton van Dijk (LZT) 
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 
 

Penningmeester 
 

Ruud Jansen (Co.14) 
Mustafa Hadji (CL.04) (Interim)
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-83044291 
 
 

Ledenadministratie 
 

Kees de Rijk  (LZT) 
ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-41310335 

Beheer, onderhoud 
Sectie A 

Vincent Willers (A.37) 
sectiea@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-24805047 

Algemene zaken Monique Schaap (Br.01) 
algemenezaken@tuinverenigingspoorzicht.nl  

 

   Inname / uitgifte tuinen 
Inname en 
Uitgifte tuinen 

Kees de Rijk 
ledenadinistratie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-41310335 

Contributie en 
gebruiksvergoeding 
tuin in bruikleen 
NL90INGB0003163510 

Ruud Jansen 
 
Mustafa Hadji (CL.04) (Interim)
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-83044291  
(na 19:00 uur) 
 
 

Commissies 

Terreinbeheer KZ 
Teamleiders 

Rob Brederode  
Martijn van Eijsden 

Henk van Iperen 
Ruud Jansen 
Rudie Melters 
Rob Mulder 
Rob Oostwegel 
Bart Plooij 
Cees Pont 
Jurgen Redelijkheid 
Kees de Rijk  
Oscar Widdershoven 
Jan Zwanenburg 

 
 

Terreinbeheer  
sectie A 

Vincent Willers                     06-24805047 (na 19:00 uur) 
Sectie 
A.37 

Taxatiecommissie 
Gijs de Jong  
Albert Martens  
Huug Oppelaar 

 

Bouwcommissie 
Henk Voskuilen 
Wouter Spek 
bouwzaken@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

 
Redactiecommissie 

Liesbeth Rodenburg 
Gerk Kooy 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl
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mailto:sectiea@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:algemenezaken@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:ledenadinistratie@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:bouwzaken@tuinverenigingspoorzicht.nl


 

 

P a g i n a  | 6  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

 
 

Remon Theuns 
Bert Drolenga 
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

Websitecommissie 

Monique Schaap 
Fabian de Rijk 
Kelly de Rijk 
website@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Schouwcommissie 

Jo van den Hoven   
Bert Edens 
Bertus Hooijer 
Piet van der Lede 
Bertus Mensing  
Albert Martens   
Huug Oppelaar 
Kees Pont 
Sjaak van Vliet 
Piet van Wieringen  
Caroline Wille 

 

Evenementen- 
commissie 

Inge van Valen 
Emmy Hollamby 
Evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Kantinebeheer/ 
Kantine in 
bruikleen 

Fabian en Kelly de Rijk 
stekkie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Schoonmaak 
Clubgebouw 

Emmy Hollamby 
Wendy Gaarthuis-Weber  (reserve) 
Sabine van der Graaf    
Theo Gijtenbeek 
Ingrid Groen 
Bertus Hooijer 
Alison van Rijn   
Nely Vis-van den Berg 
Matthea Zeilstra 

 

In-/verkoop Zaden 
& Pootaardappelen 

Jo van den Hoven (coördinator) 
Kees de Rijk  
zaden@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Groenvoorziening 
John Bontje 
Sjaak Bontje 
Bertus Hooijer 

 

 

Diverse werkzaamheden 
Onderhoud heining Robert van den Hooren Daan Sauer 
 Marcello Scheltinga Anton de Waal 
Maaien Koos van Dijk Bert Edens 
 Jo van den Hoven Karl Pieterse 
 Piet Schippers  
Onderhoud parkeerplaats Piet van der Lede Jos Pels 
 Marcello Scheltinga  
Bouw- en onderhoudswerk- Gijs de Jong Hans de Jonge 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:website@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:Evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:stekkie@tuinverenigingspoorzicht.n
mailto:zaden@tuinverenigingspoorzicht.nl
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werkzaamheden Huug Oppelaar M. Baltes 
 Ruud Ferwerda  
Diverse werkzaamheden Ronald Redegeld Leo Rodenburg 
 Wouter Spek Inge van Valen 
 Ton Zevenhoven  

 

 Correspondentieadres  

 

 
Tuinvereniging Spoorzicht 

 
Rietveldsepad 2a 

 
2408 ZH  Alphen aan den Rijn  

 

 

