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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 
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Van de redactie 
 
Vorige keer spraken we elkaar over bakken die ik onze tuin zou binnenpraten. Zien er mooi 
uit, alles is netjes afgebakend en overzichtelijk. En het zou zomaar kunnen dat er van alle 
kweeksels wat minder staat en dat is dan goed bij te houden en op te eten. Want laten we 
niet vergeten dat wanneer het seizoen op zijn top is, er zóveel gezellig staat te groeien dat 
je het samen niet aangegeten krijgt. Allemaal waar, maar het gaat niet gebeuren. Leo (CEO 
tuin) werkt volgens de wisselteeltmethode, dus alles wat we hebben staan, schuift 
eenvoudig een plaatsje op. We evalueren wel elk jaar rond deze tijd. De succesnummers 
(spinazie, alle soorten kool en de aardappels) krijgen weer een mooi stuk toebedeeld. Ik hou 
mijn hart vast voor de prei en onze kruidentuin; allebei niet heel erg fijn gelukt. Wel liggen 
er tien kruiwagenladingen koeienmest verspreid over de tuin, heerlijk! Hoe het ook zij, we 
tuinen er gewoon op dezelfde manier weer in komend seizoen.  
 
Evalueren doen we ook bij de redactie van De Riethoorn. We willen graag een blad maken 
vol nuttige informatie, maar we hopen ook dat u  er plezier aan beleeft. Daarom nodigen 
we u binnenkort uit om uw mening te geven. Houd de mail van Ton in de gaten voor meer 
informatie hierover.  
 
Ons clubhuis kan gelukkig ook weer volledig worden ingezet; voor de pompoenendag, 
klaverjas- en sjoelavonden, de kerststukjes workshop en voor het eerst (?) voor een ‘Tuin 
Talk’, een gelegenheid om informatie met elkaar te delen. In dit blad een verslag van deze 
bijeenkomst van Carolien Wille én het recept van de die ochtend verorberde worteltaart 
van Sharon Kortenbach. In het nieuwe jaar ontmoeten we elkaar graag weer in ’t Stekkie, 
namelijk op zaterdag 28 januari, onder andere voor de uitreiking van de puzzelprijzen. In 
deze wintereditie van de Riethoorn vindt u dus weer een  prijspuzzel en ik hoop dat u 
massaal uw best gaat doen om de oplossing boven water te krijgen.  
 
Verder leest u alles over de aanleg van het klimaatbos die in het voorjaar zal zijn afgerond 
(een mooi initiatief in deze donkere klimaatdagen); Nelleke serveert een biologische kop 
thee; de schouwcommissie dient haar verslag op en als u het interview leest dat ik had met 
Monique Schaap weet u ook waarom we haar met recht ‘Mrs Bean’ kunnen noemen. Ik 
wens u heel veel plezier met deze winteruitgave! 
 
Namens de gehele redactie wens ik u fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor een 
gezond 2023! 
 
 
Liesbeth Rodenburg 
(Dillepad 3) 

 

 
Inleveren kopij voor de Riethoorn van 

Voorjaar 2023 voor 
10 maart 2023 

  
bij Liesbeth Rodenburg 

redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 
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 Correspondentieadres  

 

 
Tuinvereniging Spoorzicht 

 
Rietveldsepad 2a 

 
2408 ZH  Alphen aan den Rijn  

 

 

Agenda 2023 
 

Vergaderingen 
8 februari Bestuursvergadering  2 augustus Bestuursvergadering 
8 maart Bestuursvergadering  6 september Bestuursvergadering 
5 april Bestuursvergadering  4 oktober Bestuursvergadering 

20 april Alg. ledenvergadering  18 oktober  Commissievergadering 
10 mei Bestuursvergadering  8 november Bestuursvergadering 

7 juni Bestuursvergadering  6 december Bestuursvergadering 
5 juli Bestuursvergadering     

 

Schouwdata 
Voorjaar 2023: 

• 3 april t/m 9 april 2023 
 

 

• 15 mei t/m 21 mei 2023 

Najaar 2023: 

• 4 september t/m 10 september 2023 

 

• 16 oktober t/m 22 oktober 2023 
 

Evenementen 2023 
28 Januari Prijsuitreiking puzzel 

9 maart Kaarten en sjoelen 
6 april Paaskaarten en sjoelen 

11 mei Kaarten en sjoelen 
8 juni Kaarten en sjoelen 
7 juli Kaarten en sjoelen 
7 september Kaarten en sjoelen 

