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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 
 
Bent u benieuwd wat het juli nummer van de Riethoorn biedt?  U zult iets vinden over de 
historie van onze vereniging. U wordt herinnerd aan de opening van ons mooie clubhuis, 
waar we zo trots op zijn. Heeft u al eens op zaterdagmorgen de koffie daar geproefd? U 
wordt uitgenodigd om u op te geven als vrijwilliger van de nieuw te vormen 
kantinecommissie. Maar dat is lang niet alles. 
 
De redactie nodigt u dan ook uit alles te lezen. Dit in het vertrouwen dat er vast wel iets van 
uw gading te vinden is. Bovendien bent u dan weer op de hoogte van wat er zich binnen de 
vereniging afspeelt. 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier toe.   
 
Namens de redactie, 
 
Bert Drolenga  
 
 

 
 

Inleveren kopij voor de Riethoorn van oktober 2016 
voor 

10 september 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
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Taxatiecommissie 
Gijs de Jong  
Albert Martens  
Huug Oppelaar 

Di14/16 
Di15 
Er13 

 

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 

 

Kantinecommissie 
Fabian de Rijk 
Inge van Valen 

LZT 
Bi5 

 

 

 Correspondentieadres  

 

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

 

 
Vergaderschema 2016 

 
13 Juli Algemeen Bestuur  12 Oktober Algemeen Bestuur 
10 Augustus Ledenvergadering  9 November Algemeen Bestuur 
14 September Algemeen Bestuur  14 December Algemeen Bestuur 
4 Oktober Commissieleden     
       
       

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:website@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl
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Van de Voorzitter  
 
De opening van ’t Stekkie door onze  burgemeester mevrouw Spies was 
een gezellig gebeuren. De opkomst was groot. Op het plein stonden een 
aantal kramen met allerlei planten en informatie van verschillende 
organisaties. Ik heb bekend gemaakt dat we ook nog een barbecue 
zouden houden voor de vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de 
bouw van ons clubhuis. Dit was een zeer  geslaagde middag. We gaan 
van nu af aan ‘t Stekkie ook meer gebruiken, dit betekent dat ’t Stekkie 
“bemenst” moet zijn. Hiervoor vraag ik uw medewerking. U kunt zich 
opgeven bij het bestuur als vrijwilliger. Mijn dank vast hiervoor.  

 

 

 
Ieder lid van onze vereniging ontvangt ook het blad De Tuin Liefhebber van de AVVN. Zoals 
u  heeft  kunnen lezen gaat Chris Zijdeveld zijn functie als voorzitter neerleggen. Hij heeft in 
zijn laatste nummer een stuk geschreven met de titel:  ”mijn laatste stichtelijk woord.” Daar 
staat onder ander in dat de sfeer in of tussen organisaties wordt vergald en dat conflicten 
ontstaan door het doorgeven van roddels. Dit gebeurt ook wel eens op ons complex. Ik zou 
graag willen dat als iemand een probleem heeft dat die dat vertelt aan een bestuurslid. Leg 
het gewoon uit. Ga niet op  eigen houtje je probleem rond lopen verkondigen. Want de een 
maakt nog het nog erger dan de ander en het verhaal wordt steeds mooier. We zijn toch 
volwassen mensen. Beseft u alstublieft wat voor wapen uw tong kan zijn en misbruik deze 
niet. Laten we hier een les uittrekken. Ik dank u hiervoor. 
 
Eindelijk is het weer een stuk beter en kunnen we alle gewassen zaaien en planten voor we 
op vakantie gaan. We hopen dat de oogsten dit jaar goed zullen zijn. Laten we met zijn allen 
de saamhorigheid vergroten om een betere sfeer op onze vereniging te krijgen. 
 