Agenda 2022 
 

Vergaderingen 
12 januari Bestuursvergadering  6 juli Bestuursvergadering 

9 februari Bestuursvergadering  3 augustus Bestuursvergadering 
9 maart Bestuursvergadering  7 september Bestuursvergadering 
6 april Bestuursvergadering   5 oktober Bestuursvergadering 

11 mei Bestuursvergadering  12 oktober Commissievergadering 
25 mei  Alg. Ledenvergadering  9 november Bestuursvergadering 

8 juni Bestuursvergadering  7 december 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 
 

14 juli Kaarten, darten of sjoelen 
16  Juli BBQ Vrijwilligers 
11 augustus Kaarten, darten of sjoelen 
13 Augustus BBQ Leden 
08 september Kaarten, darten of sjoelen 
13 oktober Kaarten, darten of sjoelen 
10 November Kaarten, darten of sjoelen 
15 december Kerstkaarten 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van de Voorzitter  
  
Het jaar 2022 is al bijna halverwege als ik dit schrijf. Als we even 
terugkijken: corona lijkt wel bijna voorbij, maar we moeten wel 
alert blijven. Veel tuinders hebben een teeltplan gemaakt en zijn 
bezig met de uitvoering daarvan.   
 
De eerste schouw is afgerond. Ik noem de schouw altijd een APK. 
Waarom? Het is een momentopname. Als je twee of drie weken 
weinig of niks aan je tuin doet, zie je een duidelijk verschil, het 
onkruid vliegt de grond uit! Het resultaat van de schouw was beter 
dan voorgaande keren. Wellicht hebben de weersomstandigheden 
hierin een rol gespeeld. 

 

 
 
Dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten. Ik heet jullie van harte 
welkom en ik vind het mooi dat jullie deze nieuwe uitdaging aangaan. Gelukkig zijn alle 
tuinen bezet. We hebben nog steeds een wachtlijst.  
 
Wat zag het hoofdpad er gigantisch mooi uit! Het leek wel of je door de Keukenhof  liep. De 
groencommissie en Desert Storm ploeg hebben dit gerealiseerd. Eind van dit jaar gaan we 
weer een stukje verder. Zij zijn ook bezig met de beschoeiing langs de nieuwe 
ontsluitingsweg van de wijk Burggooi. Er zijn ruim meer dan 200 palen de grond ingeslagen. 
Het vlechten van wilgentakken vraagt veel tijd, maar het ziet er geweldig uit. Helaas hebben 
we geen takken meer. Volgend seizoen wordt het afgemaakt. Onze dank gaat uit naar de 
gemeente die voor ons de materialen heeft betaald.  
 
Wij hebben de goede gewoonte om elk jaar een barbecue te organiseren voor de vele 
vrijwilligers. Helaas was dat in de coronatijd niet mogelijk. Dit jaar pakken we de draad weer 
op! Het bestuur is erg blij met alle vrijwilligers die altijd klaarstaan voor hun vereniging. 
Grandioos! Ook komt er een barbecue voor alle leden. De data  worden later bekend 
gemaakt. 
 
Laten we met zijn allen er een geweldig mooi jaar van maken. We vormen met elkaar een 
vereniging. 
 
 

 

 
Met vriendelijke groet 

 
Rob Brederode 

 
Voorzitter 

 
 

 

 

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van het Bestuur 

 
We komen weer op stoom! 
 
Er is weer een echte Algemene Leden Vergadering geweest, in eigen huis met gelukkig veel 
deelnemers. De eerste echte ALV sinds 2 jaar op 24 mei jl. Eindelijk weer een Algemene 
Leden Vergadering zonder beperkingen, ook nog eens in ons eigen Stekkie en als klap op de 
vuurpijl ook nog eens een hoge opkomst. 
 
We waren met 37 leden en 6 bestuursleden en (voor volgend jaar!) er passen er best nog 
wat meer bij. Ook hadden zich 14 leden afgemeld.  
 
Er was een ontspannen en betrokken sfeer, er waren meerdere leden die zich hadden 
voorbereid en die relevante vragen stelden. Voor een bestuur is dit best wel leuk, beter dan 
dat alle agendapunten zonder commentaar worden afgeraffeld. Na afloop werd er nog vol 
enthousiasme gekletst over de vergadering en nog wat uiterst oninteressante maar wel 
leuke onderwerpen. 
 