12 oktober Kaarten en sjoelen 
9  november Kaarten en sjoelen 

14 december Kerstkaarten en sjoelen 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van de Voorzitter  
  
Wat een geweldige zomer hebben we dit jaar gehad, eigenlijk wel 
tot half november. De oogsten waren dit jaar grandioos, maar het 
onkruid groeide net zo hard mee. Als je een aantal dagen niet op 
je tuin was, kon je dit duidelijk zien. Je zag op een aantal tuinen het 
zaad van het onkruid gewoon op de grond liggen. Niet leuk, want 
dan heb je lange tijd nodig om van het onkruid af te komen. Wil je 
dit niet? Je kunt het grotendeels voorkomen! Er is daar een regel 
voor: schoffelen als er geen onkruid staat! Hoe losser je de grond 
maakt, des te minder onkruid je krijgt. Je houdt op deze manier je 
tuin onder controle. Ook is het nu de tijd om fruitbomen te planten 
of te verplaatsen. 
 

 

 
We hebben dit jaar twee keer een barbecue gehad. Eerst alleen voor de vrijwilligers en 
daarna voor alle leden. De opkomst was groot en het was in één woord grandioos en 
beregezellig.    
 
Dit jaar hebben we veel nieuwe leden mogen begroeten op ons complex. We heten jullie 
van harte welkom en vertrouwen erop dat jullie je snel thuis zullen voelen binnen de 
vereniging. De wachtlijst was lang, mede daarom hebben we diverse grote tuinen in tweeën 
gesplitst, zodat we meer nieuwe leden konden verwelkomen. Desondanks is er nog steeds 
een wachtlijst.  
 
Het einde van 2022 is in zicht, alle leden hebben de nieuwe zaadgids van Garant  thuis 
bezorgd gekregen. Ik vraag uw bijzondere aandacht voor de bestellijst. Vul alles goed en 
compleet in! Dit scheelt een hoop werk voor degenen die voor de afhandeling zorgen.  
 
De groencommissie en de Desert Stormploeg mogen we niet vergeten. Als u wist hoeveel 
werk er elke dinsdagochtend wordt verricht op ons complex! Het is met geen pen te 
beschrijven. John, Bert, Theo, Jo, Bert, Jan, Jos, Kees, Rob. BEDANKT! 
Ik bedank, namens het voltallige bestuur, alle vrijwilligers voor hun grandioze inzet  in het 
afgelopen jaar. 
 
Ik wens u allen fijne feestdagen en een gelukkig 2023 toe en laten we er met zijn allen 
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 

 
Weer moest Liesbeth (onze onvolprezen hoofdredacteur) mij er aan herinneren dat ze nog 
een stukje proza van mij tegoed had. OK dan maar! 
 
Het was een jaar waarin weer heel wat meer kon dan in 2021. Het maakte niet wanneer je 
op de tuin kwam, je was nooit alleen. Juist dat is het onderbelichte plezier dat de ‘volks’-
tuin biedt. Contact met anderen, zomaar kletsen over niets, advies over maakt niet uit wat, 
even tot rust komen, noem maar op. 
 
Wat ik het afgelopen jaar in ieder geval gemerkt heb is dat onze tuinders steeds meer willen. 
We krijgen geleidelijk een andere populatie. Meer bewust tuinieren, meer vrouwen, 
jongere tuinders (vaak met kinderen), kleinere tuinen, meer problemen,  meer oplossingen, 
maar ook meer meedenken. 
 
Als bestuur proberen we daarin mee te gaan. Makkelijk is dat niet, zo’n stelletje oudere 
heren (en één jongere dame!), vastgeroest in de bintjes (mag ook al niet 
meer),mollenklemmen (is niet diervriendelijk), mest (van een dier, niet uit een zak), etc. 
 
Nou dat valt dus wel mee, wij zijn voortdurend bezig de tijdgeest te volgen, echt makkelijk 
is dat niet, die geest is wel erg snel. 
 
Onderwerpen voor volgend jaar: 

- Gaan/moeten we de parkeerplaats laten asfalteren. Is erg duur, dus 
penningmeester en ALV bepalen. 

- Gaan we een luifel aan het Stekkie aanbouwen, is niet erg duur en biedt veel 
voordelen. 

- Als een tuinder een wens/idee/eis heeft, vaak volledig terecht, moet het bestuur dat 
oplossen of de tuinders, met wat hulp, zelf? 

