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

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

 
 
 
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwekerij E. Duivenvoorden 

aardbeienplanten en pioenrozen 

Ook voor particuliere verkoop 

 

                                   

 

www.kweduivenvoorden.nl 
 

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

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.tuinhoutdiscount.nl/
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Van de redactie 
 
Veel mensen hebben de weg naar ons complex weer gevonden! De dagen lengen dan ook 
al. Het wordt weer tijd om aan de slag te gaan.   
 
De redactie heeft haar best gedaan om ook in dit nummer een variëteit aan artikelen aan te 
bieden. De  evenementencommissie heeft een drietal nieuwe leden. U kunt kennis nemen 
van de plannen van de commissie. Het belooft heel wat goeds!  
 
Wilt u uw grond verbeteren? Vergeet dan niet het artikel van Ruud te lezen. Aan dit 
onderwerp komen we n.a.v. de ledentevredenheidsenquête. In die enquête zijn een aantal 
onderwerpen aangedragen waar sommige leden graag wat meer informatie over willen 
krijgen.     
 
Wilt u weten welke Montfoortse uitvinding de wereld aan het veroveren is? Vergeet dan 
niet Theo’s rubriek “Wist u dat….?” te lezen.  
 
Slaat u vooral alle informatie van het bestuur en de evenementencommissie niet over. Dan 
weet u weer wat er allemaal speelt in onze vereniging en dat is niet gering.  
 
 
Wij wensen u veel leesplezier toe.   
 
Namens de redactie, 
 
Bert Drolenga  
 
 

 
 

Inleveren kopij voor de Riethoorn van juli 2016 
voor 

10 juni 2016 
 

bij Bert Drolenga  
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 
  

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

Rob Brederode (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 

0172-474080 
(na 19:00 uur) 

Beheer onderhoud 
en bouwzaken KZ 

Peter van Rijnwoude (Co7) 
terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-15630980 

Beheer, 
onderhoud 
Sectie A 

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

06-38931454 

In-/uitgave tuinen 
 

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

Algemene zaken Bart Plooij (As18) 
bart.plooij@tuinverenigingspoorzicht.nl 06-14750819 

 
Inname / uitgifte tuinen 

Inname 
Uitgifte 

Peter van Rijnwoude 
Kees de Rijk 

06-15630980 
06-41310335 

Contributie en 
gebruiksvergoeding 
tuin in bruikleen. 
NL90INGB0003163510 
NL74RABO0391634380 

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

 
Commissies 

Terreinbeheerder Peter van Rijnwoude  Co7 06-49831648 

Terreinbeheer KZ 

Ruud Jansen  
Kees de Rijk  
Paul Bröking  
Ton van Dijk  
Michael Valk 
Marcel Pels 

Co14 
LZT 
Cl14 
Co8 
Bi4 
As10 

 

Terreinbeheer  
sectie A 

Menno van Heijningen  
Sectie 
A38 

06-38931454 
(na 19:00 uur) 

Bouwcommissie: 
tekeningen & 
vergunningen 

Peter van Rijnwoude  Co7 06-49831648 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:menno.van.heijningen@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:kees.de.rijk@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:bart.plooij@tuinverenigingspoorzicht.nl


  
 

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

   

 

 
 

De Riethoorn – April 2016 

Taxatiecommissie 

Gijs de Jong  
Albert Martens  
Huug Oppelaar 
Bart Koeleman 

Di14/
16 
Di15 
Er13 
As16 

 

Redactiecommissie 

Bert Drolenga  
Gerk Kooy  
Ruud Schaft  
Remon Theuns 
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

Co6 
Cl6 
Co5 
Br19 

 

Websitecommissie 
Fabian de Rijk (webmaster) 
Remon Theuns  
website@tuinverenigingspoorzicht.nl 

LZT 
Br19 

 

Evenementen- 
commissie 

Inge van Valen 
Kelly de Rijk - Markerink 
Mireille de Groot 
Gerk Kooy 
evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl 

Bi5 
Er20 
Di5 
Cl6 

 

Schouwcommissie 

Jo van den Hoven  
Bertus Mensing 
Joop Dol  
Albert Martens  
Paul Bröking  
Piet van Wieringen  
Ton Vervaet 
Huug Oppelaar 

Bi9 
Er10 
Br5 
Di15 
Cl14 
Er8 
Di19 
Er13 

 

Clubhuis 
Auke Laarmans 
Peter van Rijnwoude 

Er15 
Co7 

 

 

 Correspondentieadres  

 

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

 

 
Vergaderschema 2016 

6 April Algemeen Bestuur  14 September Algemeen Bestuur 
12 April Ledenvergadering  4 Oktober Commissieleden 
11 Mei Algemeen Bestuur  12 Oktober Algemeen Bestuur 
8 Juni Algemeen Bestuur  9 November Algemeen Bestuur 
13 Juli Algemeen Bestuur  14 December Algemeen Bestuur 
10 Augustus Algemeen Bestuur     
       
       

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:website@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl
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Van de Voorzitter  
 
Als je deze winter de dagen telt dat het vroor….. Echt, meer dan twee 
handen had je niet nodig. Alleen maar regen, regen en storm. Inmiddels 
is de lente in aantocht. Het begint weer te kriebelen en dit betekent dat 
de  tuin weer zijn volle aandacht krijgt. Ik wens u graag een mooi en heel 
goed tuinseizoen toe.   
 
Zoals u weet is het op 16 April stekjesdag. Op deze dag is ook de officiële   
opening van ons clubgebouw. Zet dit in uw agenda. Bij deze nodig ik alle leden uit om deze 
dag gezamenlijk te vieren. We maken ook de naam van het clubgebouw bekend en de 
bedenker van die naam. Wij mogen trots zijn op onze vereniging. We hebben toch maar met 
vereende krachten van de vrijwilligers en het bestuur een mooi gebouw neergezet! 
 
We hebben een nieuwe evenementen commissie, bestaande uit Inge van Valen , Kelly de 
Rijk - Markering, Marielle de Groot en Gert Kooy. Zij zijn al druk bezig. Ik wens hen heel veel 
succes toe! 
 
U heeft allemaal de nieuwe corveelijst ontvangen, noteer de data waarop u corvee heeft in 
uw agenda. Zodat niemand zal vergeten zijn steentje bij te dragen. 
 
