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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 
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Van de redactie 
 
De herfst is aangebroken. Een mooi seizoen: genieten van herfstkleuren en de laatste oogst. 
Tijd om de sloot schoon te maken, de schouw is aanstaande. De tuin winterklaar maken. 
Tijd ook om na te denken over welke aardappels en welke zaden ga ik bestellen voor het 
komende seizoen.   
 
Deze zomer is veel  aandacht besteed aan het begin van het Asterpad. Misschien hebt u er 
wel gewerkt tijdens uw corveebeurt. Zo zijn de hekken van de opslagplaats met klimop 
beplant, is de vrijgekomen tuin daarnaast deels geschikt gemaakt als ‘moedertuin’ voor de 
vereniging om planten te kweken en deels ingericht als kleine tuinen. Als u nog mensen kent 
die graag een tuin willen maar liever klein beginnen: er zijn tuinen vanaf 25 m² beschikbaar. 
 
In dit nummer vindt u weer de uw vertrouwde artikelen. Ons lid Nico Verkade heeft een 
bijzondere hobby. Hij kweekt bonsai bomen. Hij heeft veel gereisd in zijn leven. Zijn eerste 
reis als baby van een paar dagen oud was al zeer bijzonder. Kunt u het zich voorstellen? 
Peter van Rijnwoude gaat stoppen als bestuurslid. Hij vertelt zelf wat de reden hiervan is.  
 
Ons redactielid Ruud Schaft schrijft ook deze keer weer over zijn belevenissen als tuinman. 
Hij heeft naast tuinieren het bouwen van websites als hobby. De huidige website van onze 
tuinvereniging, die een vervolg is van de oude, door Fabian de Rijk gebouwde website, is 
daar een product van. Ruud is  benieuwd in hoeverre jullie gebruik maken van deze website 
en wat jullie ervan vinden. Schroom niet hem dit kenbaar te maken. 
 
Wij vestigen uw aandacht op enkele nieuwe activiteiten van de vereniging. U heeft de 
posters al kunnen lezen op het tuincomplex. Voor alle volledigheid zijn ze ook opgenomen 
in dit nummer. 
 

 

Wij wensen u veel leesplezier toe.    
 
Namens de redactie, 
 
Bert Drolenga 

 
 

 

Inleveren kopij voor de Riethoorn van januari 2019 

 

voor 

 

10 december 2018 

  

bij Bert Drolenga  

redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Bestuur 
Voorzitter 
 

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

06-20960847 
(na 19:00 uur) 

Secretaris 
 

Henk Voskuilen (Cl.02) 
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-44351661 
(na 19:00 uur) 

Penningmeester 
 

Ruud Jansen (Co.14)
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-83044291 
(na 19:00 uur) 

Ledenadministratie 
 

Kees de Rijk  (Er.20) 
ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-41310335 

Beheer onderhoud 
en bouwzaken KZ 

Peter van Rijnwoude (Co.07) 
terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-15630980 

Beheer, 
onderhoud 
Sectie A 

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

06-38931454 

Algemene zaken Bart Plooij (As.18) 
bart.plooij@tuinverenigingspoorzicht.nl 06-14750819 

Kantinebeheer/ 
kantine/ 
- in bruikleen 

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

06-20960847 

 
   Inname / uitgifte tuinen 

Inname tuinen 
 
Uitgifte tuinen 

Peter van Rijnwoude (Co.07) 
terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl 
Kees de Rijk (Er.20) 
ledenadinistratie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-15630980 
 
06-41310335 

Contributie en 
gebruiksvergoeding 
tuin in bruikleen 
NL90INGB0003163510 

Ruud Jansen (Co.14) 
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-83044291  
(na 19:00 uur) 

 
Commissies 

Terreinbeheerder Peter van Rijnwoude  Co.7 06-49831648 

Terreinbeheer KZ 
Teamleiders 

Rob Brederode 
Kees de Rijk 
Marcel Pels 
Jurgen Redelijkheid 
Alex Overgaag 
Cees Pont 
Dennis Tatje As 
Anja van de Weghe 
Rob Oostweegel 

Cl.03 
Er.20 
As.10 
Er.17 
Di.04 
Br.11 
As.09 
Co.09 
As.19 

 

Terreinbeheer  
sectie A 

Menno van Heijningen  
Sectie 
A.38 

06-38931454 
(na 19:00 uur) 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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mailto:bart.plooij@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:ledenadinistratie@tuinverenigingspoorzicht.nl
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Bouwcommissie: 
tekeningen & 
vergunningen 