 

 
Met Vriendelijke Groet 

 
Rob Brederode 

 
Voorzitter 

 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van het bestuur 
 
Zoals de voorzitter al schreef, was er gelukkig een grote opkomst van de leden om 
gezamenlijk de opening van ons nieuwe clubhuis te vieren. We waren erg trots dat onze 
burgemeester de tijd heeft genomen om ons clubhuis met mooie woorden te openen. Nu 
de bouw gereed is en het clubhuis officieel geopend is, moeten we de volgende stap gaan 
zetten. Er zal een nieuwe commissie aangesteld moeten worden. Een kantinecommissie 
wordt hiervoor in het leven geroepen. Wie heeft er zin om te helpen om er gezamenlijk voor 
te zorgen dat het clubhuis vaker open kan? Je kan je hiervoor aanmelden bij het bestuur of 
via ons bekende mailadres. 
 
Tijdens de leden vergadering werd gevraagd waar de maatvoering uit het reglement van 
onze vereniging vandaan komt. Hierin hebben we aangegeven dat er behoorlijk wat wordt 
geëist van uit de gemeente. Ook is duidelijk gesteld door de gemeente dat wij hier als 
bestuur op moeten handhaven. Het volgende staat letterlijk in het bestemmingsplan van 
Kerk en Zanen (2008): 
“Voor iedere volkstuin van 150 m² of minder mag een schuurtje met een oppervlakte van 
maximaal 5 m² en een bouwhoogte van maximaal 2,75 meter worden gebouwd, alsmede 
broeibakken of kassen met een gezamenlijke oppervlakte van 10 % van de oppervlakte van 
de volkstuin. De bouwhoogte van de kassen mag maximaal 2.75 meter bedragen, de hoogte 
van broeibakken mag maximaal 70 centimeter bedragen. Voor iedere volkstuin met een 
oppervlakte van meer dan 150 m² mag een schuurtje met een oppervlakte van maximaal 
14 m² en een bouwhoogte van maximaal 2.75 meter worden gebouwd, alsmede 
broeibakken of kassen met een gezamenlijke oppervlakte van 10 % van de oppervlakte van 
de volkstuin met een maximum van 20 m². De bouwhoogte van de kassen mag maximaal 
2.75 meter bedragen, de hoogte van de broeibakken mag maximaal 70 centimeter 
bedragen. De afstand tussen de gebouwen, dient tenminste 3 meter te bedragen”. 
 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Als bestuur realiseren wij ons goed dat een vereniging gedragen wordt door vrijwilligers. 
Onze voorzitter heeft dan ook op de laatste leden vergadering alle vrijwilligers bedankt. Hij 
heeft twee vrijwilligers in het bijzonder in het zonnetje gezet. Theo Vergeer is jaren lang 
actief voor onze vereniging geweest o.a. als voorzitter van de evenementencommissie. 
Sjaak van der Salm heeft vele jaren zijn bijdrage geleverd binnen de 
evenementencommissie. Zowel Theo als Sjaak kregen van onze voorzitter - onder luid 
applaus - een mooie bos bloemen als waardering voor hun grote inzet. 
 
We zien dat veel leden hun tuin al vol hebben staan en dat er ook al flink geoogst wordt. 
We willen jullie nog wel vragen om op te letten dat er geen ongenodigde gasten op tuinen 
van onze leden komen. Zien jullie iets verdacht, meld dit dan direct aan de 
terreinbeheerder! Zodat iedereen zelf lekker kan blijven genieten van de opbrengst van het 
harde werken. 
 

 
 
Binnenkort zullen veel leden ook weer lekker gaan genieten van hun zomervakantie. Wij 
wensen jullie hier veel plezier en misschien zie je tijdens je vakantie nog leuke moestuinen 
voorbij komen. Leuke foto’s hiervan zijn natuurlijk altijd welkom voor de volgende 
Riethoorn. 
 