Er zijn ook nog wat wijzigingen op het Algemeen- en Tuinreglement aan de orde gekomen 
en goedgekeurd, u kunt dus binnenkort weer een aangepast exemplaar via de mail 
verwachten. 
 
Het verslag van de ALV vindt u ook binnenkort in de mailbox. 
 
We kunnen weer fuiven en feesten in ons Stekkie; we krijgen weer een Vrijwilligers BBQ (16 
juli, de vrijwilligers zijn geïnformeerd) en de leden BBQ (13 augustus, nadere informatie 
volgt). 
 
Kelly en Fabian de Rijk, onze Stekkie vrijwilligers, gaan ook wat bijzondere activiteiten 
organiseren: een bierproeverij op 10 september en een pub quiz, datum nog te bepalen en 
elke zaterdagmorgen koffie of thee en limonade voor de kinderen. 
 
Nog iets anders, bent u wel eens wat verder wezen kijken dan uw eigen tuin? Er is zoveel 
moois te zien op ons complex. Neem eens de tijd en ga de andere paden verkennen. Je doet 
er ook ideeën op voor je eigen tuin. Misschien ziet u wel een leuke plant of struik die ook in 
uw eigen tuin zou passen, niet stiekem meenemen of stekje pikken, gewoon vragen, 
wedden dat u iets krijgt. Elke tuinder is immers trots op zijn eigen tuin en wil dat best delen 
met anderen. 
 
Ook nog eens terugkomen op “Anton (de Waal) weet raad”, de uit eigen initiatief geboren 
WhatsApp groep van tuinders onderling. Ik ben er zelf ook lid van en zie steeds vaker een 
complete ruilhandel ontstaan, variërend van planten waarvan ik de naam niet kan 
uitspreken, laat staan onthouden. Ook tegels van allerlei formaten worden aangeboden en 
gevraagd. Wilt u ook deelnemen, vraag het willekeurig drie tuinders, wedden dat er één bij 
zit die u kan aanmelden. 
 
Over formaten gesproken, toen wij onze laatste tuin overnamen,, lagen er aan de slootkant 
ca. 3 tot 5 hoog tegels van ca. 30 bij ca. 30cm. De hoogte varieerde van ca. 3 tot ca. 6cm. 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Onder deze tegels zaten nog oude kranten geplakt, één van onze voorgangers had ze 
kennelijk zelf gemaakt. We hebben ze maar uitgegraven en afgevoerd. Waarom 3 tot 5 lagen 
hoog?Als je pad verzakt dan gooi je toch gewoon er weer een nieuwe(nou ja…) tegel op. 
 
Nog een detail, als u op/met vakantie gaat, vraag dan een ander om uw tuin wat bij te 
houden, anders heeft u een zeis (te leen bij Kees, onze terreinbeheerder)nodig om uw tuin 
onkruidvrij te maken. 
  
Fijne vakantie, thuis of elders. 

Ton van Dijk 
 

Secretaris van onze mooie en gezonde vereniging 
 

 

Evenementen 
 
Op zaterdag 9 april 2022 was onze jaarlijkse Stekjesdag: 

 

 

  
  

  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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In gesprek met… 
 
Mijn buurman op de tuin, Akbar Djalat, en we 

hebben het over zijn tuin en over een aantal 

heel andere dingen: 

 

Hoe lang heb je al een tuin? 

Deze tuin heb ik nu vijf jaar en toen ik in 
Nieuw Vennep woonde heb ik vier jaar een 
tuin gehad, in totaal dus 9 jaar. Ik ben geboren 
in een dorp in Afghanistan en als kind werkte 
ik altijd op het land van mijn vader na 
schooltijd. Je moest allemaal helpen, op het 
land, in de boomgaard, we hadden appels en 
druiven. Alles handmatig, want er waren geen 
mechanische hulpmiddelen. Rijst kweken, 
eerst zaaien, dan weer terugplanten, daar heb 
je heel veel mensen voor nodig. Het was 
eigenlijk een heel collectief, iedereen hielp el- 

 
kaar. We waren heel zelfvoorzienend. We wilden niet afhankelijk zijn van de staat, je moest 
voor jezelf zorgen. 
 