Peter van Rijnwoude  Co.07 06-49831648 

Taxatiecommissie 
Albert Martens  
Gijs de Jong  
Huug Oppelaar 

Di.15 
Di.14/16 
Er.13 

 

Redactiecommissie 

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

Co.06 
Cl.06 
Co.05 
Co.02A 
 

 

Websitecommissie 
Ruud Schaft (webmaster) 
Remon Theuns 
website@tuinverenigingspoorzicht.nl 

Co.05 
Co.02A 
 

 

Schouwcommissie 

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

Bi.09 
LZT 
Di.15 
Er.08 
Di.19 
Er.13 
LZT 
As.15 

 

Clubhuis-/evene- 
mentencommissie 

Vacature 
Evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 
 

In-/verkoop Zaden 
& Pootaardappelen 

Jo van den Hoven (coördinator) 
Kees de Rijk 

Bi.19 
 
Er.20 

 

Schoonmaak 
Clubgebouw 

Emmy Hollamby  
Jeannette van der Most  
Sabine van der Graaf   
Matthea Zeilstra   
Allison van Rijn 
Nely Vis-van den Berg 
Bertus Hooijer 
Theo Gijtenbeek 

Cl.16 
Co.21 
Er.03 
Cl.12 
Co.14 
Er.05 
Cl.04 
LZT 

 

 

 Correspondentieadres  

 

 
Tuinvereniging Spoorzicht 

 
Venezuelastraat 48 

 
2408 MB  Alphen aan den Rijn  

                                                                                        

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:website@tuinverenigingspoorzicht.nl
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Agenda 2018 
 

Vergaderingen 
10 Januari Bestuursvergadering  3 Juli Bestuursvergadering 

6 Februari Bestuursvergadering  7 Augustus Bestuursvergadering 
6 Maart Bestuursvergadering  4 September Bestuursvergadering 

13 Maart Commissievergadering    9 Oktober Bestuursvergadering 
10 April Bestuursvergadering  16 Oktober Commissievergadering 
17 April Alg. Ledenvergadering  6 November Bestuursvergadering 

8 Mei  Bestuursvergadering  4 December Bestuursvergadering 
5 Juni Bestuursvergadering     

 

 

Schouwdata 
Najaar 2018: 
Schouw in de periode: 

 8 oktober t/m 14 oktober 2018  

 
Herschouw in de periode: 

 19 november t/m 24 november 2018 
 

Voorjaar 2019: 

 25 maart t/m 31 maart 2019 
 

 

 6 mei t/m 12 mei 2019 

Najaar 2019: 

 7 oktober t/m 13 oktober 2019 

 

 18 november t/m 24 november 2019 
 

 

Evenementen 
 

7 Januari Nieuwjaarsborrel 
28 April Stekjesdag (tevens opening tuinseizoen) 
30 Juni BBQ vrijwilligers 
25 Augustus BBQ leden 
20 Oktober Wat te doen met een pompoen 
11 November Sluiting tuinseizoen 
13 December Kerst Klaverjassen 
15 December Kerst in ‘t Stekkie 

  

 

                    
  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van de Voorzitter  
Als ik dit schrijf is het eind augustus. We hebben een geweldig lange 
zomer gehad met meer dan 60 mooie dagen waarvan ook veel van 
boven de 30 graden. Wie weet krijgen we ook nog een mooie 
nazomer. Je hoort van iedereen dat de oogsten dit jaar geweldig zijn. 
 
De verkoop van lavameel via de vereniging is een succes. Lavameel 
bevat veel mineralen en zorgt ervoor dat heermoes en enkele andere 
onkruiden veel minder voorkomen in uw tuin. Wilt u meer weten over 
bio lavameel? Ik raad u aan eens op internet te kijken, daar is veel 
informatie over bio lavameel beschikbaar. Ook kunt u in het vorige  

 

 
nummer van de Riethoorn kijken. Daarin stond een informatief artikel over de bestrijding 
van heermoes met lavameel. 
 
De barbecue op 30 juni voor onze vrijwilligers was een succes. Een hoge opkomst, geweldig 
weer. Iedereen heeft genoten. Ik dank jullie allemaal voor je inzet dit jaar voor onze 
vereniging. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien. Ook de barbecue van 25 
augustus voor alle leden was een succes. Het weer was wat minder, maar het was gezellig 
in ’t Stekkie.  
 