Afsluitend spreek ik de wens uit dat we dit jaar met zijn allen kunnen genieten van onze 
hobby en van de nieuwe kantine, waar we elkaar tegen komen om een bakkie koffie te 
drinken. 
 
Met Vriendelijke Groet, 
Rob Brederode 
Voorzitter. 
 

 
 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiInOWw5bHLAhWFCJoKHaClDdQQjRwIBw&url=http://www.filmwijkkrant.nl/artikelen-2015-najaar/rob-verlinden-vooruit-kijken/&bvm=bv.116274245,d.ZWU&psig=AFQjCNF7zM39GnTVA_-tgZ2NBmDLqEXucg&ust=1457550503158903
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Van het bestuur 
 
We hebben al een aantal mooie zonnige dagen achter de rug. Je merkt het direct. Onze 
leden weten de weg naar ons terrein weer te vinden. Het tuinseizoen is weer begonnen! 
 
Voorbeeld maatvoering tuin 150 – 200 m2 
Hoe zat het nog maar? Hoe groot mag mijn compostbak zijn? Hoe hoog mag mijn kas 
maximaal zijn? Wat is de toegestane afstand van mijn grasveld tot de erfafscheiding? Op 
vergaderingen zijn er vaak vragen over afstanden, over afmetingen. Het staat allemaal in 
het tuinreglement. Erg handig, als je snel wat wilt opzoeken, is het voorbeeld maatvoering 
tuin 150 – 200m2. Deze tekening kunt u vinden in de Riethoorn van januari 2016. De 
tekening staat ook op de website van onze vereniging: www.tuinverenigingspoorzicht 
onder het kopje “Downloads”.  Doe er uw voordeel mee! Als u iets wilt bouwen, vraag bij 
twijfel gewoon de terreinbeheerder.   
 
Zaden en aardappels 
De zaden en aardappels zijn weer opgehaald. Er is heel wat besteld. We hebben dan ook 
van onze leverancier “Garant zaden” een korting van 30 procent gekregen. Deze korting is, 
zoals beloofd, volledig aan de leden terug gegeven.  
 
Snoeicursus 
De snoeicursus van de fruitbomen is door veel leden bezocht. Elders in het blad kunt u een 
kort verslag lezen van de snoeicursus.  
 
Clubhuis 
Het clubhuis is bijna helemaal gereed. Wat zijn we blij met de inzet van alle vrijwilligers. Het 
resultaat mag er zijn: een schitterend clubhuis! Zaterdag 16 April – stekjesdag – nemen we 
ons clubhuis officieel in gebruik. De burgemeester, Mevrouw J.W.E. Spies, heeft onze 
uitnodiging aanvaard en komt om 10.00 uur het clubhuis openen. Wij hopen dat u allen 
aanwezig bent bij deze feestelijke gebeurtenis. Om 10.30 uur begint de stekjesdag. 
 
Toiletten 
De toiletten zijn vanaf 14-03-2016 open en blijven het gehele tuinseizoen open. Het spreekt 
voor zich dat iedereen de toiletten netjes dient te houden. De toiletten kunt u openen met 
dezelfde sleutel als die van het toegangshek. 
 
Koffie drinken op zaterdagmorgen 
Het bestuur heeft besloten – ter vergroting van de saamhorigheid – dat er dit jaar op 
zaterdagochtend (tussen 10.00 en 11.00 uur) gratis koffie en thee beschikbaar is voor de 
leden in ons nieuwe clubhuis. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
namens het bestuur, 
 
Auke Laarmans, secretaris 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Ons nieuwe clubhuis 
 

Grande opening Clubhuis 

 

 
 
16 april aanstaande zal ons clubhuis officieel in gebruik worden genomen. Onze voorzitter, 
Rob Brederode, zal samen met de burgemeester om 10.00 uur het lint doorknippen waarna 
u, onder het genot van een kopje koffie of thee, ons verenigingsgebouw in kunt. Tevens 
wordt ook de naam van ons clubhuis bekend gemaakt. De bedenker van deze naam zal een 
prijs ontvangen.  
 

Aansluitend stekjesdag 
 
Om het tuinseizoen te openen houden wij ook dit jaar een planten- en stekjesdag. Zoals u 
gewend bent worden de kramen onder andere bemand door: 

- Welkoop 
- Van Duivenvoorden (aardbeien en pioenrozen) 
- IVN  
- Het Jamvrouwje 
- Anita met koemestkorrels 
- Het bestuur verkoopt diverse plantjes 
- De evenementencommissie komt met voorstellen voor diverse evenementen 

 
Zet alvast in uw agenda: 
 
Op 26 juni is de Rabofietstocht. U kunt voor de vereniging een fietstocht maken. Afhankelijk 
van de kilometers die u fiets krijgt de vereniging een kleine bijdrage van de Rabobank. Ons 
verenigingsnummer is 135. Dit dient u door te geven bij de inschrijving. Houd de posters 
goed in de gaten! 
 
27 augustus zullen wij de jaarlijkse barbecue organiseren. Meer info hierover volgt nog. 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/


  
 

P a g i n a  | 10  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

 
 

De Riethoorn – April 2016 

 
 

 

 
 
 

Schouw 2016: 
    
Voorjaar: 28 maart t/m 3 april 2016 
 9 mei t/m 15 mei 2016 (herschouw) 

 
De voorjaarsschouw van 2016 heeft als extra aandachtspunt de 50 cm strook langs de 
algemene toegangspaden 
 
 
    
Najaar: 10 oktober t/m 16 oktober 2016 
 21 november t/m 27 november 2016 (herschouw) 

 
De najaarsschouw van 2016 zal net als het afgelopen jaar extra aandacht besteden aan het 
onderhoud van de slootkant en schoeiing 
 
 
 
Namens de schouwcommissie, 
Jo van den Hoven 

 
 
  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/t-weetpunt-kinderactiviteiten/jeugd-en-kinderactiviteiten-in-schoolverband/&ei=y12hVNLDDIr8UOfTgKgL&psig=AFQjCNGWEjH50ywjdeNgOxKk-cfCXh9CZg&ust=1419947842975260
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In gesprek met …  

  
Theo Vergeer en Sjaak van der Salm zijn 
eind vorig jaar – na vele jaren trouwe 
inzet – gestopt met hun activiteiten 
voor de evenementencommissie. Inge 
van Valen bleef alleen over. Gelukkig 
niet lang. Drie mensen zijn onlangs 
toegetreden tot de commissie. Reden 
om met hen in gesprek te gaan en 
kennis met hen te maken. De 
evenementencommissie bestaat nu uit 
Inge van Valen, Kelly de Rijk, Mireille de 
Groot en Gerk Kooy. 