Wij wensen jullie een goede oogst dit jaar en een fijne vakantie, 
 
Met vriendelijke groet, 
  
namens het bestuur, 
 
Auke Laarmans, secretaris 

  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Opening clubhuis  
 
Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Een clubhuis! Het was al even af, maar 
17 april was het zover: de feestelijke opening. Het kon je niet ontgaan: vlaggen, ballonnen, 
slingers……  

   
De voorzitter heet een ieder welkom en roept ons op om er met zijn allen een  
onvergetelijke feestelijke dag van te maken. Een bijzonder hartelijk welkom is er voor 
Mevrouw Spies, onze burgemeester. Om het met de woorden van de voorzitter te zeggen: 
“Mevrouw Spies, wij zijn bijzonder verheugd dat u onze uitnodiging om het clubhuis te 
openen, hebt aanvaard. Wij zien in uw komst ook erkenning van het belang van een 
vereniging als de onze voor de gemeenschap in Alphen aan den Rijn. Ik hoop dat u 
vanmorgen onder de indruk raakt van het enthousiasme van onze leden voor hun hobby, 
maar ook van hoe zij zich met elkaar inzetten voor het algemene belang.” 
 
De burgemeester stelt onze vereniging als een voorbeeld voor andere verenigingen. Een 
jaar geleden toestemming voor de bouw van de ledenvergadering. De benodigde 
vergunningen aangevraagd en gekregen van de gemeente. En nu – een jaar later – de 
opening. Mooi hoe mensen niet alleen bezig zijn in hun eigen tuin, maar ook iets doen voor 
het algemeen belang. De burgemeester is oplettend en ziet drie generaties. Van opa’s en 
oma’s tot kinderen. Zij schakelt de kinderen ook in bij het aftellen: tien, negen, acht ,……. 
Belangrijk dat de kinderen niet alleen weten dat je worteltjes in de supermarkt kunt kopen, 
maar ook dat ze bij opa en oma of vader en moeder op de tuin groeien.  

   

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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En dan de openingshandelingen. Allereerst knipt de burgemeester een lint door die de 
toegang tot het clubhuis “verspert”. Daarna wordt het naambord onthuld. Er hangt een 
doek over. Door het trekken aan een “touw” probeert de burgemeester het doek te 
verwijderen. Helaas raakt het “touw” los, maar gelukkig iemand van de “midden generatie” 
verwijdert het doek razendsnel.  
 

  
 
De naam komt tevoorschijn: 
 

 
 

Misschien weet u het nog. Er was een prijsvraag voor de naam van het clubhuis. De 
winnende naam is dus: ‘t Stekkie. Martin Ravesteijn heeft deze naam bedacht en is daarmee 
de winnaar van de prijsvraag. Hij ontvangt een mooie bos bloemen van de voorzitter. 
Waarom deze naam? Martin vertelt: “Een stekje symboliseert het begin van een nieuw 
leven (plant). Voor de vereniging betekent een clubhuis het begin van een nieuwe mijlpaal 
in ons bestaan als vereniging. Het zal ook een vaste stek worden voor alle leden, zodat 
samenhorigheid een gemeengoed wordt”.   
 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Na afloop vraag ik Mevrouw Spies nog even wat zij het belang vindt van een vereniging als 
de onze voor de Alphense samenleving. Zij antwoordt: “Verenigingen als deze zijn het 
cement voor de samenleving. Als burgers vorm je met elkaar een gemeenschap, 
verenigingen spelen daarin een belangrijke rol. Net als de vele vrijwilligers die we in ons 
land hebben. Je leert rekening te houden met elkaar en niet alleen je eigen belang te dienen, 
maar ook het algemene belang. Samen een clubhuis bouwen is een mooi voorbeeld 
daarvan. Binnen een tuinvereniging is het ook mooi dat kennis wordt doorgegeven van 
generatie op generatie.”  
 
Bert Drolenga 
 

 

 
Schouw 2016: 
    
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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Schoonhouden van de sloten 

 
In het voorjaar en de zomer kunnen we genieten van prachtige waterplanten als gele plomp, 
waterlelie en de beschermde zwanenbloem. De grote bladeren van de gele plomp en 
waterlelie houden het water koel en donker en voorkomen algengroei (flap). Daardoor kan 
het water goed doorstromen en is er een gezonde visstand in open water. Maar de sloot 
blijft niet altijd even mooi. 
 