Wij gaan in september beginnen met één keer per maand klaverjassen in ‘t Stekkie. Iedereen 
is van harte welkom. De data zijn 13 september, 1 oktober en 8 november. Dit staat ook 
aangegeven bij elk pad op de flyer. Aanvang: 20.00 uur. Inschrijven à € 2,50 p.p. per avond. 
De koffie is gratis. 
 
Het bestuur is druk bezig met de afronding van de huurovereenkomst met de gemeente 
voor de looptijd van 10 jaar. 
 
Nu het najaar weer in aantocht is, vraag ik u de toestand van uw tuinhuis, andere 

bouwwerken en materialen goed te controleren. Zorg dat alles goed wordt onderhouden 

en opgeborgen om narigheid bij stormen te voorkomen. Nog steeds geldt: “voorkomen is 

beter dan genezen”. Ook vraag u allen af en toe de paden te controleren. Houd ze 

onkruidvrij en schuif de tegels zo nodig  weer tegen elkaar. Vast dank daarvoor! Ook uw 

mede tuinders zullen u dankbaar zijn dat ze niet met hun fiets vast komen te zitten in een 

gleuf. In dit nummer van de Riethoorn staat elders een artikel over hoe u de paden makkelijk 

onkruidvrij kunt houden. 

 

 

Met vriendelijke groet 
 

Rob Brederode 
 

Voorzitter 
 

 
 

  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van het bestuur 
 
Bestellingen Garant: zaden en aardappels 
U ontvangt binnenkort weer de catalogus van onze leverancier Garant zaden met de 
bestellijsten voor zaden en aardappels. Uw bestelling wordt verwerkt door een nieuwe 
commissie die bestaat uit Jo van den Hoven en Kees de Rijk (zie elders in dit nummer). Zij 
organiseren de verdeling van de lijsten, verwerken uw bestellingen, rekenen de korting uit 
en handelen het afhalen en betalen af. In de eerste week van januari kunt u uw bestellingen 
van zaden en aardappels bij het clubhuis afgeven of in de groene brievenbus deponeren. Na 
de deadline van 5 januari kunt u geen bestellingen meer plaatsen. 
 
Gedurende vele jaren heeft u zeer enthousiast bij Garant besteld, zodanig dat we bijna altijd 
een korting van 30 procent bij Garant konden verkrijgen! Kijk; dat zet lekker aan. Wij hebben 
helaas dit jaar wel moeten constateren dat diverse leden, nadat ze bericht hadden gekregen 
om hun zaden in januari af te halen, hun bestellingen zeker twee tot drie weken hebben 
laten liggen. 
 
De nieuwe commissie heeft daarom een andere handelwijze opgezet; als u niet in de 
gelegenheid bent om de eerste keer uw bestellingen af te halen, kunt u ons dat laten weten 
en zal er een tweede afhaalmogelijkheid zijn. Als bestellingen daarna blijven liggen (en 
zonder bericht), dan vervalt uw korting. 
 
Aardappelcontracten 
U kunt dit najaar weer de aardappelcontracten voor 2019 en het ruitjespapier, waarop u de 
teelt van 2019 en de drie voorgaande jaren moet aangeven, afhalen in het clubhuis of vanaf 
de website downloaden en printen. Ook hier is een kleine verandering ten opzichte van 
voorgaande jaren: het aardappelcontract moet ook voor 5 januari ingeleverd worden, 
tegelijk met de bestellijst voor Garant. Het aardappelcontract en pootplan (ruitjespapier) 
voor 2019 zijn inmiddels al beschikbaar op onze website en kunnen dus per direct 
gedownload en ingevuld worden. Dus er is geen reden om niet op tijd te zijn. 
 
Regelt u uw aardappels zelf, dan geldt tevens 5 januari als deadline voor de aanvraag van 
een aardappelcontract. Daarnaast moet u zelf zorgen dat u een blauw NAK-label van de 
teler kunt overleggen aan de nieuwe commissie, als u uw aardappels heeft aangekocht. 
Zonder contract of zonder een blauw NAK-label van een geregistreerde teler is het niet 
toegestaan om aardappels te poten op ons complex! 
 
