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HOBBYKASSEN 

Dave Storm Hobbykassen biedt u hobbykassen, muurkassen, broeibakken, serres, 

kassen op maat, enz. tegen een betaalbare prijs. 

Wij kunnen aan elke vraag voldoen, 

want maatwerk is onze specialiteit. 

Wij leveren en plaatsen de kassen door geheel Nederland. 

Tevens demonteren wij eventueel ook uw oude kas 

en voeren wij de materialen af. 

Bezoek ook eens onze website www.broeikassen.com. 

Hier kunt u terecht voor al uw vragen en een geheel vrijblijvende offerte. 

U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 

071-4084166 of 06-53935039. 

Kwekerij E. Duivenvoorden 
aardbeienplanten en pioenrozen 

Ook voor particuliere verkoop 

 

                                   
 

www.kweduivenvoorden.nl 
 

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

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.broeikassen.com/
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Van de redactie 
 
Mooi was-ie, hè, die jubileumuitgave van de Riethoorn? We hebben er veel lovende reacties 
op mogen ontvangen tijdens de feestelijke uitreiking (met koffie, thee en gebak!) op 6 
november in ’t Stekkie. Ons clubhuis was voor de gelegenheid prachtig ‘verbloemd’ door 
Bertus Hooijer, Monique Schaap had geregeld dat de hele stapel Riethoorns klaarlag voor 
verdeling en Kees de Rijk zette gezwind vinkjes achter de namen van alle ontvangers. Ik 
hoop dan ook dat iedereen een exemplaar heeft gekregen, ook wanneer u niet aanwezig 
kon zijn op dat eerste uitdeelmoment. Mevrouw Spies, onze burgermoeder, heeft er in ieder 
geval ook een ontvangen en hij ligt vast geprint op een tafeltje in het gemeentehuis. Ik ga 
dat niet controleren, ik weet het zeker. 
 
Dit decembernummer is een verkorte uitgave met allerlei nuttige informatie en dingen die 
we allemaal ter harte zullen moeten nemen; het schouwrapport en de bijdrage van Ton van 
Dijk met name. Verder hebben we voor u uiteraard de column van onze voorzitter en een 
nieuwe rubriek van de hand van Monique Schaap. Zij houdt ons voortaan op de hoogte van 
allerlei activiteiten in de omgeving in een handig overzicht zodat u niets hoeft te missen. 
Alle andere vaste onderdelen presenteren we graag weer in het aprilnummer en dan gaan 
we weer vrolijk verder waar we gebleven waren. 
 
Nog even iets over de prijsvraag in ons vorige nummer, u weet wel, dat woord van 17 letters 
dat begint met een ‘a’ en eindigt op een ‘t’. Nou kunnen wij als redactie die heerlijke prijs  
zonder problemen zelf ontkurken, maar we vinden het leuker als we de flessen aan twee 
winnaars uit kunnen delen. Wij hebben welgeteld een (1) oplossing binnengekregen op de 
redactie en die was helaas fout. We verzoeken daarom met klem de heer Gijtenbeek en alle 
andere tuinders om er tijdens de feestdagen nog eens goed voor te gaan zitten en alsnog 
een poging te wagen om het gevraagde woord boven water te krijgen. Doe uw best, u kunt 
het, moeilijker dan een lading groente uit de grond tevoorschijn kweken kan het toch niet 
zijn! Stuur uw oplossing ( a……………t) en alle andere dingen die u kwijt wilt naar 
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl en win! Eén hint? Vooruit: er zit geen ‘i’ in dat woord. 
 
Namens de gehele redactie wens ik u fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor een 
gezond 2022! 

Liesbeth Rodenburg (Dillepad 3) 

 
Inleveren kopij voor de Riethoorn van Voorjaar 2022 

voor 

10 maart 2022 

 

bij Liesbeth Rodenburg 

redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

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

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

06-20960847 
(na 19:00 uur) 

Secretaris 
 

Ton van Dijk (LZT) 
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 
 

Penningmeester 
 

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

06-83044291 
 

Ledenadministratie 
 

Kees de Rijk  (LZT) 
ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-41310335 

Beheer, onderhoud 
Sectie A 

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

06-24805047 

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

 

   Inname / uitgifte tuinen 
Inname en 
Uitgifte tuinen 

Kees de Rijk 
ledenadinistratie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-41310335 

Contributie en 
gebruiksvergoeding 
tuin in bruikleen 
NL90INGB0003163510 

Ruud Jansen 
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-83044291  
(na 19:00 uur) 

Commissies 

Terreinbeheer KZ 
Teamleiders 

Rob Brederode  
Marijn van Eijsden 

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

 
 

Terreinbeheer  
sectie A 

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

Taxatiecommissie 
Gijs de Jong  
Albert Martens  
Huug Oppelaar 

 