- De huur van de gemeente gaat behoorlijk omhoog. Per tuinder stelt dit gelukkig niet 
veel voor. 

- Hoe krijgen we meer ondersteuning voor het bestuur. 
- Hoe krijgen we onze tuinders ervan bewust dat je problemen vaak ook zelf kunt 

oplossen. 
- Hoe krijgen we onze tuinders ervan bewust dat je niet alles van het bestuur mag 

eisen. 
 
Genoeg gejammerd!!!!!!! 
Het is nog steeds leuk om bestuurslid te zijn van deze vereniging. 
Er zitten bijna alleen maar leuke mensen op de tuin. 
Er zijn enorm veel onderlinge leuke contacten. 
Er worden evenementen georganiseerd door leden! 
De zon schijnt er altijd, zie je hem niet, moet je even zoeken, zie je hem wel. 
 
Ik wens iedereen hele fijne dagen, een geweldige oudejaarsavond en een teelt seizoen met 
mega oogsten! 
 
Ton van Dijk 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van de schouwcommissie 
 
Het is de gewoonte om aan het eind van een tuinseizoen een verslag te maken van de 
ervaringen die wij tijdens de schouw in het voorjaar en het najaar opdoen. 
Dit doen we om de tuinders opmerkzaam te maken op bijzonderheden die wij tegenkomen 
en zodoende een hulp te kunnen zijn om uw tuin zonder minpunten door de volgende 
schouw te loodsen. 
 
Jaarlijks zijn er binnen de schouwcommissie wel wijzigingen op het personele vlak en dit 
jaar wel een heel bijzondere. Ton Vervaet heeft de commissie wegens 
gezondheidsproblemen moeten verlaten, maar daar staat tegenover dat we ook weer twee 
nieuwe leden mochten verwelkomen: Cees Pont en Carolien Wille. Bijzonder is dat Carolien 
het eerste vrouwelijke lid is van de schouwcommissie en hoe enthousiast ze is over haar 
inbreng heeft u kunnen lezen in haar artikel in het vorige clubblad. 
 
De voorjaarsschouw was zeer positief, want bijna alle tuinen lagen er goed verzorgd bij en 
alle sloten waren goed onderhouden. Maar de najaarsschouw gaf een ander beeld: veel 
tuinen hadden last van veel en hoog onkruid en een groot aantal tuinders had moeite met 
het onderhouden van de sloot. 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. Doordat onze secretaris bijna wekelijks 
aandacht vroeg voor de schouw via de email, zijn veel tuinders aan de slag gegaan en waren 
de meeste tuinen in orde. 
 
Het onderhoud van de sloten is al vele jaren een groot probleem. Moeten alle drijvende 
planten in het najaar uit het water of kunnen er ook blijven staan? Inmiddels wordt er door 
het bestuur met experts contact gezocht om voor het komende seizoen duidelijk te krijgen 
hoe we het beste onze sloten kunnen onderhouden. U zult hiervan op de hoogte worden 
gehouden: check uw email regelmatig!! 
 
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. 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. Wat voor u mooi en hoog is, is voor uw medetuinders vaak hinderlijk. 
 
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. Het onderhoud van het openbare pad is geen taak van de vereniging, maar moet 
door de tuinders in onderlinge samenwerking worden uitgevoerd. 
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Ook vragen we extra aandacht voor de compostbakken. Sinds de wijziging van ons 
tuinreglement is het tegenwoordig toegestaan om compostbakken te hebben van 1m hoog,  
1m breed en 1m lang. 
 
In bakken van deze afmetingen kan een heleboel afval, maar het is niet de bedoeling dat 
deze bakken het hele jaar vol zijn. De bakken moeten aan het eind van het seizoen worden 
geleegd en de inhoud kan mooi worden ondergespit. 
 
De mannen van het terreinbeheer hebben ook geconstateerd dat er in de compostbakken 
loof van aardappelplanten en zelfs rotte aardappels waren gegooid. Zoals vermeld in uw 
aardappelcontract is dit ten strengste verboden om het verspreiden van de aardappelziekte 
(phytophthora) te voorkomen. 
 
Loof en ander afval van pootaardappelen dient zo snel mogelijk van uw moestuin te worden 
verwijderd. 
 
Niet alle tuinnummers zijn overal duidelijk zichtbaar. 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. 
 