Ontsluitingsweg naar Burggooi 
Het bestuur is nog steeds betrokken bij het overleg dat de gemeente met bewoners en 
andere betrokkenen voert over de (her)inrichting die plaats zal vinden in de aanloop naar 
de bouw van het nieuwe museum van Archeon. Vast staat in ieder geval dat in 2019 
begonnen zal worden met de voorbelasting van de weg die Burggooi moet ontsluiten aan 
de oostelijke zijde. Er is nu nog onderzoek naar het type voorbelasting. Deze voorbelasting, 
die verzakking moet tegengaan, zal een jaar blijven liggen, waarna in 2020 met de aanleg 
van de weg zelf begonnen wordt en deze moet medio 2020 gereed zijn. 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Deze weg zal aan de noordkant van ons complex langs de uiteinden van het Erwtenpad, 
Druivenpad, Coniferenpad, Bramenpad en langs het Asterpad lopen en bij de terp afbuigen 
naar de Archeonlaan. Deze weg zal bestraat zijn met klinkers en verlicht met lantarenpalen. 
Het wordt een 30 km zone met op geregelde afstanden drempels om de snelheid te 
verminderen. Er komt langs de weg een talud met diverse ruige grassen.  
 
De grond van de parkeerplaats van Archeon blijft eigendom van de gemeente. De 
parkeerplaats zal van de weg worden afgescheiden door knotwilgen om de parkeerplaats 
uit het zicht te houden en ook blijven de bestaande sloten als greppels liggen. 
 
Begin 2019 zal het ontwerp van de weg binnen een apart bestemmingsplan aan de 
gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Baggerwerkzaamheden 
Dit najaar zullen de sloten rondom ons complex in opdracht van de gemeente worden 
uitgebaggerd. De sloten worden op de door het waterschap vereiste diepte gebracht. Ook 
zal op ons verzoek extra aandacht worden besteed aan plekken waar veel rietgroei vanaf de 
overkant van sloten ons terrein op komt. 
 
Kleine tuinen te huur 
Deze zomer heeft het bestuur extra aandacht besteed aan het begin van het Asterpad, waar 
de opslagplaats is. Zo zijn de hekken van de opslagplaats met klimop beplant, is de 
vrijgekomen tuin daarnaast deels geschikt gemaakt als ‘moedertuin’ voor de vereniging om 
planten te kweken en deels ingericht als kleine tuinen. Als u nog mensen kent die graag een 
tuin willen maar liever klein beginnen: wij hebben tuinen vanaf 25 vierkante meter 
beschikbaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 
 
Henk Voskuilen, 
secretaris 

 
  

Commissie Zaden & Pootaardappelen 
 
Het bestuur heeft besloten om een nieuwe commissie in het leven te roepen: 
de commissie Zaden & Pootaardappelen. 
 
De commissie bestaat uit Jo van den Hoven (coördinator) en Kees de Rijk (assistent). Heeft 
u vragen rond de bestelling van zaden en pootaardappelen? Stel ze dan aan één van hen. 
 
Jo van den Hoven 
 

          

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Peter van Rijnwoude stopt als bestuurslid 
 
Het bestuur heeft mij gevraagd Peter van 
Rijnwoude te interviewen, omdat hij gaat 
stoppen met zijn bestuursfunctie. Peter kan dit 
namelijk het beste zelf vertellen. Peter, wanneer 
en waarom ga je stoppen? 
 
“Per 1 januari 2019 ga ik stoppen als bestuurslid. 
De kinderen hebben mij al een aantal keren 
gewaarschuwd dat ik het te druk heb. Mijn 
vrouw Gerda merkt de laatste tijd ook dat ik vaak 
’s avonds moe ben en ook dat ik dingen vergeet. 
Naast de werkzaamheden voor de vereniging 
ben ik namelijk ook mantelzorger voor haar. 

 
Al met al te veel. Ik heb dan ook besloten om te stoppen als bestuurslid van de vereniging. 
Ik heb er goed over nagedacht, het is zeker geen lichtvaardig besluit. Mijn prioriteit ligt bij 
het verzorgen van mijn vrouw. Hopelijk kunnen we er nog veel samen op uit. Gisteren zijn 
we bijvoorbeeld nog samen naar Gouda geweest. We hebben er beide van genoten. Ik krijg 
ook meer tijd voor de kleinkinderen.“ 
 
Vond je het moeilijk om dit besluit te nemen?  
“Ja, ik vond het moeilijk. Ik ben nu bijna twaalfenhalf jaar bestuurslid. Al met al heb ik 35 
jaar vrijwilligerswerk gedaan. Eerder bij de bouwbond van het FNV, afdeling Rijnwoude. Ik 
heb er nu vrede mee en zal mijn werkzaamheden netjes afronden en overdragen. Naast het 
terreinbeheer, doe ik ook de bouwzaken, het aansturen van een aantal commissies en het 
contact met de gemeente en het waterschap. Ik hoop van harte dat er een aantal leden zijn 
die al dit mooie werk willen overnemen.” 
 
