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Van het bestuur
Op 10 april 2017 vond de Algemene Ledenvergadering plaats.
De opkomst was weer geweldig. Tijdens de ALV werd afscheid
genomen van ons bestuurslid Rik van de Ven. Rik was belast
met de Tuincommissie. Daarnaast maakte Rik deel uit van de
Inkoopcommissie, maar hij blijft ook na zijn afzwaaien als
bestuurslid actief in deze commissie. Het bestuur gaat nog op
gepaste wijze afscheid nemen van Rik. Op deze plek kan ik
hem alvast nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet als
bestuurslid. Hans Kolenbrander werd unaniem door de leden
gekozen als opvolger van Rik.
Een agendapunt van de ALV was het verbeteren van het
onderhoud van het complex, de (uitvoering van de)
tuinkeuringen en van de werkploegen. Op dit moment
functioneert het niet zoals het zou moeten, en dan gaat het in
het bijzonder om de inzet van de werkploegen. In praktijk blijkt
dat er leden zijn die zonder afmelding bij de werkploegleiders
niet kwamen opdagen. Dat kan natuurlijk niet. Op de
vergadering hebben diverse leden zich aangemeld om over dit
punt te gaan brainstormen. Verderop in deze editie van ‘t
Groentje leest u de uitkomst van dit overleg.
De bloesems van de fruitbomen stonden er de afgelopen tijd
prachtig bij. Ik hoop dat de zware nachtvorst die onlangs heeft
plaatsgevonden geen schade heeft toegebracht.

Met vriendelijke groet,
Henny Verstraaten

Mededelingen Tuincommissie
Bestuurslid Tuincommissie
In de ledenvergadering van 10 april ben ik (Hans
Kolenbrander) gekozen als nieuw bestuurslid voor de
Tuincommissie en heb ik mijn voorganger Rik van de Ven
opgevolgd. Voor alle vragen/opmerkingen/verzoeken over
activiteiten die horen bij de tuincommissie is er vanaf nu het
e-mailadres hansvolkstuin@gmail.com.
Frezen
In de maand maart kon men zich inschrijven om de tuin te laten
frezen voor €0,40 per m2. Hans Struik heeft voor vijftien
tuinders de tuin gefreesd, wat neerkwam op een totaal van
1.100 m2. Hans, dank wederom voor je inspanningen.
Fietsenstalling naast bushok (coniferenbosje)
De fietsenstalling was vervuild (lees: er stonden diverse
verroeste en niet-rijdbare fietsen). Naar aanleiding van
berichtgeving in ‘t Groentje van april is aangekondigd dat
uiterlijk 28 april de fietsen zouden worden afgevoerd. Inmiddels
heeft een aantal tuinders zich gemeld met het verzoek hun fiets
te laten staan. De overige fietsen zijn afgevoerd. De
fietsenstalling is dus weer opgeruimd.
Mededelingen van de Tuincommissie
Mededelingen worden vanaf nu, behalve in ‘t Groentje, ook
gedaan op het publicatiebord in het bushokje en op onze
website, www.debloemhof.nl. Houd deze goed in de gaten.
Om de gehele website te bekijken, waaronder de actuele
werkploegindeling, moeten leden overigens inloggen. Wie nog
geen wachtwoord heeft, kan er eentje aanvragen via
sitebeheer@debloemhof.nl.
Hans Kolenbrander

Uitslag brainstormsessie
Brainstormsessie 25 april
Naar aanleiding van de ledenvergadering op 10 april is er op
25 april een brainstormsessie geweest waarin zowel de opzet
van de tuinkeuringen als die van de werkploegen is
besproken. Hierbij de resultaten.
• Tuinkeuringen
Op korte termijn worden nieuwe objectieve keuringscriteria
opgesteld (met o.a. als basis het tuinreglement). De
keuringscommissie (Cor Berg, Jan Demmink, Rob Jansen,
Wim Kanbier en Suzanne van der Wielen) gaat aan de hand
van deze criteria de tuinen controleren. De geconstateerde
onregelmatigheden worden dan besproken binnen het bestuur
waarna de tuinder wordt geïnformeerd.
• Werkploegen ’nieuwe stijl’
Knelpunt van de afgelopen jaren was met name het niet op
komen dagen zonder afmelding. Tijdens de brainstormsessie
hebben we besloten om de bestaande werkwijze te
handhaven maar dan in aangescherpte vorm. Deze werkwijze
is een proef (vanaf 03-06-2017).
De aanscherpingen zijn:
- Registratie aan-/afwezigheid werkploegleden. Of je er bent
wordt voortaan geregistreerd.
- Daadwerkelijk uitvoeren sanctiebeleid. Als je je niet afmeldt
of wanneer je je werkbeurt niet inhaalt, krijg je een boete van
€ 25,00 opgelegd.
- Duidelijke takenlijst.
Bij afmelden word je automatisch voor de eerstvolgende
werkploeg ingepland. Er worden per werkbeurt tien
werkploegleden ingedeeld waardoor we meer werk kunnen
verzetten dan wat er met de gebruikelijke vijf of zes personen

kon worden gedaan. Daarnaast hoeven we minder vaak een
ploeg in te zetten, wat handig is omdat we niet zo veel
werkploegleiders meer hebben (zie verderop in dit stuk).
De werkploegen worden gepubliceerd in ‘t Groentje maar nu
ook op de website (www.debloemhof.nl). Halverwege de week
wordt er nog per e-mail een reminder gezonden vanuit het
bestuur aan de werkploegleden die de eerstvolgende zaterdag
aan de beurt zijn.
Voor alle duidelijkheid: het opleggen van een boete van €25 is
niet wat de vereniging wil en ze heeft dit uiteraard ook niet als
doelstelling. Dus kom gewoon (het is gezellig) of meld je tijdig
af bij de ploegleider (maar dan ben je wel ’automatisch’ voor de
eerstvolgende werkploeg ingepland!).
Aan het eind van het jaar wordt deze proef geëvalueerd.