Mocht u vragen of twijfels hebben over wat er wel of niet mag op uw tuin, neem dan voor 
u aan de slag gaat even contact op met het bestuur, het terreinbeheer of de 
schouwcommissie. Zij kunnen u voorzien van de juiste informatie, waardoor veel ergernis 
kan worden voorkomen.  
 
Namens de schouwcommissie, 
Jo van den Hoven 
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In gesprek met… 
 
Monique Schaap, een ieder bekend, ook als je nog 
niet zo lang meeloopt op ons complex. Maar ja, we 
willen toch meer van haar weten, zoals: 
 
Monique, wat doe je in het dagelijks leven? 
 
Ik werk voor een groot internationaal bedrijf in 
Dordrecht. Ik heb wereldwijd 6,500 collega’s en 
binnen dat bedrijf ben ik werkzaam op de afdeling 
product management;  ik organiseer voornamelijk 
grote buitenlandse bezoeken en internationale 
trainingen. Dat kan zijn voor nieuwe of bestaande 
collega’s, voor externe klanten, voor bedrijven die 
ons vertegenwoordigen over de hele wereld. 
Verder houd ik me ook bezig met het bedenken 
van oplossingen voor procedures die niet 
helemaal goed lopen binnen het bedrijf. Ik zoek uit   
waarom er dingen stagneren en wat er beter kan, improvement management dus. 
 
Hoe lang heb je deze tuin al? 
Twee seizoenen, ik woon in Alphen Noord en ik had me bij meerdere tuinverenigingen 
ingeschreven en ik ben ook bij alle verenigingen gaan kijken, maar toen ik hier op Spoorzicht 
binnen kwam lopen om een keer de sfeer te proeven, ja, dat beviel me heel erg goed.  
 
Waarom wilde je een tuin? 
Vanaf mijn veertiende heb ik gewerkt bij de familie Bakhuijzen in Boskoop en zij hebben mij 
de liefde voor een particuliere tuin laten ontwikkelen. In die jaren heb ik een redelijk groot 
herbarium opgebouwd en dus weet ik wel een beetje van geneeskrachtige kruiden en wilde- 
en waterplanten en vandaar uit ben ik altijd bezig geweest met de tuin- en balkontomaatjes 
als dat mogelijk was. Ik werd vaak gevraagd om bij mensen tuinen in te richten, dus ik heb 
altijd wel met mijn vingers in de aarde gezeten. En toen kwam dit op mijn pad, eigenlijk 
middenin corona en de halve familie riep: ‘Doen, doen, doen!” 
 
Komt de halve familie ook helpen? 
Als ik ze nodig heb dan zijn ze er hoor! De tuin is supergroot, we hebben dat wel beperkt 
door wat bakken aan te leggen, want de tuin was een grote zwarte vlakte toen ik hem kreeg 
en we hebben dus een heleboel aangepast. 
 
We hebben alle paden en bakken gemaakt om het behapbaarder te maken voor mij. 
Aankomend jaar ga ik de bakken veranderen, want ze zijn te groot. Ze moeten makkelijker 
te hanteren zijn en dus leg ik tegels neer in de bakken, zodat ze op te delen zijn in kleinere 
segmenten. Dan is ook de heermoes en ander onkruid makkelijker te verwijderen.  
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Tuinier je volgens een speciaal plan? 
Ik verwacht wel in de toekomst steeds minder groente te gaan kweken en over te gaan op 
meer bloemen en bomen of laagstamfruit of zo. Het is natuurlijk redelijk zwaar werk, aan 
de andere kant geeft het me zoveel voldoening, ik vind het zo ontzettend leuk. Ieder jaar is 
weer een nieuw jaar en zo ervaar ik het ook. Het eerste jaar heb ik volgens het 
wisselteeltplan gewerkt, het tweede jaar eigenlijk ook, maar toen heb ik mijn bedden weer 
op een andere manier ingedeeld en dat is me niet goed bevallen. Ik had aan de buitenkant 
van de bakken, de lokbloemen gezet, dus goudsbloemen, afrikaantjes en dergelijke 
helemaal rondom. Dat houdt in dat je 50 centimeter kwijt bent rondom voordat je bij je 
groente kan komen, met als gevolg dat het onkruid welig gaat tieren, omdat je niet alles er 
uit krijgt.  Dan heb je minder last van ongedierte, maar meer van onkruid. Vandaar dat ik 
besloten heb om stoeptegels in de bakken te leggen dus, wie er nog stoeptegels voor mij 
heeft, 30-30, ik houd me aanbevolen. 
 