Stop je echt helemaal? 
“Ja. ik stop helemaal als bestuurslid. Ik houd wel mijn tuin aan en wil graag de verfraaiing 
van het complex afmaken. Alleen de aansturing ervan. Er komt bijvoorbeeld nog een mooie 
prunushaag op het parkeerterrein aan de kant van het Rietveldsepad.”   
 
Peter, omdat ik je overbuurman ben op de tuin, heb ik veel gezien. Al die mensen die wat 
kwamen vragen. De talloze keren dat ik je van je tuin het terrein op zag lopen. Wat heb je 
veel gedaan en doe je veel voor de vereniging! Mijn dank daarvoor! Ik verwacht zeker dat 
het bestuur je aftreden niet ongemerkt zal voorbij laten gaan. Ik wens jou en je vrouw een 
goede tijd toe waarvan je samen kunt genieten. 
 
 
Bert Drolenga 

 
  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Evenementen 
 
Op zaterdag 25 augustus 2018 vond de jaarlijkse BBQ voor de leden plaats. Het was weer 
een gezellige middag. Er werd weer lekker bijgepraat en gelachen, onder het genot van een 
drankje en een goed stukje vlees. 
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In gesprek met …  

 

Nico Verkade heeft een bijzondere hobby. Hij kweekt bonsai 
bomen. Reden om eens bij hem langs te gaan. We ontmoeten 
elkaar in juli al vroeg op zijn tuin. Vroeg? Ja het belooft alweer 
een tropische dag te worden.   
 
In gesprek met Nico Verkade.  
 
Nico kan goed vertellen. Ik vraag hem veel en steeds komt er een 
leuk verhaal. Het begint al met zijn geboorte. 
 

 
“Mijn ouders woonden aan de Meije. Ik ben daar dan ook opgegroeid. Toch ben ik daar niet 
geboren. Dat zit zo. Mijn grootmoeder was baker en woonde in Koudekerk aan de Rijn. Het 
was te ver voor haar om naar de Meije te komen en zodoende zijn mijn ouders naar haar 
gegaan en ben ik in Koudekerk aan de Rijn geboren. Daarna heeft mijn vader mij op zijn 
transportfiets naar de Meije gereden. Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen, het was 
dan ook voor de Tweede Wereldoorlog.”  
 
Nico heeft niet zo heel lang onderwijs genoten. Dat heeft hem niet weerhouden om 
bijzondere dingen te ondernemen.  Nico vertelt: 
“Na mijn schooltijd heb ik als ijzervlechter in de bouw gewerkt en als verzorger in Avifauna. 
Mijn vader werkte ook bij Avifauna als verzorger. Vanuit de Meije zijn we later dan ook 
verhuisd naar de Hoorn in Alphen aan den Rijn. In die tijd heb ik een mooie fietstocht naar 
Duitsland gemaakt. Ik kwam op de gedachte om te emigreren. Mijn ouders moesten 
toestemming geven. Ik was 20 jaar oud, de toestemming was geen probleem op voorwaarde 
dat ik voor hun 25-jarig huwelijksfeest zou terug komen. In Australië heb ik anderhalf jaar 
in de bouw gewerkt en één jaar als vogelverzorger in een natuurreservaat. Ik kwam rond de 
tijd van het 25-jarige huwelijksfeest van mijn ouders bij de atletiek Ria (mijn latere vrouw) 
tegen. Zij wilde niet emigreren. Ik ben dan ook in Nederland gebleven. In die tijd was ik een 
niet onverdienstelijke atleet. Ik dacht: “ik ga de Olympische Spelen bezoeken, dan weet ik 
tenminste hoe het er daar aan toe gaat als ik zelf vier jaar later misschien mag meedoen.” 
De Olympische Spelen van 1964 waren in Tokio, Japan. Vandaaruit ben ik nog op wereldreis 
gegaan. Via de Filippijnen en Taiwan kwam ik weer in Australië. Ik heb daar een mooie 
fietstocht van een halfjaar gereden van Darwin naar Melbourne.” 
 