Als je goed kon leren, werd je als kind naar de hoofdstad gestuurd. Vanuit de hele provincie, 

per school misschien een of twee leerlingen. De zomervakantie duurde twee weken, maar 

in de winter waren we wel 3,5 maand vrij, afhankelijk van hoe koud het was. Ik deed toen 

het staatsexamen, dat is hetzelfde examen voor iedereen in het hele land. De behaalde 

cijfers bepaalden dan wie naar de universiteit mocht en wie niet. 

 

Op die universiteit heb ik een semester doorgebracht in Afghanistan en daarna bepaalde de 

staat weer wie waar in het buitenland mocht studeren. Sommigen gingen naar Amerika, 

West-Duitsland, Frankrijk, China en ik werd naar de Sovjet Unie gestuurd, en ik heb daar 

zeven jaar gestudeerd, elektronica; de staat bepaalde ook wat je ging studeren, dat kon je 

niet zelf kiezen. Daarna ben ik teruggekeerd naar Afghanistan. Omdat er toen in mijn land 

zo weinig computers waren, ben ik docent wiskunde geworden en dat heb ik zeven jaar 

gedaan in Afghanistan. 

 

In 1992 kwam de machtswisseling, de democratische regering verdween en de islamitische 

fundamentalisten kwamen aan de macht. Er werd aan de technische universiteit heel veel 

vernield uit wraak voor de Russische bezetting in de jaren 80. Elke sectie had zijn eigen 

laboratorium en die zijn allemaal vernietigd evenals de bibliotheek. Na een paar jaar 

ontstond de burgeroorlog tussen verschillende partijen, Kaboel was verdeeld in 6 of 7 

gebieden en daar vocht men met elkaar. Stel je voor Alphen aan den Rijn, de ene kant en 

de andere kant van de straat, twee partijen die op elkaar schieten. Zo was het in Kaboel.  

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Toen zijn we gevlucht, in eerste instantie naar Oekraïne, naar Charkov waar ik had 
gestudeerd en in ’96 naar Nederland. Hier moest ik de taal leren en heb ik mijn tweede- en 
eerstegraadsbevoegdheid gehaald als docent wiskunde. Nu werk ik 4 dagen op een 
katholieke middelbare school in Hoofddorp en dus heb ik drie dagen vrij en heb ik tijd voor 
de tuin. 
 

Hoe belangrijk is deze tuin voor je? 

Het is een gevoel, als ik iets kweek en het groeit en dan heb ik haast om de volgende dag 

hier te komen om te kijken hoe het er bij staat. Het is fijn om dit te doen naast al het 

computer- en cijferwerk. Het is een heel goede hobby. 

 

Ik heb verschillende zaden meegebracht uit Afghanistan, speciale soorten prei, anders dan 

in Nederland, andere soorten pompoen, Chinese flespompoen bijvoorbeeld (chiak). Het is 

altijd proberen, groeit het hier wel of niet? De temperatuur wisselt in Afghanistan niet zoals 

in Nederland.   

 

Heb je speciale methoden? 

Ik verwerk de grond heel goed, ik ga de hele tuin door op mijn hurken, dat ben ik zo gewend.  
Een keer per jaar spit ik, altijd met de hand, in de herfstvakantie. In de meivakantie maak ik 
alles klaar voor het planten. 

 

 

(We lopen een rondje door de tuin) 

Voor deze vier pompoenen heeft mijn vrouw 

zaad meegenomen uit Londen, ik 

experimenteer. Deze doet het niet en deze 

wel en het is toch dezelfde soort. Ik heb dit 

jaar alle tomaten in de kas gezet vanwege die 

ziekte die we elk jaar hebben. Alleen had ik te 

veel en dus staan er ook een paar buiten. Hier 

staat een soort rucola, maar een heel andere 

soort dan gebruikelijk, daarnaast koriander en 

daar weer naast ook iets wat ik heb 

opgekweekt uit zaad uit Afghanistan. 