Wat is er het beste gelukt afgelopen seizoen? 
Ik heb een soort ‘crush’ op allerlei soorten bonen: ik had Piemonte bonen, kievitsbonen, 
heilige boontjes, Yin- Yangboontjes, daar heb ik zoveel lol van, daar zou ik eigenlijk mijn hele 
tuin mee vol willen zetten en misschien ga ik dat ook wel doen.  
 
En verder is deze tuin voor jou ook een plek om lekker te zitten? 
Ik woon op een flat, negen hoog, trouwens prachtig met een balkon op het zuiden, het is zo 
lekker om hier te zijn. En zeker ook door mijn drukke baan, om dan ’s avonds even hierheen 
te kunnen gaan, al is het maar voor een half uurtje. Ik ben in het weekend ’s morgens vaak 
vroeg hier en dan met de rijp op je tuin en het opkomende zonnetje en een kopje koffie in 
mijn stoeltje, heerlijk! Ik hoop dat alle (nieuwe) tuinders er net zoveel plezier aan beleven 
als ik. En natuurlijk kan er van alles mislukken en het zal niet altijd gaan zoals je het voor 
ogen had, maar dat is oké en hup, op naar volgend seizoen. 
 
Wat vind je van de vereniging? 
Ik voelde me meteen heel welkom, dat kwam ook door Kees en Rob en John Bontje en 
Bertus Hooijer en alle anderen die ik na die eerste zaterdag heb ontmoet. Ik ben me ook 
gaan inzetten voor de vereniging en ik heb nu een soort adviserende rol op algemene zaken 
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en ik probeer een verbinding te zijn tussen redactie, website en bestuur. Ik probeer zoveel 
mogelijk mensen te helpen en me in te zetten voor leuke dingen. 
 

 

  
 

 
Ik kijk heel erg uit naar onze minibibliotheek, ik hoop dat-ie snel geplaatst gaat worden. Het 
wordt een bibliotheek als de gewone echte bibliotheek: boeken lenen en weer 
terugbrengen. Het gaat om een minibieb voor tuinboeken, vogelboeken en/of 
natuurboeken. Ik heb hier, in mijn huisje, al een hele stapel boeken liggen en die kunnen er 
zo in. Dus nog een oproep: Hebben jullie tuinboeken of –bladen (Landleven, de Tuin op tafel 
of De Makkelijke Moestuin), zet ze er maar in.  
 
Monique, jij gaat hem beheren en ik help. 
Helemaal goed! 
 
Dankjewel voor dit gesprek. 
Alsjeblieft! 
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Wat te doen met een pompoen? 

 
29 oktober was het zover: wat te doen met een pompoen? Ruim 40 mensen hebben van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om onder de deskundige begeleiding van Bertus Hooijer een 
pompoen te versieren. Het was dan ook een gezellige drukte in ’t Stekkie. Koffie, soep, iets 
lekkers…. Kelly en Fabian reuze bedankt! Er zijn ware kunstwerkjes ontstaan, moet ook wel, 
er was volop materiaal, kennis en hulp aanwezig om er iets moois van te maken. 
Volwassenen maken veelal een bloemstuk van de pompoen, kinderen gekke gezichtjes. 
Naast alle kunstwerkjes stond er buiten een waar kunstwerk gemaakt door Bertus zelf. 
 
Volgend jaar weer? Vast wel! 
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                Materialen via de Tuinvereniging te koop: 

 

 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/


 

           
P a g i n a  | 19  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

 

Van Theetuin naar Tuinthee 
 
Als ik rondkijk in mijn tuin heb ik veel planten die geschikt zijn om een lekkere kop tuinthee 
te maken en dat doe ik graag. Kruidenthee kopen is duur en er gaat niets boven thee van 
kruiden uit eigen tuin. Je kunt ze vers plukken maar je kunt ze ook goed drogen als je in de 
zomer een overvloed hebt om te oogsten. 
                                                                    
Mijn voorkeur gaat naar vers plukken, in een theeglas doe je bijvoorbeeld een paar takjes 
munt, giet er kokend water over,   een paar minuten trekken en je hebt een heerlijke 
muntthee. Er zijn vele soorten muntplanten, bv. ananasmunt en appelmunt of wollige 
munt, deze laatste is wat zachter van smaak.  Munt drogen is heel gemakkelijk. In de 
ochtend munt afsnijden, kleine bosjes maken en laten drogen in de schaduw. 
 