Bouwcommissie 
Henk Voskuilen 
bouwzaken@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

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

Liesbeth Rodenburg 
Gerk Kooy 
Remon Theuns 
Bert Drolenga 
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Websitecommissie 
Bart Plooij 
Henk Voskuilen 
website@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Schouwcommissie 

Jo van den Hoven   
Bert Edens 
Bertus Hooijer 
Bertus Mensing  
Albert Martens   
Huug Oppelaar 
Sjaak van Vliet 
Piet van Wieringen   

 

Evenementen- 
commissie 

Vacatures 
Evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Kantinebeheer/ 
Kantine in 
bruikleen 

Fabian en Kelly de Rijk 
stekkie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Schoonmaak 
Clubgebouw 

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

 

In-/verkoop Zaden 
& Pootaardappelen 

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

 

Groenvoorziening 
John Bontje 
Sjaak Bontje 
Bertus Hooijer 

 

 

Diverse werkzaamheden 
Bert Edens Onderhoud / maaien Coniferen-, Druiven- en Erwtenpad  
Ruud Ferwerda Electra werkzaamheden  
Piet van der Lede Onderhoud parkeerplaats  
Jos Pels Onderhoud hoofdpad en vlindertuin  
Karl Pieterse Onderhoud / maaien Clematispad  
Jan van Dijk Onderhoud / maaien Dillepad  
Marcello Scheltinga Heining snoeien Asterpad  
Rudy Melters  Heining snoeien Bramenpad  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:website@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:Evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:stekkie@tuinverenigingspoorzicht.n
mailto:zaden@tuinverenigingspoorzicht.nl
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Anton de Waal Heining snoeien Coniferenpad  
Daan Sauer Heining snoeien Druivenpad / Erwtenpad   
Wouter Spek Diverse werkzaamheden  
Inge van Valen Diverse werkzaamheden  
Ton Zevenhoven Diverse werkzaamheden  

 

 Correspondentieadres  

 

 
Tuinvereniging Spoorzicht 

 
Rietveldsepad 2a 

 
2408 ZH  Alphen aan den Rijn  

 

 

Agenda 2022 
 

Vergaderingen 
12 januari Bestuursvergadering  6 juli Bestuursvergadering 

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

 april Alg. Ledenvergadering   oktober Commissievergadering 
11 mei  Bestuursvergadering  9 november Bestuursvergadering 

8 juni Bestuursvergadering  7 december Bestuursvergadering 
 

Schouwdata 
Voorjaar 2022: 

 21 maart t/m 27 maart 2022 
 

 

 2 mei t/m 8 mei 2022 

Najaar 2022: 

 5 september t/m 11 september 2022 

 

 17 oktober t/m 23 oktober 2022 
 

 

Evenementen 
 
Evenementen kunnen nog steeds geen doorgang vinden. Het Bestuur zal u via de 
nieuwsbrief van de secretaris  op de hoogte houden met betrekking tot de maatregelen 
rondom Corona. 

            
         

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van de Voorzitter 

 

  
Zaterdag 6 november was het 40-jarig jubileum van onze 
vereniging. Iedereen kon het jubileumnummer ophalen in ‘t 
Stekkie. Het gehele bestuur was aanwezig. De  eindredactrice 
van de Riethoorn bood mij als eerste een exemplaar van het 
jubileumnummer aan. Wij mogen er trots op zijn dat onze 
vereniging een geweldige redactie heeft. Het was een zeer 
gezellige en geslaagde dag. Kelly en Fabian zorgden ervoor dat 
een ieder koffie en gebak kreeg. Het bestuur heeft de nodige 
vragen beantwoord en suggesties in ontvangst genomen. 
 

 

 

De leden die niet konden komen, hebben het jubileumnummer thuis ontvangen samen met 
de Garant Zaadgids 2022. Voor wie het nog niet wist: doordat wij gezamenlijk bestellen, 
ontvangen wij een aanzienlijke korting, die geheel voor u is. 
 
Helaas is het eind van de corona nog niet in het zicht. Ik weet het: corona maakt het er niet 
leuker op. Ik roep u op zich goed aan de regels te houden, zodat we onze hobby kunnen 
blijven uitoefenen. De secretaris houdt u van actuele zaken op de hoogte via de mail. 
 
Ik bedank u hierbij - ook namens het bestuur - voor uw inzet voor onze vereniging in dit bijna 
afgelopen jaar. Het complex ziet er geweldig goed uit, laten we zo doorgaan en hopen dat er 
spoedig een eind komt aan de corona. 
 
Ik wens u allen fijne feestdagen toe en laten we met zijn allen er volgend  jaar weer een mooi 
tuinseizoen van maken. 
 