Hoe ben je aan deze bonsai hobby gekomen? 
“In Japan heb ik tempels gezien met grote bonsais. Bonsai is een vorm van levende kunst. 
In Nederland later zag ik als postbode mooie bonsais staan achter het raam van een huis in 
de Donizettihof. Ik vond het prachtige bomen, de mensen heb ik overigens nooit gesproken. 
Later zag ik een aankondiging van een open dag over bonsai in Hazerswoude Dorp. Toen ik 
daar was, was ik verkocht. Dat wil ik ook! Ik ben lid geworden van de bonsai vereniging Zuid-
Holland. Maandelijks zijn er bijeenkomsten van de vereniging. Je leert “het vak” van elkaar. 
Je deelt ervaring en kennis. In het begin heb ik een lezing bijgewoond van een man. Hij 
vertelde onder andere over zaailingen op een geluidswal in Gouda. Dat heeft mij verder 
geïnspireerd. Ik heb later een aantal zaailingen daar opgehaald en ben er thuis mee aan de 
slag gegaan.” 
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Hoe gaat dat kweken van bonsai bomen in zijn werk?  
“Je begint met een kleine boom of zaailing. Die zet je in een pot of in de tuin. Je snoeit het 
loof en zorgt ervoor dat wortelkluit en loof in evenwicht raken. De zwaardere takken buig 
je naar beneden met behulp van pennen of draad. In de tuin moet je de wortels minstens 
één keer per jaar rondsteken. Ik vind de artistieke vormgeving het moeilijkst. Op de 
vereniging helpen we elkaar daarmee. Het is belangrijk om met goed startmateriaal te 
beginnen. Ik let goed op waar bomen geruimd worden om te kijken of er geschikt materiaal 
tussen zit. Vroeger keek ik veel in de plaatselijke bladen waar berichten in stonden over 
sloop of herinrichting van parken e.d. Zo heb ik bijvoorbeeld een taxus van zo’n 60 jaar oud. 
Die heeft vroeger bij het station gestaan. Bij de sloop mocht ik die meenemen. Ik weet die 
leeftijd, omdat meneer Habermehl , oud wethouder, die voor mij heeft uitgezocht. De taxus 
was geplant bij de bouw van het station. Toen ik de taxus uitgroef, kwam ik nog het jute 
tegen die bij het planten om de wortelkluit zat.”  
 

 
 
Het geschikte materiaal voor bonsai bomen gebruik je dat alleen zelf? 
“Nee, een deel gebruik ik zelf. Het andere deel gaat het land in. Mensen noemen het wel 
“Nico-bomen.” Ik geniet ervan als ik bijvoorbeeld op een clubmiddag zie dat mensen met 
een boom van mij werken.”  
 
Heb je nog herinneringen aan bijzondere bonsai? 
“Toen mijn zoon op de kleuterschool zat, mocht hij twee kastanjes mee naar school nemen. 
De juf wilde blijkbaar de ontwikkeling van een boom aan de kinderen leren. De boompjes 
staan nu bij mij in een pot en zijn ondertussen zo’n 40 jaar oud. Ik wil ze graag aan hem 
geven, maar de ironie wil dat hij ze niet wil hebben.” 
 
Is de bonsaivereniging Zuid-Holland een leuke vereniging? 
“Ik geniet erg van de bijeenkomsten. Ze zijn vaak in Boskoop aan de ander kant van de 
tunnel. Het is zo inspirerend dat ik op de weg terug naar huis vergeet op de snelheid te 
letten. Aan het eind van de tunnel staat een camera en blijkbaar heb ik al twee keer te hard 
heb gereden!“ 
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Nico laat mij een oorkonde zien waarop staat hij in 2010 een prijs heeft gewonnen voor de 
eerste beste loofboom. 
“Ja, het is een publieksprijs. Ik heb die gekregen tijdens Bonsai van het Westen. Bonsai van 
het Westen is een evenement dat draait om de verzorging en presentatie van bonsai. Dit 
evenement wordt regelmatig gehouden in de hortus van de TU Delft. Overigens heeft vijf 
jaar geleden ook een boom van mij gestaan in Italië op de grootste bonsai tentoonstelling 
van Europa.”   
 
Mogen mensen bij je komen kijken, Nico? 
“Geïnteresseerde mensen zijn hartelijk welkom. Ik wil ze graag vertellen over bonsai. Ik heb 
er zo’n 60 op de tuin staan.” 
 