 
(het smaakt pittig) 
Ik weet niet wat het is, ik ken de naam niet, 
maar het is een goede smaakmaker.  De  

 
Chinese pompoen kan zo langs dit frame groeien. Ook het zaad van de tomaten komt uit 
Afghanistan, de takken zijn wat dikker. Ik snoei in plaats van ‘dieven’, elke twee, drie dagen. 
Die luchtwortels moeten er af, volgens buurman Josef. De komkommers worden niet 
opgebonden, maar groeien over de bodem, maar ook dit is een probeersel, zo deed men 
dat vroeger ook in Afghanistan. Misschien is dat nu ook veranderd, maar dat weet ik niet. 
Vroeger zaaiden we ook altijd tomatensoorten met daarnaast een gootje om water te 
geven. Dan nemen de wortels dat water beter op en je hoeft niet iedere dag water te geven. 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Het verdampt wel, maar de wortel blijft langer nat. Verder heb ik witte bonen, een 
behoorlijk aantal aubergineplanten en de speciale prei. Hiervan eet je de bovenkant, niet 
de onderkant; de smaak is hetzelfde als de klassieke prei. Je kan plukken wat je wilt en het 
groeit razendsnel weer terug. Ik zaai ook elke keer weer bij, want er wordt ook veel 
opgegeten. Elke dag groeit er wel 2 centimeter bij. Het is heerlijk en gezond. En een echte 
aanrader voor heel Nederland. 
 

En met dat advies in gedachten wil ik je heel hartelijk bedanken voor dit interessante 

gesprek, Akbar. 

 

Liesbeth Rodenburg 
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Natuurvriendelijke oeverbescherming 
 
Veiligheid 
Het bestuur heeft de veiligheid van de vrijwilligers hoog in zijn vaandel staan. Regelmatig 
worden de heggen rondom het terrein gesnoeid. Aan de kant van de nieuwe 
ontsluitingsweg naar Burggooi was een gevaarlijke situatie ontstaan. Het bestuur is in 
overleg met de gemeente gegaan. 

 

Gevaarlijke situatie en overleg met de gemeente 
Wat is er gebeurd? Voor de aanleg van de 
ontsluitingsweg is het tracé gezet door gedurende 
langere tijd een zandbelasting aan te brengen. Het 
gevolg was dat in de sloot tussen de weg en ons terrein 
zand is gespoeld. Dit is er later weer uitgehaald met als 
gevolg dat de oever aan de kant van ons terrein 
afgekalfd is. Er kwamen ook sleuven in. Dit levert een 
gevaarlijke situatie voor de “snoeiers” op. Overleg met 
de gemeente heeft opgeleverd dat de gemeente € 
5000,- ter beschikking stelt voor de koop van 
materialen voor een beschoeiing als wij zelf de 
beschoeiing aanleggen. 
 
De oeverbescherming  
Het bestuur heeft besloten een natuurvriendelijke oeverbescherming aan te leggen. De 
bescherming bestaat uit onbehandelde kastanjehouten palen, die een levensduur van 20 à 
25 jaar hebben en wilgenhout. Rob en Kees hebben de palen met behulp van een 
Palenrammer vakkundig geplaatst. Enkele corveeploegen hebben de wilgentakken 
gebruiksklaar gemaakt en naar de schoeiing gebracht. De groencommissie en Desert Storm 
ploeg hebben de takken tussen de palen gevlochten. De overige ruimte is opgevuld met 
kleinere takken. 
 

 

Vervolg 
Helaas zijn de wilgentakken op en is het 
wachten op de volgende lading die ons door 
de gemeente wordt toebedeeld. Volgend 
jaar zal ook een gedeelte van de sloot langs 
het Rietveldse Pad van een zelfde 
bescherming worden voorzien.  
 
Het resultaat 
De veiligheid voor de snoeiers van de heggen 
is verbeterd. De nieuwe oeverbescherming 

ziet er ook prachtig uit. Hopelijk zullen ook veel (water)dieren ervan profiteren. Dank aan 
alle mensen die geholpen hebben om dit te realiseren! 
 