  
Zwanenbloem Gele Plomp 

Flap 
In de warme zomermaanden ontstaat een enorme algengroei door een teveel aan 
voedingstoffen in het water. De sloot groeit helemaal vol en verstikt. Vissen kunnen niet 
meer zwemmen en het water trekt niet meer door naar het gemaal. Als u dit ziet dan helpt 
u door deze algenflap weg te halen.In het voorjaar echter (april en mei) dient deze flap nog 
als voedsel en schuilplaats voor bijvoorbeeld kikkervisjes en salamanders, beide 
beschermde amfibiën. Het hangt dus van de omstandigheden af en uw eigen inzicht 
wanneer deze algengroei een probleem wordt. 
 

  
 
Verlanding 
In het najaar dient u weer uw slootkant schoon te maken en de sloot op de vereiste diepte 
te houden. Snel groeiende planten als riet, lisdodde (de 'rietsigaar'), liesgras en egelskop 
maken in de zomer lange uitlopers in de modder. Deze planten zijn zogenaamde 'verlanders' 
en moeten er helemaal met hun uitlopers uit. Als dit niet gebeurt kan in een twee- tot drietal 
jaar de sloot helemaal dichtgroeien. De waterschappen letten bij hun regelmatige controles 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:ButomusUmbellatus2.jpg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibyKOU7a_NAhXIVBQKHdGSCP4QjRwIBw&url=http://www.fryslansite.com/d-base/html/Geleplomp01.htm&bvm=bv.124817099,d.ZGg&psig=AFQjCNEegrtjlo46Roi-GWnDU_T6AITRUA&ust=1466280061973774
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqgJKy7K_NAhVDVhQKHdbTDSYQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Salamanders&bvm=bv.124817099,d.ZGg&psig=AFQjCNFovIH946VMA61Mi3gqc08RfwEYtQ&ust=1466279876118936
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-ismP7K_NAhXDuxQKHQgKDxUQjRwIBw&url=http://www.waterwereld.nu/waterlelie.php&bvm=bv.124817099,d.ZGg&psig=AFQjCNGfaGfmb_8RJAyJff9U6qBUfvuexQ&ust=1466279802201352
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met name op het verwijderen van dit soort planten. Gele Lis en kalmoes vormen pollen aan 
de kant, maken geen uitlopers en vormen bijna geen gevaar. De beschermde zwanenbloem 
en pijlkruid horen tot de planten van het kenmerkende veenweidegebied waarin onze wijk 
en vereniging zijn gevestigd. Voorzichtig mee omgaan dus. 
 

  
Egelskop Kalmoes 

Slootdiepte 
In de herfst dient u ook de bladeren van gele plomp en waterlelie af te snijden en te 
verwijderen. Dit geldt tevens voor de nog aanwezige flap. Als u deze plantenresten en alg 
niet verwijdert dan zakt het naar de bodem, gaat het rotten en vormt zo een stinkende 
zuurstofloze drab. Niet alleen wordt de sloot hierdoor snel ondiep, ook de visstand zal er 
onder lijden. 
 
Groene hart 
Dit jaarlijks uitdiepen en schoonhouden van de sloten en de slootkanten is een eeuwenoude 
traditie en heeft geleid tot de rijke biodiversiteit die we in Nederland kennen en het 
karakteristieke polderlandschap van het groene hart. Het bestuur dankt u voor uw begrip 
en inzet om het waterleven in stand te houden bij het door onze vereniging beheerde 
terrein. 

 
 

 
 

Bart Plooij 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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In gesprek met …  

 

Dit jaar bestaat onze vereniging 35 jaar. Er zijn niet veel tuinders meer van het eerste uur. 
Maar toch, 20 jaar is ook een lange tijd, daarom… 

 

In gesprek met Arie Boxmeer. 
 