 
                                                                                                                                               v.l.n.r. Mireille, Kelly en Inge 

 

In gesprek met de leden van de evenementencommissie. 
 

 

Hoe is deze nieuwe samenstelling van de commissie 
ontstaan? 
“Inge vertelt dat Mireille en zij beide bij het Parktheater 
werken. Leuk, hetzelfde werk, dezelfde hobby. We raakten 
aan de praat en Mireille wilde wel helpen. Kelly hoorde van 
haar schoonvader Kees de Rijk dat er wel wat versterking 
nodig was bij de commissie. Nagedacht en ja: ik wil wel 
helpen! Gerk is een aantal malen benaderd door Bart Plooij. 
En ook hij gaf aan dat hij graag zijn bijdrage wil leveren. We 
hebben ook ambulante commissieleden. Dat zijn leden die 
incidenteel bij bepaalde evenementen willen helpen. We 
zijn daar erg blij mee. Zo kunnen we het werk over veel 
mensen verdelen.“ 

 
Hebben jullie een taakverdeling? Inge ben jij voorzitter?  
“Nou eigenlijk niet, zegt Inge. Ik zie aan de lichaamstaal van de anderen dat Inge de 
voorzitter is. Dus toch wel blijkbaar. Verder vertelt Inge dat bij de eerste bijeenkomst Kelly 
direct ging schrijven. Kelly is dan ook de secretaris. Ik vraag Mireille wat haar sterke punten 
zijn. Nou, ik ben creatief en hou ook van educatieve activiteiten. Gerk - als enige man in de 
commissie – helpt de dames om bij de les te blijven als het te gezellig wordt: denk aan de 
agenda, denk aan de tijd! Wij proberen met elkaar ieders sterke punten te benutten en 
daardoor tot mooie resultaten te komen.” 
 
Ik proef veel enthousiasme bij de leden van de commissie, vandaar de vraag: wat kunnen 
we als vereniging van jullie verwachten? 
“Het doel van de commissie is om activiteiten voor de leden te organiseren die de sociale 
cohesie binnen de vereniging bevorderen. Wij willen meer activiteiten gaan organiseren dan 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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voorheen, maar wel geleidelijk aan. Wij hebben nu de beschikking over een clubhuis 
waardoor de mogelijkheden veel groter zijn. Natuurlijk hoeven wij niet zelf het wiel uit te 
vinden. Kelly en Mireille zijn samen op bezoek geweest bij de evenementencommissie van 
de Volkstuinders Vereniging Ridderspoor aan de Ridderbuurt. Zij hebben daar de nodige 
ideeën opgedaan. Het blijkt een volwassen commissie te zijn, die veel activiteiten 
organiseert. Kun je wat voorbeelden geven? Zij denken ook aan de kinderen en organiseren 
bijvoorbeeld een Sinterklaasfeest, paaseieren zoeken en activiteiten rondom Moederdag. 
De volwassenen eten regelmatig met elkaar: Indisch of Brabants bijvoorbeeld. Verder 
hebben zij af en toe een markt met allerlei kramen en nog het een en ander. Wat wij 
belangrijk vinden, is dat we aansluiten bij de wensen van onze leden. Wij hebben natuurlijk 
de beschikking over het resultaat van het vorig jaar gehouden 
ledentevredenheidonderzoek. Daarin komen ook allerlei wensen naar voren.”  
 
Gaan jullie ook verder met de al bekende activiteiten?  
“Wij gaan gewoon verder met de stekjesdag en met de Rabobank sponsor fietstocht. Ook 
met de BBQ, maar dan zonder fietstocht waarschijnlijk.” 
 
Zijn er nog andere activiteiten? 
“Mireille vertelt, dat we ook mee gaan doen aan de Gezonde Schooldag van het Ashram 
College. Bij gezond leven denkt iedereen al snel aan gezond eten en bewegen. Binnenkort 
organiseert deze school voor de vijfde keer een Gezonde Schooldag. Leerlingen krijgen dan 
antwoord op de vraag: wat houdt gezond leven allemaal in? Op deze manier probeert de 
school bewustwording op gang te brengen en leerlingen ook vanuit school extra handvaten 
aan te reiken om gezond te leven. Er zijn die dag verschillende workshops. De 
evenementencommissie gaat de workshop urban gardening geven. Goed dat Mireille van 
educatieve activiteiten houdt!” 
 
Zijn we nog wat vergeten? 
“We denken dat we per activiteit toch zeker een opkomstpercentage van minstens twintig 
procent van onze leden kunnen halen, omdat we uiteraard gaan aansluiten bij de wensen 
van de leden. Wij hopen dan ook op veel respons van onze leden bij de komende 
activiteiten. De activiteiten zullen we bekendmaken via de Riethoorn, de website en flyers 
op het terrein. Tijdens de stekjesdag op 16 april zullen er al voor bepaalde onderwerpen 
inschrijflijsten zijn, zodat leden daar gelijk op in kunnen tekenen.”     
 
Hartelijk dank voor dit gesprek en veel succes en vooral plezier toegewenst in jullie mooie 
taak! Mooi dat jullie dit voor de leden van onze vereniging willen doen. 
 
Bert Drolenga 

 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://bloembollen.westlandbol.nl/narcissenbollen-planten/
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Educatie 
Tips, weetjes, ditjes en datjes voor de moestuinder 

Grondverbetering  
 
Op verzoek gaat deze rubriek over grondverbetering. Omdat we op onze tuin te maken 
hebben met kleigrond beperk ik me daartoe. 
 