Bert Drolenga 
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                Materialen via de Tuinvereniging te koop: 
 

Materiaal Eenheid Euro 
Bemeste tuinaarde 40 liter 3,25 
Bemeste tuinaarde 5 x 40 liter 13,00 
Bio tuingrond    40 liter  4,00 
Bio tuingrond  5 x 40 liter   16,00 
Drainage Per meter 1,25 
Golfplaten Per stuk 3,50 
Houten palen 1,60m x 6 cm Per stuk 5,00 
Kalium 1 kg 1,00 
Kalkkorrels 25 kg 10,00 
Koemest korrels 20 kg 16,00 
Lavameel 20 kg 13,50 
Patentcali 1 kg 1,00 
Potgrond 40 liter 3,75 
Potgrond 5 x 40 liter 17,00 
Regenton groot Per stuk 10,00 
Tonkin stokken  Per stuk   1,00 
Zand Per kruiwagen 3,00 
Zaai/stekgrond 20 liter 3,75 
12-10-18 1 kg 1,00 
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Salade met peer en geitenkaas 
 
Voor dit recept kun je zelfs doorgeschoten sla gebruiken en natuurlijk verschillende 
soorten onkruid. 
 

 Sla naar keuze 

 2 rijpe peren 

 100 gr. zachte geitenkaas met honing 

 50 gr. walnoten 

 evt.  pompoen en zonnebloempitten 

 6 eetl hennepzaadolie 

 2 eetlepels witte wijnazijn 

 ½ eetlepel grove mosterd 

 peper en zout 
 

 
Was de sla en scheur deze in grove stukken en laat in een vergiet uitlekken. 

Maak een dressing van de olie, azijn, mosterd, zout en peper. Doe alle ingrediënten in een 

jampotje en schud flink tot alles met elkaar vermengd is. 

Eet smakelijk van deze heerlijke zomerse soep! 

Schil de peren en snijd in grove stukken. Doe de sla in een schaal of meteen op bordjes en 

verdeel de peer erover. Snijd de geitenkaas in stukjes en verdeel deze over de salade. 

Bestrooi alles met verkruimelde walnoten. Rooster de pompoenpitten en de 

zonnebloempitten in de koekenpan en strooi ze over de salade. Verdeel de helft van de 

dressing over de salade met peer en geitenkaas. Serveer de rest van de dressing er in een 

apart schaaltje bij. 

 

Eet smakelijk! 

 

Nelleke Dorsman 
 

 

Groene films 
 
Deze films laten zien hoe we beter voor onze bodem kunnen zorgen. De films zijn een 
absolute eyeopener en een ode aan het idealisme, aan de eindeloze complexiteit van de 
natuur en aan de cyclus van het leven. 
 
Kiss the Ground 
We hebben de bodem uitgeput met monoteelt, pesticiden en geïndustrialiseerde 
landbouw. Dat is de boodschap waar “Kiss the Ground” mee begint. Gelukkig zien we hoe 
we de bodem kunnen herstellen en zo grote klimaatproblemen kunnen oplossen. Een 
hoopgevende film voor iedereen bij wie de moed wel eens in de schoenen zakt door al het 
slechte nieuws over het klimaat. Te zien op Netflix. 
 
The Biggest Little Farm 
Filmmaker John en zijn vrouw Molly verruilen de stad voor het platteland en bouwen een 
uitgedroogd stuk grond om tot een boerderij met zelfregulerend ecosysteem. Het stel krijgt 
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heel wat tegenslagen te verwerken, maar het resultaat is verbluffend en de film 
hartverwarmend en inspirerend. Te zien op Netflix. 
 
Veel kijkplezier! 
 
Nelleke Dorsman 

 

 

De Olmenhorst 
 
Niets zo lekker als af en toe in een appel te bijten, het masseert 
je tandvlees, je tanden worden er schoon van en je kunt hem 
eten tijdens een wandeling. Dat is voor mij de favoriete 
combinatie. De appels die ik eet zijn wel biologisch, want die 
vind ik veel lekkerder!  “Zij smaken zoals zij horen te smaken, als 
vroeger” zei mijn vadertje altijd. Alle appeltjes die aan de 
bomen groeien gun ik een groeiproces zonder chemische 
bestrijdingsmiddelen. Hollandse appeltjes hoeven geen verre 
reis af te leggen voordat wij ze kunnen verorberen, wat ook 
weer milieuvriendelijker is. 

 
Zo gingen wij op weg naar de Olmenhorst te Lisserbroek, een prachtig landgoed met o.a 
een speeltuin waar kinderen hun fantasie nog kunnen gebruiken, leuke galerietjes en 
ambachtelijke winkels. Je kunt er zelfs creatieve workshops volgen zoals maskers maken 
van klei. In de grote natuurvoedingswinkel was ik bijna een uur zoet en kwam ik met een 
mand vol lekker puur voedsel weer naar buiten. 
 