Van de overige soorten theeplanten kun je het beste de blaadjes scheuren want dan komt 
de meeste aroma vrij. Wil je verse blaadjes gebruiken dan gebruik je één eetlepel per kop, 
5 minuten laten trekken.  Van de gedroogde blaadjes gebruik je een halve eetlepel per kop 
thee, 10 minuten laten trekken. 

 

   
 

Welke planten zijn geschikt voor het maken van tuinthee? 

• Citroenmelisse, alleen vers gebruiken 

• Kamille 

• Moederkruid 

• Citroenverbena, alleen vers gebruiken                          

• Verveine 

• Bergamot, tijm en basilicum 

• Blaadjes van aardbei, framboos en zwarte bes en roos 

• Venkel 

• Stevia, de gescheurde blaadjes hiervan kun je als zoetmiddel gebruiken voor je thee 
 
Brouw een mengsel van één soort of stel je eigen theemengsel samen. Zo’n theemengsel is 
ook leuk om cadeau te geven. Bij Dille en Kamille kun je leuke potjes en etiketten kopen. 
Lege potjes kun je natuurlijk ook zelf verzamelen. Een theemengsel kun je ook opfleuren 
door er gedroogde bloemetjes doorheen te mengen, bv goudsbloem of korenbloem. 
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Een echte herfst/winterthee is Rozenbottelthee: 

• Pluk de rijpe bottels. Dit kan je vanaf september doen.   
• Laat de bottels drogen op een donkere, warme plek. Ong. 2 weken. 
• Snijd de bottels doormidden, plet ze en maal ze fijn. 
• Voeg de rozenbottel in een thee-ei toe aan heet water en laat even trekken. 

 
Soms kunnen er pluisjes aan de rozenbottel zitten, die kun je beter niet opeten want ze 
worden gebruikt om jeukpoeder van te maken. Rozenbottelthee is heel goed voor de 
weerstand. Door de hoge concentratie aan vitamine C in rozenbottel krijg je weerstand een 
enorme boost. 
 
Wil je biologische kruiden/theeplanten kopen, ga dan eens naar Schoutens Kruiden in 
Boskoop en laat je informeren en inspireren om je tuin straks te verrijken met theeplanten. 
 
Wil je alvast in the mood komen in een theetuin ga dan naar Proef de tuin om gezellig 
kruidenthee te drinken met een punt heerlijke cheesecake van het huis. 

• Schouten’s  Kruiden, Rijneveld 121 in Boskoop                        
• Proef de Tuin, Rijneveld 153 in Boskoop 

 

  
 

Succes! Nelleke Dorsman 
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Groene boeken 
 
Heerlijk op de bank met een kop tuinthee en een boek, dit keer niet om inspiratie op te 

doen over het nieuwe tuinseizoen maar heerlijk lezen over tuinperikelen in andere 

tuinverenigingen… Het liefst met een beetje humor en soms ook heel spannend en/of 

herkenbaar. En ook heel interessant om te lezen hoe het er op andere tuinverenigingen aan 

toe gaat, welke uitdagingen hebben zij doorstaan in de loop der jaren. Drie boeken die erg 

leuk zijn om te lezen tijdens de kerstvakantie: 

• Volkstuinverhalen, Suzanne de Boer & Marieke de Geus 

• Moord op de moestuin, Nicolien Mizee 

• Rust en Vreugd, Hendrik Groen   
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Heel veel leesplezier en een groen en voorspoedig 2023! 

 

Nelleke Dorsman 
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Tuinplaatjes 
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Nieuws uit de omgeving 
 
Klimaatbos 
De gemeente gaat een klimaatbos planten. Dit klimaatbos komt globaal tussen de zuidrand 
van woonwijk Kerk en Zanen en de Rijksweg N11. Vanuit ons complex gezien dus achter de 
geluidswal. De inrichting van dit bos kunt u zien op de tekening. De aanleg van het 
klimaatbos is in de eerste helft van december begonnen en zal naar verwachting half maart 
2023 afgerond zijn.  
 
Bomen zijn belangrijk! De gemeente Alphen aan den Rijn heeft veel aandacht voor 
vergroening en voor het planten van meer bomen. Bomen zorgen voor verkoeling, zorgen 
voor zuurstof en nemen kooldioxide op. Uit veel onderzoeken is gebleken dat de geestelijke 
en lichamelijke gezondheid van mensen toeneemt wanneer mensen in een groene 
omgeving wonen.  
 