Structuur 
Kleigrond wordt gekenmerkt door een 
fijne korrelstructuur, waarbij de 
gronddeeltjes kleiner zijn dan 2 
micrometer (µm). Een micrometer is 
gelijk aan 10-6 meter, oftewel 
0,000 001 meter, een miljoenste deel 
van een meter, of een duizendste deel 
van een millimeter. De hoeveelheid 
gronddeeltjes (lutum) bepaald of er 
sprake is van lichte klei (25% tot 35% 
lutumdeeltjes), matige klei (35% tot 50% 
lutumdeeltjes) of zware klei (meer dan 
50% lutumdeeltjes). 

 Afbeelding 1 Kleideeltjes 23.500 maal vergroot 

 
Hoe fijner de structuur, hoe langer de klei water vasthoudt. Is het echter erg nat, dan kan 
het water niet snel genoeg weg en ontstaat er een meer en verdrinken alle planten. Bij 
droog weer, als het water is verdampt, wordt de klei erg hard en is de grond nauwelijks 
meer te bewerken. Water wordt maar moeizaam opgenomen en er ontstaan droogte 
scheuren. 
 
Klei is voedzaam en door de aanwezige kleimineralen zeer vruchtbaar. Door de structuur 
van klei spoelt de grond minder snel uit dan zandgronden, waardoor kleigrond beter de 
voedingsstoffen voor de planten vasthoudt. 
 
Klei komt in Nederland voornamelijk voor in de kuststreken (zeeklei) en 
langs rivieren (rivierklei) en meer landinwaarts op hogere gedeelten beekklei of leem. Als ik 
me niet vergis is er op ons tuincomplex sprake van lichte (rivier) klei. 
 
Grondverbetering 
Om de grond te verbeteren is het zaak om de compacte structuur van de klei te veranderen. 
Dit kan door er grovere bestandsdelen aan toe te voegen en door de grond mechanisch 
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los te maken door te spitten, waarna de vorst de 
kleibonken verkruimelt. Dit kan na de vorst ook door de 
grond te frezen. Hiervoor gebruik ik zelf een handfrees (of 
sterfrees), die ervoor zorgt dat de bovenlaag (tot 5 à 10 
cm) verkruimeld wordt. Ik heb gemerkt dat het wel 
handig is als de grond niet al te nat is, omdat anders de 
klei tussen de ‘sterren’ blijft zitten. 
 
 Afbeelding 2 Handfrees 

 
Zand 
Voor het toevoegen van grovere bestanddelen is scherp zand een van de beste oplossingen. 

Afbeelding 3 Zandkorrels onder de microscoop 

Afbeelding 4 Zandkorrels 

 

 
De cohesie van de kleine kleideeltjes wordt hiermee verminderd waardoor de grond losser 
en ‘kruimeliger’ wordt. Om in een keer een goede verbetering van de grond te 
bewerkstelligen is het nodig dat er een laag van 10 tot 15 cm scherp zand op de kleigrond 
komt. Die kan er dan doorheen gespit worden. Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om het 
opbrengen van zand gefaseerd te doen en over meerdere jaren te verdelen. 
 
Turfmolm 
Turfmolm is ook een goede bodemverbeteraar. Turfmolm is dood plantenmateriaal wat zich 
in de loop van tienduizenden jaren uit planten heeft gevormd. Turf werkt humusvormend, 
dat wil zeggen dat bacteriën en organismen de turf omzetten in humus, wat goed is voor de 
structuur van de grond. Turf heeft echter ook een nadeel: het reageert zuur in de grond en 
omdat kleigrond van zichzelf al zuur is, is het noodzakelijk om extra kalk bij te voegen. 
 
Organische mest 
Naast het toevoegen van zand of turf is het aan te bevelen om een organische mest door 
de grond te werken, denk hierbij aan 2 tot 5 m3 compost per 100 m2. Natuurlijk is goed 
verteerde stalmest, of paardenmest vermengd met wat turf ook prima. 
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Groenbemester 
Om twee vliegen in een klap te slaan, kan je gebruik maken van groenbemesting.  Dit zijn 
planten die we niet telen voor consumptie, maar gebruiken voor het verbeteren van de 
bodem en bemesting. Door ze onder te spitten, voeg je humus aan de bodem toe waardoor 
de bodem luchtiger wordt en losser wordt. Doordat groenbemesters vaak diep wortelen en 
in het najaar gezaaid worden, voorkomen ze dat de bodem uitspoelt. Daarnaast leggen bijv. 
lupine achtige stikstof vast in de grond, wat in het volgende jaar weer door andere planten 
wordt gebruikt.  
 
Alternatieven 
Zelf voeg ik elk jaar een laagje houtsnippers en bladeren aan de grond toe. Voor het spitten 
spreid ik een redelijke hoeveelheid houtsnippers en bladeren over de grond, die ik dan met 
het spitten onder werk. Helaas worden er dit jaar door de tuinvereniging geen houtsnippers 
meer geleverd, zodat je zelf ‘de boer’ op moet.  
Een ander alternatief heb ik vorig jaar voor het eerst toegepast, nl. het opbrengen van 
koffiedik (koffieprut), waarvan ik wekelijks een emmertje krijg (ca. 8 liter) en waarvan ik een 
deel in mijn compostbak strooi. Op het moment dat de grond braak lag, ben ik begonnen 
om regelmatig wat koffiedik over de grond te strooien, wat ik in de winter ondergespit heb. 
Ik ben er nog wel een beetje voorzichtig mee, want ik wil geen concurrent worden van ons 
nieuwe clubhuis, waar Kees hele lekkere koffie zet! 
Door zelf fanatiek groente en tuinafval om te zetten in compost, kan ik zelf elk jaar een deel 
van mijn tuin bemesten en de extra wormen die via de compost in de grond komen, helpen 
mee om de structuur van de grond te verbeteren.  

 

 
Afbeelding 5 Mooie compost van 1 jaar oud van groente- en tuinafval en veel koffiedik. Er zitten veel wormen in! 

 

Ruud Schaft  
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Vergeten groenten  

 
In de vorige aflevering van ‘Vergeten groenten’  heb ik de ‘armeluis asperge’  voor het 
voetlicht gebracht. In deze aflevering wil ik het hebben over een groente met een evenzo 
opvallende naam, nl. de Brave Hendrik. 