En dan de appelboomgaard met  heel veel appelbomen die vrij laag zijn, zodat je makkelijk 
je appeltjes kan plukken. Als je een boom hebt geadopteerd, komt er een bordje aan te 
hangen met jouw naam en je kunt het hele jaar door oogsten. Een deel van je bijdrage wordt 
gebruikt om de natuur rond de boomgaard te stimuleren door middel van nestkastjes, 
bloemenborders en paddenpoelen.  Ook een leuk idee is om een boom aan iemand te 
schenken, incl. certificaat. Nog een mogelijkheid is om mee te doen aan de jaarlijkse 
zelfpluk, voor € 2,50 per kilo mag je zelf je appels of peren plukken. Vooral leuk om te doen 
met kinderen, kijk op www.olmenhorst.nl 

 

 

Dit idee sprak mij erg aan en ik besloot mij op te geven voor de 
jaarlijkse zelfplukdag. Hiermee steun je tevens de biologische 
landbouw en je kunt er zelf ook van genieten. Ik ga voor het 
oergevoel en wil zelf mijn appels plukken. Inmiddels heb ik mijn 
eigen moestuin en ben ik in het bezit van twee appelbomen en 
twee perenbomen, meer fruit dan ik op kan!  Toch ga ik nog 
regelmatig naar de Olmenhorst, voor de sfeer en de heerlijke 
huisgemaakte appeltaart! www.olmenhorst.nl 
 
 
Nelleke Dorsman 
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Woordzoeker 
 

In deze woordzoeker staan 20 werkwoorden die allemaal uit te voeren zijn op ons complex. 

Ja, zelfs die ene die vaak voorkomt op Dillepad nummer 3! Hopelijk kunt u ze allemaal 

vinden. Veel succes en plezier. 

 

 
 

BARBECUEN – BEMESTEN -  BLAFFEN – DIEVEN – GRASMAAIEN – GRAVEN – KLETSEN – 
MEEHELPEN – MULCHEN – ONTSPANNEN – OOGSTEN – OPBINDEN – POTEN – SNOEIEN – 

UITDELEN – WATERGEVEN – WIEDEN – WOELEN – ZAAIEN - ZONNEBADEN 
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Nieuws uit de omgeving 
 
Archeon 
Een oud Hollands spreekwoord zegt “een goede buur is beter dan een verre vriend”. 
Archeon is zo’n goede buur. Dit artikel gaat over Archeon. 
 
Duurzaamheid 
Net als onze vereniging heeft Archeon een groen hart. Archeon geeft om de natuur en werkt 
op alle mogelijke manieren mee aan de verduurzaming van het leven en de instandhouding 
van onze mooie planeet. Een deel van de parkeerplaats is voorzien van een 
zonnepanelenoverkapping van 2034 m² met totaal 1500 zonnepalen met een maximaal 
vermogen van totaal 385.000 kWh per jaar. Een belangrijke bijdrage aan het 
energieneutraal worden van Archeon. Een aantal gebouwen, zoals de herberg en het 
klooster, wordt al gasloos verwarmd of gekoeld. Aan kinderen wordt uitgelegd wat het 
belang van bijen en het scheiden van afval is. 

 

Tuinen 
Net als op ons complex kun je in Archeon 
volop genieten van prachtige bomen, 
struiken, bloemen en planten. Pareltjes zijn 
bijvoorbeeld de hortus aromaticus 
(aromatische kruidentuin) bij het gebouw 
Domus en de kloostertuin. De kloostertuin 
wordt onderhouden door de broeders, een 
speciale groep vrijwilligers. In deze tuin 
groeien verschillende geneeskrachtige 
kruiden, waarvan sommige ook in de keuken   
worden gebruikt. In de hortus aromaticus groeien veel kruiden die door de Romeinen zijn 
meegebracht (provinciale kruiden). Deze tuin wordt verzorgd door tuinvrijwilligers van de 
Vereniging Vrienden van Archeon. Mocht uw belangstelling zijn gewekt en wilt u hieraan 
meedoen, dan kunt u contact opnemen met Nora: vrijwilligers@vrienden-archeon.nl. 
 