Hoe komt het Arie dat je in 1986 met tuinieren bent begonnen? 
“In Januari 1996 kon ik uit een drukke baan bij Drukkerij Haasbeek de VUT in, lekker helemaal 
niets meer doen, nou dat verveelt erg snel, vooral na een koude winter, wat bijverdienen als 
koerier bij PEC was in het begin wel leuk werk, maar dat zoeken naar adressen bleef 
vervelend, want Tomtom was toen nog niet aan de orde. 
 
Mijn toenmalige buurman Kolle had een tuin bij Spoorzicht en haalde mij over om ook een 
tuin te huren aan het Rietveldse Pad, hij wist een leuke tuin die te huur was, compleet met 
huisje en 300 vierkante meter grond. Zo gezegd zo gedaan, het was wel flink aanpakken en 
ik kreeg zelfs blaren op mijn kantoorhandjes. Alleen jammer dat er toch veel mee-eters bij 
mij op de tuin op bezoek kwamen… fazanten, hazen, konijnen enz. 
 
In het begin was het een sport van mijn hond om te proberen of hij een kluifje mee kon 
pakken, maar dat lukte niet ene keer en kreeg hij er genoeg van. Een tijd later werd hij er 
zelfs ook niet meer wakker van en liet de dieren met rust. 
 
Het was ook gezellig op de tuin, even uitrusten bij buurman Kees Rozestraten om een praatje 
te maken over de toestand in het land. Kees had altijd een mening over het een en ander, of 
op de koffie bij Rob Sluymer, daar was elke morgen omstreeks 10 uur de koffie klaar en 
samen met de meer ervaren oudere tuinders die altijd wisten hoe je het beste je groente 
kon behandelen, een boom opzetten.” 
 
Wat voor activiteiten heb je binnen de vereniging verricht, Arie?  
“In 2001 kreeg ik op verzoek van Aad Haagsman, die voorzitter van de tuinvereniging was, er 
een baantje bij als tuin-verhuurder/ tuin-inname en de zorg voor de ledenadministratie. Dit 
was leuk werk en ik deed het met plezier. Het was een sport om de vele gegadigden aan een 
tuintje te helpen en ondertussen bleef de wachtlijst  maar groeien… ”. 
 
Heb je nog meer gedaan binnen de vereniging? 
 “In 2002 kreeg ons tuinboekje een naam: het werd «De Riethoorn». Connie Touw had de 
opmaak en verzorging van het tuinboekje in handen, samen met Jan Hanselaar en Theo 
Hoogeveen. Mij werd het verzoek gedaan om het als een echt boekje te laten verschijnen, 
voor mij geen kunst, het was immers mijn vak geweest. 
 
Toen Connie ging verhuizen hebben Jan en ik de opmaak op ons genomen en dit 
volgehouden tot eind 2014. Vooral de oudere leden vonden het jammer dat er zo nodig een 
digitale versie moest verschijnen. Maar ik moet zeggen dat de digitale versie in kleur er ook 
goed uitziet.” 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Bevalt het tuinieren je na 20 jaar nog steeds goed?  
“Nu – 2016 - heb ik er nog steeds lol in om te tuinen, al is het op een wat kleinere tuin, maar 
ook hier nog steeds fazanten, hazen en konijnen, maar ach die beesten  vinden het bij ons 
ook fijn!” 
 
Arie, dank je wel voor dit gesprek. Veel plezier toegewenst op je tuin en binnen onze 
vereniging.  
 
 
Bert Drolenga 
 

 

 
 

Jonge torenvalk bij ons op het complex 
 

  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Vergeten Groente 
 
In de vorige aflevering van ‘Vergeten groenten’  is de ‘brave Hendrik’ ten tonele verschenen. 
In deze aflevering wil ik het hebben over een radijsachtige groente met vele 
verschijningsvormen en kleuren, nl. de Rammenas. 
 