 
 De Brave Hendrik (Chenopodium bonus-

henricus) is een vaste plant uit de 
amarantenfamilie (Amaranthaceae) of 
ganzevoetfamilie, net als de eerder 
beschreven oranje kroot/oranje biet en 
melde.  
De soort staat op de Nederlandse Rode lijst 
van planten als zeer zeldzaam en zeer sterk 
in aantal afgenomen. De plant komt voor in 
Limburg (vooral in bosrijke omgeving), Zuid-
Holland, Gelderland en Overijssel en komt 
zeker al vanaf de ijzertijd, maar vermoedelijk 
al veel eerder in Nederland voor. 

De naam Brave Hendrik vormt een tegenstelling met Kwade Hendrik, waarmee vroeger het 
giftige overblijvende bingelkruid (Mercurialis perennis) werd bedoeld. Chenopodium is 
afgeleid van het Griekse Chenos (gans) en podion (voet), vanwege de bladvorm, die op de 
pootafdruk van een gans lijkt. Bonus-hendricus betekend ‘goede Hendrik’. 
De Fransman Vilmorin-Andrieux noemde plant de Lincolnshire asperge, omdat het veel 
werd geteeld in de tuinen van de boeren aldaar. Die aten toen met name scheuten van de 
plant als asperges. In dit Britse graafschap is Brave Hendrik nog niet helemaal vergeten. 
Menigeen teelt het nog. 

De plant wordt 15-60 cm hoog en bloeit van mei tot augustus met een vrij korte, sterk 
vertakte bloeiwijze. De groene bloemknoppen zitten op de zij-assen dicht bij elkaar. De 
Brave Hendrik is volledig winterhard en komt elk jaar weer opnieuw op. Brave Hendrik heeft 
een licht bittere smaak, vergelijkbaar met witlof. De Brave Hendrik komt voor op bewerkte, 
vochtige, zeer stikstofrijke grond rondom boerderijen, mesthopen en plekken waar 
geürineerd wordt. 
 
Teeltwijze 
Zaad van Brave Hendrik moet een koude periode doormaken om te kunnen kiemen. Zaai de zaadjes 
in gewone potgrond, maak de aarde nat en zet de pot minstens twee weken in de koelkast op de 
koudste plek. Zet hem daarna op een warme vensterbank om het zaad te laten ontkiemen. De 
spontane uitzaai van Brave Hendrik kan vervolgens wel een probleem vormen. De zaailingen hebben 
al snel een verdikte wortel en zijn daardoor niet gemakkelijk uit de grond te trekken. Als je niet 
oppast, staat je moestuin zo vol met Brave Hendrik. 
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Gebruik voor de zaai van Brave Hendrik meerdere zaadjes per pot, en dun na opkomst uit tot een 
plantje per pot. Als de wortels onder de pot uitkomen, kan het plantje de volle grond in. 
Grote planten kunnen ook vermeerderd worden door scheuren (eens in de 2 of 3 jaar is aanbevolen).  

Planten kunnen al in het jaar van zaai tot bloei komen, zodat je al  wat zaad kan oogsten. 
Het plantverband is ongeveer 20 x 40 cm. De planten kunnen uitgroeien tot flinke pollen.  
De plant heeft niet veel aandacht nodig. In de schaduw gaat de teelt wat beter dan in de zon, lijkt 
het. Brave Hendrik kan ook gebruikt worden als (eetbaar) haagje om afscheidingen te maken in de 
moestuin, bijv. om vakken te maken voor gewaswisseling. Verwijder af en toe de uitgebloeide 
bloemstengels, om te voorkomen dat de plant zich teveel uitzaait. 
 
Bemesting 
Bemest jaarlijks met compost, meer is niet nodig. 

 
Oogsten en bewaren 
Het is een van de vroegste groenten van het jaar. Zowel blad als stengels kunnen gegeten worden. 
Kook het blad als spinazie, maar het smaakt minder geprononceerd. Kort koken/wokken. De ca. 10 
cm lange bloemscheuten kunnen worden bereid als ware het asperges – hele kleine asperges… Kook 
ze in een bundeltje ca. 7 minuten. 
De plant maakt vlezige wortels. In de Balkan wordt hiervan een naar pindakaas smakend smeersel 
van gemaakt. De bloemknoppen zijn klein, maar kunnen als broccoli worden bereid. 
Oogst pas het tweede jaar wat blad, en vanaf het derde jaar stengels. De plant heeft een aantal 
jaren nodig om een sterk onderstel te ontwikkelen. De stengels worden beter als we de planten 
aanaarden of bedekken met compost in het voorjaar. Een beetje zoals de teelt van asperges. 
 
Wetenswaardigheden 
De Brave Hendrik is een zeer 
oude groente, die het 
onderspit heeft gedolven in de 
moordende concurrentiestrijd 
met spinazie en snijbiet en 
waarvan de geplukte bladeren 
maar één dag bewaard kunnen 
worden. De plant heeft een 
aantal geneeskrachtige 
werkingen. In Duitsland 
worden de zaden van de Brave 
Hendrik gebruikt voor het 
vetmesten van kippen en 
wordt daar Fette Henne 
genoemd. De wortels worden 
ook wel gebruikt tegen hoest 
bij schapen. 
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Recept: pasta met Brave Hendrik en walnoten (voor 4 personen) 

300 gram spagetti 
1500 gram blad en jonge topjes van de Brave Hendrik, gewassen en uitgelekt 
2 sjalotjes, gesnipperd 
4 knoflooktenen, fijngehakt 
150 gram walnoten 
handje kruiden: tijm, bonenkruid, bladpeterselie, grofgehakt 
olijfolie, zout en peper 

Bereiding: 
Kook de spaghetti volgens de gebruiksaanwijzing al dente. Verhit ondertussen een scheutje olijfolie 
in een pan. Voeg het blad en de topjes van Brave Hendrik toe, laat het op zacht vuur slinken en schep 
eventueel overtollig vocht uit de pan. Doe de sjalotjes, de knoflook en het kruidenmengsel hierbij 
en laat het circa 8 minuten meestoven. Rooster de walnoten in een hete koekenpan tot deze 
goudbruin en gloeiend zijn. Giet zodra klaar de pasta af, roer er een scheutje olijfolie doorheen en 
verdeel de pasta over de borden. Haal de pan met de Brave Hendrik van het vuur, voeg zout en 
peper naar smaak toe, leg een bedje groente op de pasta en bestrooi met de geroosterde walnoten. 