 

Bijen 
Museumpark Archeon heeft een functie als 
Bed en Breakfast voor veel insecten en 
vormt een verbinding tussen het stedelijk 
gebied van Alphen aan den Rijn, en de 
polder. Hiervoor is het gevarieerde 
historische landschap heel geschikt, ook 
omdat er geen kunstmest en niet-natuurlijke 
insectenverdelgers gebruikt worden. In het 
park leven 48 soorten bijen. Er is een 
enthousiaste groep medewerkers en vrijwil- 

ligers die deze bijen en andere bestuivers een warm hart toe dragen en zorgen dat het park 
steeds bij-vriendelijker wordt. Er zijn plannen om het stinsenlandschap in het park uit te 
breiden en  een bijenidylle naast de nieuwe parkeerplaats aan te leggen. 
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Toekomst 
Over een aantal jaren zal op een gedeelte van het parkeerterrein het Nationaal Romeins 
Scheepvaartmuseum worden gebouwd. Dan zal ook de entree van het park worden 
verplaatst. In dit museum zullen de zogenaamde Zwammerdamschepen in volle glorie te 
bewonderen zijn, te midden van een tentoonstelling die alles vertelt over het maritieme 
leven van de Romeinen.  De Zwammerdamschepen, die begin jaren zeventig van de vorige 
eeuw  zijn gevonden tijdens een archeologische opgraving, worden momenteel 
gerestaureerd. Twee ervan, een kano en een vrachtschip, zijn al gereed. 
 
Dank 
Dit artikel is geschreven na een gesprek met 
Mevrouw Monique Veldman, waarvoor mijn 
hartelijke dank. Mevrouw Veldman vormt 
samen met haar man de directie van het 
park. 
 
Bert Drolenga 
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Goed onderhouden tuinen 
 
Een selectie uit goed onderhouden tuinen. Zo pakt iedereen zijn verantwoordelijkheid op 
om er iets moois van te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/


 

 

P a g i n a  | 23  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/


 

 

P a g i n a  | 24  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

 

 
 
… de groencommissie de afgelopen maanden absoluut niet stil heeft gezeten 
… er hard gewerkt is aan de Japanse tuin, waar de vijvers zijn aangekleed met diverse 

grote stenen en meerdere planten 

… er ook beelden op de kop zijn getikt om de tuin verder te verfraaien 

… de commissie tussendoor het complex schoon- en bijgehouden heeft en nieuwe 
planten heeft geplant 

… er op Stekjesdag twee kramen waren met veel planten uit eigen kwekerij 
… er ondanks het mindere weer fantastisch verkocht is, zelfs meer dan verleden jaar, en 

de penningmeester zeer gelukkig was met de hogere opbrengst 
… de commissie nu dus weer veel opnieuw moet stekken en opkweken en zaaien 

… dat de groencommissieleden zeer geïnteresseerd zijn in nieuwe (oude) planten om 
deze te scheuren en op te kweken voor volgend jaar 

… zij iedereen hartelijk willen bedanken voor de vele complimenten voor de bloeiende 
bollen op het complex 

… zij op zoek zijn naar beelden of iets dergelijks om hier en daar ons complex verder 
mee op te leuken 

… de kloktuin er ook weer prachtig bij staat 
… de kruidentuin is opgeknapt met veel nieuwe kruiden 

… u van harte wordt uitgenodigd om daar eens te gaan kijken en uiteraard kruiden te 
knippen voor eigen gebruik 

… het helaas niet gelukt is om de bakken op de picknicktafels netjes bij te houden 

… er nu dus iemand gezocht wordt die de verantwoording op zich wil nemen om de 
bakken water te geven 

… de komende maanden gewerkt wordt aan het bijhouden van het park en nieuwe 
planten stekken 

… u daar ideeën voor aan kunt leveren bij de commissie en uiteraard uw hulp 

… het advies is: ga eens kijken bij de kwekerij, het doolhof waar de rozen volop bloeien; 
de vlindertuin en de kruidentuin. U zult versteld staan wat er allemaal groeit en bloeit. 

 
PS Langs deze weg willen we het stekbedrijf van Ooi uit Boskoop bedanken voor de vele 
stekken die ze ons geschonken hebben, zoals Acers, wisteria, malus, enz. 
 
Verder wensen we jullie een heel mooie zomer toe en blijf gezond. 
 
Bertus Hooijer 
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