De rammenas (Raphanus sativus subsp. 
niger) is een plant uit de 
kruisbloemenfamilie  (Cruciferae oftewel 
Brassicaceae). De naam wordt ook wel 
als ramenas gespeld. De plant komt 
oorspronkelijk uit het oostelijke deel van 
het Middellandse Zeegebied. Eén van de 
voorouders is waarschijnlijk Raphanus 
maritimus. Het is een zeer oud gewas dat al 
rond 4000 v. Chr. door de Oude 
Egyptenaren werd geteeld. 

 

De rammenas is al afgebeeld op veel Egyptische wandschilderingen en graven. Er zijn door 
de jaren heen veel verschillende vormen en kleuren geselecteerd. In Nederland wordt 
rammenas weinig geteeld, maar in Duitsland is het een belangrijk gewas. 
 
De rammenas is milder van smaak dan de radijs, het verschil komt voor uit het verschil 
tussen de stengelknol (radijs) versus de wortelknol (rammenas). De vormen verschillen van 
rond, langwerpig (vorm van een wortel) en kleuren variëren van wit, rood, blauw, bruin, 
zwart en geel. Een kleurrijke groente dus, maar onder de schil is de rammenas gewoon wit! 

Teeltwijze 
Er is een zomer en een winter rammenas. Beide houden van een vochtvasthoudende en 
luchtige grond. Kleigrond en zandgrond behoeft een verbetering met oude stalmest of 
compost. Ronde rassen doen het wat beter op zware grond dan langwerpige soorten. Een 
zonnige standplaats wordt gewaardeerd door de rammenas. 

 

Maak voor het zaaien de grond goed los, ook 
gedurende teelt is dit aan te bevelen. Zaai 
rechtstreeks op de standplaats op rijen op 
een diepte van 0,5 tot 1 cm 
(zomerrammenas) en 1-2 cm voor 
winterrammenas. Afstand bij de voorjaars- en 
zomerteelt is in de rijen 25 cm en tussen de 
rijen 20 cm en voor de herfstteelt in de rijen 
40 cm en tussen de rijen 20 cm. 
Zorg in droge perioden voor voldoende vocht, 
anders wordt de rammenas voos en taai (bij  

de winterrammenas heb je daar minder last van vanwege het latere seizoen, wat minder 
droog is). 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Bemesting 
Rammenas heeft geen extra bemesting nodig. 

Oogsten en bewaren 
Na 2 tot 2,5 maanden na het zaaien kan er geoogst worden. Laat zomerrammenas niet te 
oud worden, ze wordt dan voos. Steek ze met een spitvork los en trek ze aan het loof uit de 
grond. Verwijder het loof gelijk, dan zijn de rammenassen wat langer houdbaar (het loof 
onttrekt anders vocht uit de rammenas zelf). Oogst ze vooral zo kort mogelijk voor de 
maaltijd, evt. in een bakje met ijskoud water doen, dan blijven ze lekker stevig. 
Winterrammenas groeit veel langzamer dan zomerrammenas en is later oogstbaar. 
 
Recept: soep van rammenas (voor 4 personen) 
300 gram rammenas 
300 gram bloemige aardappels 
200 ml room of (plantaardige) melk 
1 liter tuinkruidenbouillon 
125 ml witte wijn 
1 ui 
2 tenen knoflook 
olijfolie, peper en zout 
handje verse bieslook 
 
Bereiding: 
Schil en snijd de ui in kleine stukjes en haal de knoflook door de knoflookpers.  
Schil de aardappels en snijd ze in kleine blokjes. 
Verhit wat olijfolie in een pan en fruit hierin de ui en de knoflook tot de ui glazig begint te 
worden. Voeg dan de aardappelblokjes toe en bak het geheel nog een minuut of twee.  
Blus daarna alles af met de witte wijn. Laat de wijn verdampen zodat de alcohol verdwenen 
is en voeg dan de bouillon toe. 
Laat de soep ongeveer 25 minuten zachtjes doorkoken op laag vuur. 
Schil ondertussen de rammenas en snijd deze in dunne plakjes. 
Voeg de plakjes rammenas toe aan de soep, op een paar plakjes na (deze heb je nodig voor 
de garnering) en breng de soep op smaak met wat peper en zout. 
Laat de soep nog een minuut of vijf zachtjes koken. 
Haal de pan van het vuur en pureer de soep met en staafmixer. 
Voeg de melk/room toe en zet de soep weer op het vuur. 
Laat de soep langzaam weer warm worden. Zorg ervoor dat soep niet aan de kook raakt, 
om zo het schiften van de room te voorkomen. 
Verdeel de soep vervolgens over vier borden en garneer met enkele plakjes rammenas en 
wat vers gehakte bieslook. 
 