Herkomst recept: gastblogger Chantal Pleune op www.dehippevegetarier.nl 
 
 

Eet smakelijk! 
Ruud Schaft 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liefde uit de natuur 
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Van een Tuinster – Gerechtjes  
  
Aardappelroerbak met kalkoen en knapperige ijsbergsla 
 
Benodigdheden:  
1 krop ijsbergsla 
4 el olie 
300 gram kalkoenfilet, in blokjes 
800 gram vastkokende aardappels, in blokjes 
1 blik maïs (150 gram), uitgelekt 
2 gegrilde paprika’s (evt. uit pot), in smalle 
reepjes 
6 el zoete chilisaus 

 

 
Bereiding: 

1 Verwijder de buitenste lelijke bladeren van de ijsbergsla. Haal 4 blaadjes los en 
snijd de rest in smalle reepjes. Was alle sla en laat de reepjes uitlekken in een 
vergiet. 

2 Verhit de wok op hoog vuur en voeg 2 eetlepels olie toe. Roerbak de 
kalkoenblokjes hierin in 3 minuten goudbruin en gaar. Neem het vlees uit de pan 
en houd het warm. 

3 Bak de aardappelblokjes in de rest van de olie al omscheppend goudbruin en 
gaar. 

4 Schep de maïs, paprika en slareepjes met de kalkoenblokjes door de aardappel 
en roerbak alles 2-3 minuten tot het gerecht goed warm is. Verwarm het gerecht 
niet te lang: de ijsbergsla moet lekker knapperig blijven. 

5 Leg op elk bord een slablad en schep de roerbakschotel erin. 
6 Schenk de chilisaus erover en serveer direct. 

 
 

 
 
Pittige pompoensoep met balletjes 
 
Benodigdheden: 
½ kleine pompoen (ca. 500 gram) 
2 uien, fijngesneden 
2 teentjes knoflook, in dunne plakjes 
2 el olie 
2 el milde currypasta (Patak’s) 
2 groentebouillontabletten 
1 bakje verse rundersoepballetjes (ca 225 gram) 
100 ml kokosmelk 
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Bereiding: 

1 Schil de pompoen. Verwijder de pitten en draden en snijd het pompoenvlees in 
blokjes. 

2 Verhit de olie in een soeppan en fruit hierin de uit en knoflook. Bak de pompoen 
5 minuten op middelhoog vuur mee. Roer de currypasta door het 
pompoenmengsel en bak 1 minuut mee. 

3 Verkruimel de bouillontabletten boven het pompoenmengsel en schenk er 1 liter 
heet water bij. Breng het geheel aan de kook en laat op laag vuur in 15 minuten 
gaar worden. Pureer het geheel met de staafmixer. 

4 Voeg de rundersoepballetjes toe aan de pompoensoep en kook ze 3-4 minuten 
op laag vuur gaar. Breng op smaak met versgemalen peper.  

5 Schep de pompoensoep in vier kommen en schenk er een scheutje kokosmelk 
in. Lekker met naanbrood of grof bruinbrood.  

 
 

 
 
Wokschotel met wintergroenten en pesto  
 
Benodigdheden: 
400 gram pasta naar keuze 
2 el olie 
300 gram nasi-bamivlees 
½ winterpeen, in halve plakjes 
2 preien, in ringen 
1 kleine bloemkool, in kleine roosjes 
2 el groene pesto 
 

 

 
 
Bereiding: 

1 Kook de pasta in ruim water met zout volgens de aanwijzing op de verpakking 
beetgaar. Giet de pasta af. 

2 Verhit een wok tot deze begint te walmen en voeg de olie toe. Bak hierin het 
vlees al omscheppend op hoog vuur 5 minuten.  

3 Voeg de wortel, prei en bloemkool toe en roerbak die 3 minuten op hoog vuur. 
Schenk een scheutje water erbij en stoof de groenten op middelhoog vuur in nog 
5 minuten beetgaar.  

4 Schep de pasta door de groenten en breng het geheel op smaak met de pesto en 
versgemalen peper. Lekker met geschaafde oude kaaskrullen.  
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Tajine gevulde aubergine (vegetarisch)  
 
Benodigdheden:  
2 middelgrote aubergines 
1 kleine ui 
½  bosje bieslook 
½ bosje dille 
1 teentje knoflook 
½ bosje bladpeterselie 
50 gram pijnboompitten 
1 theelepel gedroogde munt 
100 gram gekookte witte rijst 
½ theelepel milde paprikapoeder 
Sap van 1 citroen 
Olijfolie  
Grof zeezout 
Zwarte peper 

 

 
Bereiding: 

1 Snijd de aubergines over de lengte doormidden en schep voorzichtig met een 
lepel het vruchtvlees eruit. Hak het met een mes niet te fijn. Doe het in een zeef, 
bestrooi met grof zeezout en laat het 30 minuten staan. 

2 Pel de ui en de knoflook en snijd ze fijn. 
3 Spoel het gehakte auberginevruchtvlees grondig af onder de koude kraan, laat 

uitlekken en dep het droog. 
4 Verhit 2 eetlepels olijfolie in een tajine en smoor ui en knoflook op laag vuur tot 

de ui glazig is. Voeg het auberginevruchtvlees toe en roerbak 10 minuten of 
halfhoog vuur. 

5 Schep de aubergine in een grote kom. Hak de kruiden fijn. Rooster de 
pijnboompitten in een droge koekenpan en schud ze af en toe om. Meng de 
gehakte kruiden met de gedroogde munt, gekookte rijst, pijnboompitten en het 
paprikapoeder door het auberginemengsel. Breng op smaak met zout en peper.  

6 Vul de halve aubergines met het mengsel. Zet ze in de tajine met de vulling 
boven. Giet 250 ml water, 1 eetlepel olijfolie en het citroensap in de tajine. Zet 
het deksel erop en gaar de aubergines 40 minuten op laag vuur.  