Wat vind je van onze vereniging? 
“Ik ben al lang lid en vind het een leuke vereniging. Ik ben vroeger lid geweest van de 
evenementen- en ledenwerfcommissie. We stonden in die tijd jaarlijks op de jaarmarkt om 
nieuwe leden te werven. Ook haalde ik vaak planten op bij kwekers voor de stekjesdag. Dat 
zijn leuke herinneringen.”  
 
Nico, hartelijk dank voor dit gesprek en nog veel plezier met deze hobby gewenst. 
 
 
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. 
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Belevenissen van een tuinman…”Herfst” 
 
Na een fantastische zomer zijn we alweer in de herfst aanbeland. 
Door mijn vakantie is mijn tuin enigszins ’verwilderd’ en is er 
behoorlijk wat werk aan de winkel. De foto links heeft er wel wat 
weg van…… 

 
  Zo staat er een behoorlijke klus op het 

programma om een te grote pruimenboom 
te verplaatsen en een wat kleinere appel 
en kersenboom op hun definitieve plek te 
zetten.  
 
Doordat dit jaar mijn asperges hun 
volwassen grootte hadden bereikt, kwam 
ik er achter dat ze te dicht op mijn 
fruitbomen staan en ook die moeten op 
een ander plekje gezet worden. Volgens de 
diverse websites over asperges die ik heb 
bezocht is november de beste tijd 
daarvoor. Wat zouden we toch zijn zonder 
internet. 

De dit jaar gezaaide (!) dahlia’s wil ik volgend 
jaar weer opnieuw planten en het is lastig om 
deze goed over te houden. Er worden diverse 
methodes gehanteerd: droog bewaren (op 
zolder), in een pot met aarde laten 
overwinteren in de kas (die ik helaas niet heb), 
in turfmolm droog bewaren. Ik vrees dat ik 
door ruimtegebrek niet alle knollen kan laten 
overwinteren, dus als er nog liefhebbers zijn 
dan moet je even contact met mij opnemen. 

 
 Naast het tuinieren is het bouwen van websites een andere 

hobby van mij. Ik doe dat nu al ruim 15 jaar en ben van 
websites die met html en css gebouwd zijn steeds meer 
websites gaan bouwen met een open source CMS van Drupal. 
De huidige website van onze tuinvereniging, die een vervolg is 
van de oude, door Fabian de Rijk gebouwde website, is daar 
een product van. 
 
Ik ben benieuwd in hoeverre jullie gebruik maken van deze 
website en wat jullie ervan vinden. Schroom niet om je reactie 
naar mij te mailen (info@twin-r.nl). 
 
Wat ik zelf nog mis op onze website is een soort FAQ of kennis 
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bank met nuttige artikelen over moestuin gerelateerde 
onderwerpen. 

 

Bijv. fruitbomen snoeien, grondverbetering e.d. Dit zijn onderwerpen die ook in de 
Riethoorn wel eens de revue zijn gepasseerd, maar lastig terug te vinden zijn. Misschien 
een idee voor de website redacteur om daar eens werk van te maken in de komende 
herfst/winter? 
 
Ruud Schaft 

 

 
 

 Het is mogelijk om de volgende materialen via de 
Tuinvereniging te kopen: 
  
 Materiaal 
  

   Eenheid Euro 

 Koemest korrels    20 kg 15,00 
 Bemeste tuinaarde    40 liter   3,00 
 Bemeste tuinaarde    5 x 40 liter 11,00 
 Lavameel    20 kg 12,50 
 Potgrond    40 liter   3,50 
 Potgrond    5 x 40 liter 13,00 
 Kalkkorrels    25 kg 10,00 
 Kalkpoeder    25 kg   7,00 
 Golfplaten    Per stuk   3,50 
 Zand    Per kruiwagen   2,00 
 Patentcali    1 kg   1,00 
 12-10-18    1 kg   1,00 
 Drainage    Per meter   1,25 
 Regenton klein    Per stuk   5,00 

  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/


 

 

 

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

   

 

 

Onderhoud van de paden op ons complex 

 
Ik zag vandaag (1 augustus 2018) onze voorzitter aan het werk op het Clematispad. Wat doe 
je Rob? “Ik maak de voegen tussen de tegels onkruidvrij.” Ik zie dat Rob niet alleen het 
gedeelte voor zijn eigen tuin schoon maakt. Ja, zegt Rob: “als iemand het zelf tijdelijk niet 
of moeilijk kan, vind ik het normaal binnen een vereniging dat je elkaar helpt. Ik vind het 
onderhoud van de paden belangrijk, ik denk dat ik er nog een keer een stukje over schrijf.” 
In het kader van het elkaar helpen stel ik aan Rob voor er vanavond een stukje over te 
schrijven. Dat is goed.   
 