 

 
Met vriendelijke groet 

 
Rob Brederode 

 
Voorzitter 

 
 

 

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

 
We hebben al een flink stuk achter de rug maar we moeten met zijn allen nog veel verder. 
Wat bedoel ik hiermee? 
 
Corona beheerst al enige tijd ons leven, maar op de tuin hebben we er nog niet zoveel van 
gemerkt. Er is gelukkig voldoende ruimte voor iedereen en vrijwel iedereen houdt zich 
netjes aan de regels. Toch merken we steeds meer dat het dichterbij komt. Ik weet niet hoe 
het bij u staat, maar wij zien in de familie- en kennissenkring dat er zieken en ook 
sterfgevallen zijn. Ook op de tuin speelt dit. 
 
We hebben, zoals via de mail al is gemeld, tuinders gehad die met Corona toch op het 
complex verschijnen. Dit is echt volslagen onbegrijpelijk en ontoelaatbaar; waarom anderen 
in gevaar brengen voor het uitoefenen van je hobby? De impact hiervan op het leven van 
anderen is dusdanig groot dat je hen en hun familie voor het leven kunt schaden. 
 
Daarom deze oproep: is bij u Corona geconstateerd of vermoed of bent u met iemand in 
aanraking geweest die Corona heeft, HOUDT U AAN DE REGELS! 
 
We weten niet wat de toekomst gaat brengen, het kan nog erger worden en misschien een 
beetje beter; zeker is dat dit nog wel even gaat duren en mogelijk zelfs deel uit gaat maken 
van ons dagelijks leven. Houdt u  dus aan de regels, daar zijn  ze voor.  Heeft u een 
afwijkende mening over Corona, dat mag en wordt gerespecteerd, maar respecteer dan ook 
het welzijn van anderen.  
 
Wij als bestuur willen het niet zover laten komen dat  wij sancties moeten gaan opleggen, 
dat vinden we niet leuk en dat willen we niet! 
 
Verder wens ik u en de uwen een geweldige kerst en een fijne jaarwisseling toe. 
 
Mogen de aardappelen groeien als kool en mogen de kolen het winnen van de koolwitjes. 
 
P.S. Wij hebben op de tuin een fanatieke tuinder gehad die met een badmintonracket achter 
de koolwitjes aan rende, hij was wat traag, meestal wonnen de koolwitjes. Het is maar een 
tip… 
 

Ton van Dijk 
 

Secretaris van onze mooie en gezonde vereniging 
 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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                Materialen via de Tuinvereniging te koop: 
 

Materiaal Eenheid Euro 
Bemeste tuinaarde 40 liter 3,00 
Bemeste tuinaarde 5 x 40 liter 11,00 
Bio tuingrond    40 liter  3,50 
Bio tuingrond  5 x 40 liter   15,00 
Drainage Per meter 1,25 
Golfplaten Per stuk 3,50 
Houten palen 180 cm lang Per stuk 4,00 
Kalium 1 kg 1,00 
Kalkkorrels 25 kg 10,00 
Koemest korrels 20 kg 15,00 
Lavameel 20 kg 13,50 
Patentcali 1 kg 1,00 
Potgrond 40 liter 3,50 
Potgrond 5 x 40 liter 15,00 
Regenton groot Per stuk 10,00 
Tonkin stokken  5 stuks   4,00 
Zand Per kruiwagen 3,00 
Zaai/stekgrond 20 liter  
12-10-18 1 kg 1,00 

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Verslag van de schouwcommissie over het tuinseizoen 2021 

 
Nu het einde van het tuinseizoen nadert, is het weer de gewoonte om een verslag te maken van de 
ervaringen die wij tijdens de schouw in het voorjaar en het najaar hebben opgedaan. Na de 
voorjaarsschouw waren we zeer optimistisch, want bijna alle tuinen lagen er goed verzorgd bij en 
alle sloten waren goed onderhouden. 
 
Maar de najaarsschouw heeft het optimisme van het voorjaar weer helemaal de grond ingeboord. 
Bij een schouw zijn nog nooit zoveel tuinen negatief beoordeeld als nu in het najaar. Wat de oorzaak 
hiervan is, is moeilijk te achterhalen, want de weersomstandigheden in de zomermaanden zijn niet 
zo slecht geweest, dat er geen onderhoud aan een moestuin kon worden gepleegd. 
 
We krijgen de indruk dat veel tuinders niet regelmatig hun moestuin en sloot schoon houden en dan 
groeit het onkruid je uiteindelijk letterlijk boven het hoofd en is er geen enthousiasme om alles 
onder controle te houden. Ook bij een lange periode van hogere temperaturen, afgewisseld met 
een periode van regen, groeit alles sneller dan men denkt en wordt er niet de juiste aandacht aan 
de moestuin besteed. 
 