 
 
 
Kelly de Rijk - Markerink 
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Evenementen  
 
Verslag bowlingavond 
 
Woensdag 20 januari 2016 hadden we weer een zeer gezellige bowlingavond met 27 
bowlingsterren. Op welke  van de vijf banen je ook keek, er werd druk gezocht naar de juiste 
bal, de beste gooipositie en vervolgens gejuich, gezucht of geschud met het hoofd, maar 
ook gezellig gepraat, genoten van een bitterballetje maar ook een beetje gegluurd bij de 
buren of dat ze per ongeluk niet beter speelden. 
 

  
  

   
 
Er valt te melden dat er 39 strikes, 69 spares werden gegooid, maar ook een heleboel keer 
het gootje werd bereikt, omdat de baan een beetje scheef liep. Auke ging er met de 
hoofdprijs vandoor, een heuse gouden bowlingpin en alle andere deelnemers kregen een 
leuke attentie. Na nog even napraten ging iedereen weer tevreden huiswaarts. 
 
Inge van Valen 
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Verslag snoeimiddag 
 
De snoeiles van zaterdag 6 februari 2016 was een goedbezocht evenement, die na een 
gezellig ontvangst in het nagelnieuwe clubhuis, met een kop koffie, de start gaf van een zeer 
praktische middag, verzorgd door hovenier Tijmen van den Dool. 
 

  
 
Gewapend met snoeischaar, takkenschaar en snoeimes ging Tijmen met de 35 aanwezigen 
na een klein stukje theorie de paden op voor snoeiadviezen voor de appel- en perenbomen 
en ook voor de diverse fruitstruiken. Alle deelnemers weten nu wat kruisende takken, 
waterloten, bloemtakken en gesteltakken zijn en dat er zeker geen angst hoeft te zijn voor 
een wat rigoureuzere snoeibeurt, want zoals Tijmen vertelt, je kan beter 50 grote 
smaakvolle appels oogsten dan 150 kleine appeltjes die ondermaats zijn. 
 

  
 
Kortom het was een zeer vruchtbare middag  die zeker nog eens voor herhaling vatbaar 

is. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inge van Valen 
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1.                                                    
2.  

… we eigenlijk geen echte winter hebben meegemaakt maar meer een kwakkelwinter 
… rond Sinterklaas, 5 dec. er zelfs al op diverse plaatsen narcissen stonden te bloeien 
… nu alle echte tuinders al weer staan te trappelen om met voorjaarswerk te beginnen 
… na de snoeicursus, de fruitbomen en bessenstruiken weer in het perfecte model zijn 
… er links en rechts weer kennis gemaakt wordt met nieuwe leden, nieuwe buren 
… het vermakelijk is te zien hoe dan een tuin weer wordt aangepakt met verbeteringen 
… andere blokhut, drainage, beschoeiing , bepading de meest in het oog lopende zijn 
… het groot feest wordt op za. 16 april n.l. ”Opening clubhuis” en Plantjes/stekjesmarkt 
… we nu naast het parkeerterrein een tweede feestterrein hebben naast onze kantine 
… ook de 2 ingebouwde toiletten de nieuwe kantine tot een ware verrijking maken 
… u ook  welkom bent bij Open dagen van de glastuinbouw “Kom in de kas” op 2 en 3 april 
… het thema van hun dit jaar is;  “ Tuinbouw is boeiend” ( maar dat wisten wij al lang!) 
… “Keukenhof” in Lisse, met al zijn pracht en praal, geopend is van 24 maart tot 16 mei 
… de akkerbouwers in Flevoland in 2015 een topniveau behaalden met hun suikerbieten 
… bijna 98 ton bieten per ha. met 16,5 % suiker gaf ruim 16 ton suikeropbrengst per ha. 
… uw tuintje van 200 m2 dus wel 320 kg klare suiker zou kunnen voortbrengen!!! 
… alle bekenden de groeten krijgen van Ger en Connie Touw (voorheen Bramenpad 12) 
… zij wonen al weer 9 jaar in Geldermalsen en waren de ontwikkelaars van “De Riethoorn” 
… de Verenigde Naties 2016 uitgeroepen hebben als “Jaar van de peulvrucht” 
… Hanna Hilhorst hier een pracht gedicht over heeft gepubliceerd wat u elders hier vindt 
… een Montfoortse uitvinding de wereld aan het veroveren is, zandzakken dus overbodig 
… een elastische zak van 5 m lang wordt uitgerold als nooddam bij overstromingen 
… er ca. 5000 liter water wordt ingepompt en dan een geweldig goede bescherming  geeft 
… 2016 ook “Het jaar van de Kievit” is, een weidevogel die in Nederland dreigt uit te sterven 
… het eerste kievitsei reeds gevonden is dit jaar op 8 maart als aankondiging van de Lente 
… wij dachten dat het Winterkoninkje / Kleinjantje het kleinste vogeltje in Nederland was 
… het Goudhaantje nog kleiner is en veelal leeft in de toppen van de naaldbomen 
… naast andere gewassen ook Gladiolen in uw tuin onderhevig zijn aan wisselteelt 
… er 160.000 vlindersoorten bekend zijn waarvan maar 25.000 dagvlinders zijn 
… de Zijdevlinder, je gelooft het niet, een vrouwtje kan ruiken op 10 km afstand 
… olifant kan water ruiken op 18 km maar winnaar bruine beer ruikt kadavers op 25 km 
… de bij een zoemend geluid maakt omdat hij 200 keer per seconde met zijn vleugels slaat 
… hij daar de respectabele snelheid van wel 30 km per uur mee kan halen 
… in verse honing melkzuurbacteriën zitten die ons beschermen tegen ziekteverwekkers 
… de Sahara slechts uit 20 % zand bestaat, de rest is rots, stof, steenpuin en grind 
… cactussen het goed doen in de woestijn omdat ze o.a.  zeer lange wortels hebben 
… de tuindrukte aanbreekt, maar bedenk: Door uw tijd goed in te delen, maakt u hem langer! 
… ik u graag een goed tuinjaar en een mooie zomer toewens. 

 
 Theo Vergeer                                                                                                        
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Oproep voor teamleider corveeploeg.  
Ons complex ziet er netjes uit! Dat komt mede door de inzet van de verschillende 
corveeploegen. Voor een aantal ploegen zoeken we nog een leider. Wil jij een ploeg 
leiden of weet je iemand die daar geschikt voor is? Geef het dan door aan Peter van 
Rijnwoude. 
 