Herkomst recept: gastblogger Chantal Pleune op www.dehippevegetarier.nl 

Eet smakelijk! 

Ruud Schaft 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.dehippevegetarier.nl/
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Handen 
 
Onze handen zijn de belangrijkste bron voor onze tastzin. Niet alleen om koud en warm, 
maar ook om vormen, stoffen en gebruiksvoorwerpen waar te nemen, beet te pakken en 
op hun waarde te beoordelen. De hand heeft in onze lichaamstaal een belangrijke functie 
als aanvulling op taal door het maken van gebaren en is voor vele doven belangrijk om te 
kunnen communiceren in gebarentaal. 

   
   

   
   

   
   

 

Ook gebruiken wij onze handen om iets te benadrukken, aan 
te duiden, lief te hebben of iemand in uitzonderlijke 
situaties een flinke dreun te geven. Kortom, met onze 
handen drukken wij emoties uit zoals boosheid, onmacht en 
afkeer. Als volkstuinierder gebruiken wij onze handen om 
tuingereedschap te gebruiken, contact met de aarde te 
hebben en te oogsten. Handen zijn er in alle maten, soorten 
en kleuren. Er zijn jonge en doorleefde handen. 

  

   
   

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Handen met reuma, artrose, eelt, kloven, en hardnekkig vuil 
dat zich maar moeizaam laat verwijderen. Werkhanden, 
kantoorhanden, handschoen verhullende handen, elegante, 
fors gebouwde en tijdloze handen. Handen om oorlog mee te 
voeren of om met een pennenstreek vrede te sluiten. Handen 
spelen in vele uitdrukkingen een rol. Denk hierbij aan: veilige 
handen, handen thuis, vele handen, handen op een buik en 
gouden handen.   

   

   
 

Gerk Kooy  
 
 
  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Evenementen  
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Workshop tuinieren op het Ashram Collega 
 
Dinsdag 29 maart hebben de tuinleden Mireille de Groot en Inge van Valen een workshop 
tuinieren gegeven voor middelbare scholieren. De scholieren volgden verschillende 
workshops, in het kader van de Gezonde schooldag. Wat is gezonder dan tuinieren op de 
volkstuin? Lekker buiten werken en genieten van onbespoten gezonde groente en fruit. 
Onder het motto ‘Jong geleerd is oud gedaan’ is  met veel enthousiasme een les gegeven 
over alle fijne kneepjes van het vakmanschap tuinieren. Voor een leuke presentatie hebben 
we Gerk gevraagd een power point presentatie te maken. 
 
Allereerst hebben we verteld over het ontstaan van volkstuinen. In vroegere tijden was het 
bittere noodzaak zelf groenten te verbouwen. Later werd het als hobby gedaan en nu is het 
zelfs zo populair dat ze in New York groenten verbouwen op de daken van hoge gebouwen. 
In Nederland zijn we daar een beetje te nuchter voor, of niet? Vervolgens is uitleg gegeven 
over de groei van eetbare plantjes en het belang van het zorgvuldig omgaan met de natuur. 
Zonder gezonde bodem, schone lucht en voldoende water is er geen gezonde voeding. Ook 
is aandacht besteed aan het bestrijden van onkruid op een natuurlijke manier. En last but 
not least, kregen de leerlingen ook nog uitleg over wisselteelt en combinatieteelt. Wel een 
beetje veel theorie, maar het gaf voldoende stof om over te praten. 
 