Waarom is onderhoud van de paden zo belangrijk? Natuurlijk, het oog wil wat. Goed 
onderhoud verlengt de levensduur van het pad. Met andere woorden we hoeven minder 
vaak met elkaar het pad opnieuw te leggen. Haal het onkruid zeker weg voordat het zaad 
zet.  
 
Hoe kun je de voegen makkelijk schoonmaken? Ik zie dat Rob een mooi stuk gereedschap 
heeft. Ja zegt Rob: “Ik heb van een 3-tand cultivator (foto 1) de twee buitenste tanden 
afgeslepen (foto 2). Met de overgebleven tand kan ik eenvoudig staand de voegen 
onkruidvrij maken. Ik doe dat ’s morgens op een zonnige dag. Overdag verdroogt het 
onkruid en ’s avonds veeg ik het pad aan, zodat de voegen weer gevuld worden met zand 
of aarde. Je kunt ook een houder van een verfroller gebruiken (foto 3). De houder van de 
roller bevestig je op een steel. Je buigt het ijzer een beetje en zo nodig slijp je er een punt 
aan.” 
 

   
Foto 1 Foto 2 Foto 3 

 
Je hoeft natuurlijk niet allemaal zo’n stuk gereedschap te maken. Als hier en daar een 
handige tuinder dat doet en je leent het van elkaar en gebruikt het dan moet het resultaat 
wel prachtig zijn. Je maakt het pad dan niet onkruidvrij, omdat het in het algemeen- en 
tuinreglement staat dat je dat moet doen, maar om te genieten van het mooie resultaat!  
 
 
Bert Drolenga 
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1.            
2.                 
3.                          

… er heel wat gesproeid is op ons complex de afgelopen zomer  
… dit vaak gepaard gaat met de nodige decibellen en uitlaatgassen 
… er minstens één tuinder is die dit op een andere, duurzamer manier doet 
… hij met behulp van een zonnepaneel elektrische energie opwekt, deze energie opslaat 

in een accu en met behulp van deze energie een elektrische pomp aandrijft 
… uw eindredacteur van plan is deze tuinder te interviewen, daar verslag van te doen en 

hoopt dat goed voorbeeld goed doet volgen 
… het weer tijd is om de sloot schoon te maken 
… u het verwijderde plantmateriaal het beste enkele dagen op de kant kunt laten liggen. 

Nog aanwezige diertjes kunnen zo terug keren naar het water. Daarna kunt u het 
plantmateriaal naar de composthoop brengen 

… u vaak de sloot gewoon met een hark kunt schoonmaken 
… de vereniging ook speciaal gereedschap, zoals een krooshaak en kantzeis, heeft om de 

sloot schoon te maken of uit te baggeren 
… u dit gereedschap kunt lenen via de terreinbeheerder 
… meststoffen als stikstof en fosfaat die in de sloot terechtkomen zorgen voor een 

uitbundige groei van kroos en andere waterplanten. Dit één van de redenen is waarom 
u beter geen kunstmest kunt gebruiken op uw tuin. U kunt beter organische mest 
gebruiken 

… uw tuin circa een halve m³ organische stof (compost of dierlijke mest) per 100 m² per 
jaar nodig heeft 

… de late herfst en het vroege voorjaar de beste tijden zijn om te mesten 
… een combinatie van beide wellicht tot het beste resultaat leidt: de herfstgift dringt in 

de winter diep in de grond, de lentegift geeft de nieuwe plantjes een vliegende start 
… de eerste berichten over het gebruik van lavameel positief zijn 
… u zeker in oktober nog andijvie kunt planten. Als het meezit kunt u die eind november, 

begin december oogsten   
… in de Volkskrant een mooi artikel over de vroegere volkstuin van Jan Wolkers heeft 

gestaan: https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/omringd-door-snelwegen-schiep-
jan-wolkers-zijn-paradijs~bd3a2864/ 

  
 
Bert Drolenga  
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