 

 
Voorbeeld maatvoering tuin 150 – 200 m2. 
Hoe zat het nog maar? Hoe groot mag mijn compostbak zijn? Hoe hoog mag mijn kas 
maximaal zijn? Wat is de toegestane afstand van mijn grasveld tot de erfafscheiding? 
Op vergaderingen zijn er vaak vragen over afstanden en afmetingen. Het staat 
allemaal in de tuinreglementen. Erg handig, als je snel wat wilt opzoeken, is het 
voorbeeld maatvoering tuin 150 – 200m2. Deze tekening kunt u vinden in de 
Riethoorn van januari 2016. De tekening staat ook op de website van onze vereniging: 
www.tuinverenigingspoorzicht onder het kopje Downloads de link “TV Spoorzicht 
voorbeeld (tuin)indeling 150-200 m2 (2015-12-19)”  Doe er uw voordeel mee! 
 

 

Uitslag Prijsvraag 

 
In de vorige Riethoorn stond een prijsvraag. Weet u het nog?: wie is deze noeste 
volkstuinder die in weer en wind zijn tuingereedschap aan het poetsen is? Het goede 
antwoord is: Jan van den Berg van Bramenpad 1. Hester den Hertog heeft de 
prijsvraag gewonnen. Gefeliciteerd Hester! Je mag bij Peter van Rijnwoude een 
kruiwagen mest ophalen. 

 
 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.tuinverenigingspoorzicht/
https://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/sites/default/files/files/TV%20Spoorzicht%20voorbeeld%20%28tuin%29indeling%20150-200%20m2%20%282015-12-19%29.pdf
https://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/sites/default/files/files/TV%20Spoorzicht%20voorbeeld%20%28tuin%29indeling%20150-200%20m2%20%282015-12-19%29.pdf
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mnm-rent.com/varia&ei=lDehVJaqCJTaatuYgIAD&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNEmOrUV1t84PXOJ_5p8o49uJnCJig&ust=1419938047907181
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mnm-rent.com/varia&ei=lDehVJaqCJTaatuYgIAD&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNEmOrUV1t84PXOJ_5p8o49uJnCJig&ust=1419938047907181
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mnm-rent.com/varia&ei=lDehVJaqCJTaatuYgIAD&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNEmOrUV1t84PXOJ_5p8o49uJnCJig&ust=1419938047907181
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Het nieuwe ruilen 

 
Jullie hebben allemaal gezien dat het ‘ruilhuisje’ bij de ingang van de tuin is verdwenen. 

Het bestuur heeft daartoe besloten omdat het rommelig was en er allerlei troep en 

onkruid bij het huisje geplaatst werd. Helaas is dat ten koste gegaan van de mensen die 

wel plantjes, groente en fruit of zaad in het huisje plaatsten.  

 

Om nu toch planten en zaden te kunnen ruilen of weg te geven (weggooien is zonde!), 

hebben Paula en Ruud een Facebook groep in het leven geroepen, waar je planten of 

zaad kan vragen of aanbieden. 

 

De groep heet “Zaden en planten ruilen Alphen aan den Rijn e.o.” en is besloten, d.w.z. 
dat je lidmaatschap moet aanvragen. Dit om ongewenste reclame, spam e.d. te 
voorkomen. 
 
Verder kan iedereen lid worden van deze groep als je iets ‘hebt’ met tuinieren, dus je 
hoeft geen lid te zijn van Tuinvereniging Spoorzicht. 
Van harte uitgenodigd en aanbevolen! 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/224903604527564/ 

Ruud Schaft 

  

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

 

Beste Boon, 
 

2016 is jouw jaar; jouw moment: 
wereldwijd word je een trend. 

 
Daartoe opgeroepen door de VN, 

initiëren 32 landen boonactiviteiten. 
 

Ook een Nederlands Nationaal Comité, 
pleit voor meer bonen op het diner. 

 
Met dagelijks een zuinige gram of acht 

eet men nog minder dan gedacht. 
 

Dus onder de noemer ‘Blije Boon’ 
worden bonen hopelijk weer gewoon. 

 
‘Blije’ vind ik niet goed gekozen; 
er zijn vast ook droevige of boze 

 
daar jullie niet vanzelfsprekend zijn 

onderwaardering doet vaak pijn. 
 

Middels recepten en evenementen, 
toont de campagne nu jouw talenten. 

 
Hippe foodtrucks rijden door wijken 
om ook de jeugd goed te bereiken. 

 
Wie te kiezen als ambassadeur? 

Tom Boonen woont niet naast de deur. 
 

Maar vertrouw op Erben, onze BN’er 
hij is een echte b-b-b bonenkenner. 

 
Erben + Boon = Energie 

- gelijk Popeye en spinazie -. 
 

Hij brengt jullie weer aan de man, 
zoals alleen een Wennemars dat kan. 

 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Dus: komt er een Elfstedentocht, 
ben jij gegarandeerd uitverkocht. 

 
Nu alle voordelen op een rij: 

(we pakken de feiten er even bij). 
 

Je kunt groeien op schrale grond 
bent duurzaam, van kiem tot mond. 

 
Je bent een voorbeeld voor de rest, 

vooral omdat je jezelf bemest. 
 

Door stikstof uit de lucht te binden, 
kan er flinke groei plaatsvinden. 

 
Van eigen bodem en lang houdbaar, 
het hele jaar door volop beschikbaar. 

 
Op ons eigen akkerland, 

groeit de Drents-Friese woudvariant. 
 

Ik eet ze weinig, moet ik bekennen. 
Hoogtijd dat ik mezelf ga verwennen 

 
met kapucijners, spek en stroop, 

mango met linzen, een hele hoop. 
 

Veel vlees eten bleek niet veilig. 
Nee, dan de boon, die is zo heilig! 

 
Over jou geen enge verhalen, 
over kanker of andere kwalen. 

 
Jij zit vol eiwitten en vitamine B, 
wie veel eet kan dus lang mee. 

 
Gelooft men niet wat ik vertel? 

Het staat op de website: blijeboon.nl 
 

Dit was mijn ode aan jou, de boon. 
Zo gezond, zo lekker en zo gewoon. 

 
Hanna Hilhorst 

Zorgboerin in Echten 
  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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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. 

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