Bij de najaarsschouw bleek dan ook dat een groot aantal tuinen overwoekerd waren door onkruid 
en dat het noodzakelijk onderhoud aan de sloot en slootkant helemaal niet was uitgevoerd. 
 
Het eerste minpunt dit seizoen waren de openbare paden (en de ruimte er omheen). 
De openbare paden waren op veel plaatsen weer overwoekerd en er zijn gevaarlijke kieren tussen 
de tegels ontstaan. Het was zelfs zo erg, dat de mensen van het terreinbeheer alle beplanting langs 
de paden tot op 30 cm hoogte hebben moeten afsnoeien. Voor de duidelijkheid het volgende: de 
50 cm-zone naast het openbare pad wordt vaak foutief beplant, zodat deze strook te hoog en te 
breed uitgroeit. Planten zoals bramen en frambozen met houtige takken en veel doornen, worden 
niet juist gesnoeid en groeien te breed en te hoog. 
 
Voor transport met karren en de doorgang bij een eventuele calamiteit (ambulance) mag deze 
strook alleen laag worden beplant en niet overgroeien op het openbare pad. Ook moet aandacht 
worden besteed aan de tegels van het openbare pad voor uw moestuin, zodat er geen brede kieren 
tussen de tegels ontstaan waardoor fietsers ten val kunnen komen. 
 
Zoals ieder seizoen was de sloot en slootkant (net als bijna alle voorgaande seizoenen) ook weer 
een punt van grote zorg. Ondanks dat de meeste tuinders het belang inzien van een schone en 
plantenvrije sloot, bleek bij de najaarsschouw dat bij een zeer groot aantal tuinen weinig tot niets 
aan het onderhoud van de sloot was gedaan. De plantengroei in de sloten is het afgelopen seizoen 
door de hoge temperaturen heel anders dan in koelere jaren: er is minder “flap”, maar 
daartegenover groeien andere waterplanten weer sneller. 
 

Ik geef u een tip: als u één keer per week of per 14 dagen een hark door de sloot haalt, 
werkt het voor u een stuk gemakkelijker en komt het niet allemaal neer op een snelle 
schoonmaakactie vlak voor de najaarsschouw en ziet de sloot er altijd goed uit ondanks 
eventueel slecht of erg warm weer. 
 
Zorg er wel voor dat bij het verwijderen van de plantengroei de waterdieren (vissen, kikkers, 
slakken etc.) weer in de sloot teruggezet worden. 
 
Aanwezigheid van waterdieren garandeert een hogere waterkwaliteit. 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Bij de schouw bleek ook dat verschillende tuinnummers niet duidelijk zichtbaar zijn. Het is de 
bedoeling dat het door de vereniging aangebrachte tuinnummer duidelijk zichtbaar moet zijn bij 
de ingang van de tuin. Op enkele tuinen is het nummer overwoekerd door een heg en daardoor niet 
goed zichtbaar. Ook is het niet de bedoeling om het tuinnummer te vervangen door een eigen 
artistiek geknutseld nummerbord. 
 
In het volgend tuinseizoen zal de schouwcommissie weer aandacht besteden aan alle punten 
betreffende het onderhoud van uw moestuin, zoals die zijn vastgelegd in onze reglementen. 
Mocht u vragen of twijfels hebben over wat er wel of niet mag op uw tuin, neem dan gerust contact 
op met het bestuur of de schouwcommissie. Zij kunnen u voorzien van de juiste informatie, 
waardoor veel ergernis kan worden voorkomen.  
 
De schouwcommissie wenst u een gezonde overwintering en een vruchtbaar tuinseizoen 2022. 
 
Namens de schouwcommissie, 
 
Jo van den Hoven 

 
 

   
   

   

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Activiteiten in en rondom Alphen aan den Rijn 

 
Na een aantal jaren weggeweest te zijn uit Alphen, kwam vorig jaar (2020) de moestuin aan 
het Bramenpad nummer 1 op MIJN pad ! 
 
Ook Alphen en omgeving moest ik weer ontdekken en ik besloot dat via de alom bekende 
zoekmachine op m’n telefoon & laptop te doen. 
 
Zo is het idee ontstaan om de leuke activiteiten in en rondom Alphen op regelmatige basis 
met jullie te delen via dit kleine, nieuw rubriekje in de Riethoorn! 
 
Dus hieronder een eerste aanzet. Als jullie leuke tips of reacties voor mij hebben die in de 
nieuwe rubriek kunnen landen zou ik die graag willen ontvangen via: 
algemenezaken@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

 
 

Tot een volgende keer en ik wens iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022 
!!!! 
 
Monique Schaap 
 

                      

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