Klimaatbomen 
In het bos worden veel zogenaamde klimaatbomen geplant. Gekozen wordt voor bomen uit 
de door de Wageningen University & Research beschreven klimaatbomencollectie. Wat zijn 
klimaatbomen en waarom hebben we ze nodig? De effecten van de klimaatverandering 
worden in West-Europa steeds duidelijker: meer hittegolven, langere droogteperiodes. Dit, 
in combinatie met de zachtere, nattere wintermaanden, zorgt ervoor dat onze huidige 
bomen stress ervaren en hierdoor vatbaarder worden voor ziektes en parasieten. Een 
duidelijk voorbeeld van die ziektes en parasieten is de letterzetter die vooral onze inheemse 
sparrensoorten teistert. Of de beuken die last beginnen te krijgen van wortelrot of 
verbranding en hieraan doodgaan. Het is belangrijk om sterk in te zetten op alternatieve 
boomsoorten die deze stress aankunnen: de zogenoemde klimaatbomen. Deze 
klimaatbomen zijn dus een selectie bomen die bestand zijn tegen de weersomstandigheden 
van de toekomst. 
 
Opzet van het bos 
Het bos krijgt een educatief karakter met open ruimtes, die omgeven worden door 
sierkersen, zogenaamde ‘kersenkamers’. Deze ‘kersenkamers’ hebben elk een andere 
grootte om te zorgen voor variatie, diverse functies en daarmee verschillende belevingen. 
De opzet is om iedere ruimte te koppelen aan een ander thema c.q. functie. Dit kan 
ecologisch zijn, aansluitend bij de educatieve functie van het klimaatbos, maar ook 
bijvoorbeeld een historisch of cultureel thema zijn. Een van de grootste kersenkamers zal 
aan de zuidzijde van het fietspad worden vormgegeven met een amfitheater (een knipoog 
naar de Romeinse tijd), een plek voor samenkomsten, evenementen en buitenlessen. Hier 
is veel ruimte voor educatie en het is zeer geschikt als startpunt voor het verkennen van het 
klimaatbos. Het amfitheater ligt dicht bij een parkeerterrein van Archeon, bij een entree 
vanuit de wijk en in de buurt van het beeld ‘De Romein’. Dit amfitheater sluit aan bij het 
Romeinse verleden (i.v.m. de nabij- en betrokkenheid van het Archeon). Het bestaande 
bijenlint zal geoptimaliseerd worden.  
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/


 

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

   

 

 
 
Goede voornemens 
Het is weer de tijd van de goede voornemens. Wellicht zet u een bezoek aan het klimaatbos 
op uw lijst. 
 
Bert Drolenga 
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Worteltaart van Sharon 
 
Benodigdheden voor twee taarten:  2 cakevormen van +/- 25 x 13 x 7 cm 
 
Verwarm de oven voor tot 180 graden C.  
Vet de pannen in met zachte boter en besprenkel de zijkanten en bodem met maanzaad. 
 
Ingrediënten en instructies: 

• 375 gram gesmolten boter 

• 350 gram donkerbruin basterdsuiker OF 425 gram honing 

• 4 eieren (op kamertemperatuur) 

• 6 theelepels vanille aroma 

• geraspte schil van 1 citroen 
 
In een grote kom, klop de suiker of honing samen met de boter. Voeg daarna de eieren een 
voor een toe (kloppen na iedere toevoeging). Voeg daarna de overige ingrediënten toe en 
klop tot het beslag licht van kleur is: 

 

• 260 g volkoren bloem 

• 240 g patent bloem 

• 2 theelepels zout 

• 1 theelepel zuiveringszout 

• 6 theelepels bakpoeder 

• 2 theelepels piment 

• 4 theelepels kaneel 
 

- Zeef deze ingrediënten twee maal.  
- 400 g geraspte wortels (als je een Amerikaanse maatbeker van 1 kop hebt, is dit 

2,5 verpakte koppen) gedrenkt in het sap van een citroen. 
- Voeg afwisselend de droge ingrediënten en de wortelen toe (droog – wortels – 

droog – wortels – droog) en meng voorzichtig na elke toevoeging. 
- 240 gram rozijnen 
- Voeg de rozijnen toe. 
- Vul de pannen en bak ze +/- 60 minuten. (misschien meer of minder afhankelijk 

van de dimensies of je pannen). 
- Haal uit de oven en test met een taarttester. 