  
  
De leerlingen konden vervolgens zelf aan de slag met een bakje aarde en zaad. En voor de 
echte liefhebber was er een stekje cherrytomaatjes of stekje zwarte tomaten. Nu maar 
afwachten of het plantje gaat groeien. Het was een geslaagde dag en wie weet zit er een 
toekomstige tuinder tussen de jongeren. 
 
Groetjes, 
 
Mireille en Inge 

 
 
 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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1.                                                    
2.  

… de vaste schrijver van deze rubriek ernstig ziek is 
… het bestuur en de leden van harte meeleven met Theo en zijn familie 
… op 4 november 2016 onze vereniging 35 jaar bestaat 
… ons bestuur daar de nodige aandacht aan zal schenken 
… het bestuur dit onder andere doet door op 27 augustus een BBQ te organiseren 
… toen de vereniging werd opgericht de sectie K & Z nog niet bestond 
… er toen alleen tuinen langs de spoorlijnen waren 
… die verdeeld waren over drie secties: A, B en C 
… voor 1981 de NS met elke individuele tuinder een contract had 
… de NS besefte dat dit wel een grote administratieve rompslomp betekende  
… alle individuele contracten dan ook werden opgezegd en iedereen zich af vroeg “wat 

nu”   
… de oplossing was: een vereniging oprichten, één aanspreekpunt voor de NS 
… sectie B ontruimd moest worden voor de aanleg van de wijk Kerk en Zanen 
… ter vervanging de gemeente drie hectare grond aan het Rietveldsepad beschikbaar 

stelde 
… Piet Vos deze sectie K & Z heeft aangelegd 
… eind april 1988 de eerste tuinders begonnen met het aanleggen van hun tuin 
… het terrein in fasen zijn huidige grootte van een kleine zes hectare heeft bereikt 
… sectie A bij de ontwikkeling van bedrijventerrein De Schans een stuk kleiner is 

geworden 
… sectie C in 2004 moest wijken voor het Da Vinci gebouw 
… sectie A nog maar enkele tuinders heeft en nieuwe tuinders niet meer worden 

toegelaten 
… dit een sterfhuisconstructie heet 
… in 2001 onze naam veranderde van Volkstuinvereniging Spoorzicht in Tuinvereniging 

Spoorzicht 
… we in 2002 lid zijn geworden van de AVVN, het overkoepelende orgaan van 

tuinverenigingen 
… de AVVN ons goed heeft geholpen om te voorkomen dat op ons terrein een ijshal zou 

verschijnen 
… het in 2016  geopende clubgebouw ’t Stekkie ons prachtige mogelijkheden biedt 
… het bestuur voornemens is een kantinecommissie op te richten 
… u zich waarschijnlijk aanbiedt als vrijwilliger voor deze commissie  
… ons terrein nieuwe bewoners heeft: een torenvalk met haar jongen 
 
 
Bert Drolenga 
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Wilt u uw kennis over de teelt van druiven vergroten? Bekijk dan de nieuwe website 
van de  Westlandse Druif. 
 
De pagina met het cursusoverzicht: 
http://westlandsedruif.nl/de-wereld-van-de-druif/krenten-en-andere-workshops/ 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
Overlijden Kees Rozestraten 

 
Op 12 mei 2016 is onverwachts ons lid Kees Rozestraten overleden. Kees is vele jaren 
lid geweest van onze vereniging en was één van onze oudste leden. Begonnen met 
een grote tuin, de laatste periode van zijn leven een tuin van ongeveer 50 vierkante 
meter.  
 
Met Kees is ons een gewaardeerd lid ontvallen. Een unieke, speciale man met een 
groot gevoel voor humor. Kees zijn grote hobby was het telen van een speciale soort 
dahlia’s. De Bacchus, een soort met mooie donkerrode bloemen.   
 
We zullen Kees missen en wensen zijn vrouw Lien en de kinderen sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 

 
Bert Drolenga 
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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/
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