 
Laat ze 10 minuten afkoelen. Verwijder uit de pannen. (Als je nu een natte plek ziet, doe 
de pan(nen) terug in de oven voor nog 10 minuten) (Lekker met Philadelphia!) 
 
Sharon Kortenbach 
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Filippine Prijspuzzel 
 
Zoek de woorden volgens de gegeven omschrijvingen. Zet de letters van dat woord in de 

juiste rij van het diagram. De oplossing, een gezegde, vindt u terug in de gemarkeerde 
vakjes, die u van boven naar beneden leest. Stuur deze oplossing naar 

redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 
 

1. Plaats voor tuinafval (11) 

2. Activiteit in ’t Stekkie (12) 

3. Één van de paden op het complex (9) 

4. Grondsoort (4) 

5. Grond om potjes mee te vullen (9) 

6. Verdwaaltuin (7) 

7. Naam van ons complex (10) 

8. Hofje voor fladderende insecten (10) 

9. Gebouwtje voor het gereedschap (8) 

10. Groene groente met licht bittere smaak (8) 

11. Alle beestjes in de grond (10) 

12. Stukje gras in de tuin (5) 

13. Groente die familie is van bloemkool (8) 

14. Gemene ziekte die aardappels kan treffen (12) 

15. Stengel of blad (4) 

16. Dit gebeurt als je groente niet op tijd oogst (12) 

17. Koning of winterverschijnsel (5) 

18. Vakantieverblijf voor kleine beestjes (13) 

19. Voorjaar (5) 

20. Het toedekken van de bodem met een laag tuinresten (6) 

21. Manier om te kweken met zorg voor milieu (10) 

22. Vogel die vaak op de tuin komt eten (6) 

23. Organisch materiaal (5) 

24. Ontwerpmethode gericht op het duurzaam vormgeven van de leefomgeving (12) 

25. Ontwerp voor het nieuwe seizoen (8) 
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Tuintalk 
 
Op zaterdag 10 december om 10 uur begon de eerste Tuintalk. Het evenement is goed 
bezocht door zowel de doorgewinterde als ook de pas gestarte tuiniers. We hadden post-
its om tips en wat er goed ging dit jaar op te schrijven. En er waren post-its om vragen en 
frustraties op te schrijven.  
 
De bedoeling was (eigenlijk) om 2 vragen met de groep te beantwoorden. En dat daarna 
iedereen met elkaar zou praten over elkaars tips, wat er goed ging en de eventuele vragen 
die er waren onderling te bespreken. Maar de groep besloot om de vragen met elkaar te 
bespreken. Dit was ontzettend leuk! Zo was er een vraag over ‘hoe hou je je kas gezond?’ 
Daar kwamen verschillende antwoorden op: de een schept elk jaar een laag aarde eruit en 
erin en de ander doet dat om het jaar. Een erg leuk onderwerp en wellicht gaan we hier in 
de toekomst nog verder iets mee doen.  
 
Een andere vraag was ‘hoe snoei je je fruitbomen?’ Hier kwamen verschillende reacties op, 
maar alles samengevat was het antwoord ‘zorg dat het luchtig is, geen takken en takjes 
tegen elkaar en kijk of je boom nog mooi in vorm is. Dus niet te zwaar aan de ene of andere 
kant’. Er werd ook gepraat over plaagdieren en hoe we die kunnen bestrijden. Onder andere 
wezeltjes zouden erg welkom zijn op onze volkstuinen. Ze zijn er al en hoe kunnen we hen 
een goed thuis geven? 
  
En zo waren er nog veel meer vragen en antwoorden. De onderwerpen nemen we mee voor 
wellicht een volgende keer, maar misschien wel in een iets ander jasje, daar denken we nog 
even over na. Dit was een uitprobeersel waar zeer positief op is gereageerd. Dus als je het 
leuk vindt om de volgende keer erbij te zijn, de planning voor 2023 is in de maak!!! 
  
Bij dezen willen we Sharon bedanken voor haar heerlijke baksels!!! Ook onze dank aan Jo, 
die zijn Excel zaaikalender met ons deelt via de website: 
https://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/downloads 
 
Fabian, jij ook bedankt voor het onderhouden van de innerlijke mens en het online 
regelgedeelte. 
 
Was je er niet bij? Dan heb je echt iets gemist! En we willen het bestuur bedanken voor het 
mogelijk maken van deze leuke Tuintalk!  
  
Voor nu wensen wij jullie fijne feestdagen en een mooi en oogstrijk 2023 toe! 
 
Hester en Carolien 
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