Ploegleiders gezocht
Het is al vaker geroepen… we zoeken ploegleiders! Wat doet
de ploegleider eigenlijk? De ploegleider is de contactpersoon
voor de werkploegleden op de betreffende zaterdag, reikt bij
aanvang de gereedschappen uit (en neemt die aan het einde
weer in ontvangst) en verdeelt de taken. Slechts een x aantal
keer per jaar ben je aan de beurt waarbij geldt dat… hoe meer
ploegleiders, hoe minder vaak een ploegleider aan de beurt
komt. Dat is het en niet meer.
Meld je aan als ploegleider via hansvolkstuin@gmail.com.
Als bestuur kunnen we niet zonder resultaat blijven vragen om
ploegleiders. Andere alternatieven zullen dan bedacht worden.
We moeten het met zijn allen doen. Ik hoop op jullie
medewerking en zie de aanmeldingen graag tegemoet.
Hans Kolenbrander

Werkploegen
Werkploegindeling ‘nieuwe stijl’ van 3 juni t/m 8 juli 2017: op
zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Bovenaan de ploegleiders + telefoonnummers, daaronder de werkploegleden.
03-06-17
10-06-17
24-06-17
Berg C.N.
Huut J.H.M. van
Kolenbrander, H.
(071-5415348)
(071-5895032)
(06-53714678)
--------------------------------------------------------------------------------------------Afajjay, F.
Aidi, A. el
Albada, R. van
Atzubaydi, S.
Bloois, T. de
Auton
Bosman, G.J.
Dam, J. van
Burg, W.F.G. van der
Hempen, M.
Gelderen, M. van
Jongma, S.
Jansen, R.
Jansen, I. (tuin 103)
Koevoets, M.

Meurs, M.J.M. van
Noordermeer, J.A.
Permanand, R.
Vegt, P.
Roos, M.

Klein, F.A.J.
Oort, C.
Rietveld, W.
Rijsbergen, J.C.
Vries, W.C.P de

Leahy, E.
Maat, L.
Mallinckrodt, F.
Meyer, A.
Velzen, W. van

01-07-17
08-07-17
Iterson van C.J.
Kolenbrander, H.
(071-5892471)
(06-53714678)
--------------------------------------------------------------------------------------------Aalderen, M. van
Alderlieste, M.
Berends, M.
Boere, C.
Cheretis, E.
Borsje, M.
Prang, E.
Dekker, B.C. den
Pronk, S.
Jansen, J. (tuin 205)
Versteegh, G.
Jonge, B.W.H. de
Vliet, W.J. van
Post, L.P.J. van der
Werf, A.M. van der
Sodderland, E.

Wernars, R.
Parqui, J.

Velders, H.
Verbon, P.

Niet afgemeld is € 25,- boete.

Tuingedicht
Morgenzang (fragment)

De moestuin praalt met malsche kruiden;
De boomgaard schynt met sneeuw bedekt;
Het bolle windje blaast, in ‘t zuiden,
Daar ‘t alles tot verkwikking strekt.
Gy, alles zaligende morgen!
Geheel natuur verbreidt uw’ lof;
En ‘t reedlyk hart, ontlast van zorgen,
Vindt eindelooze juichensstof.
Hier, onder kamperfoelje-struiken,
Door kunst, tot een priëel gevormd,
Kan ik al ‘t aards gewoel ontduiken,
Dat, elders, steeds, het hart bestormt.

Anoniem
Uit: Vrije Landbouwers Gezangen. Amsterdam, L. Groenwoud, 1790

Een verrassend goed leesbare 18e-eeuwse tekst over de rust
die een mens in de moestuin kan vinden. Daar, bijvoorbeeld
onder kamperfoeliestruiken die door tuinmanskunst tot een
prieeltje zijn gevormd, bent u even bevrijd van al het aardse
gewoel dat elders, steeds, het hart bestormt…

Thomas Gerkrath

Woonruimte gezocht
Wie geen zin heeft in
bladluizen doet er goed
aan lief te zijn voor
lieveheersbeestjes en
oorwormen. Zij eten met
graagte de bladluizen
uit je planten en bomen.
Met lief zijn bedoel ik
behalve niet
doodmaken in dit geval
woonruimte bieden.
Voor beide diertjes kun je één en hetzelfde nestplaatsje
maken, dat scheelt dan weer.

Oorwormen overwinteren in de grond, ze zoeken vanaf
mei/juni voedsel en een nieuwe plek om te schuilen.
Lieveheersbeestjes zoeken juist voor de winter nieuwe
woonruimte.
Een zogenaamd ‘heksenmutsje’ dat het goed schijnt te doen
bij beide luizenkillers maak je door een bosje stro in het
midden samen te binden met een stukje touw. Het bundeltje
trek je vervolgens met het touw in een plantpotje van

aardewerk of plastic, zodat het dubbelgevouwen in het potje
zit. Het potje hang je nu laag in een boom (met het uitstekende
stro aan de onderkant) of steek je met een stok tussen je
gewassen.

Een ander favoriet onderkomen is een bundeltje
bamboestokjes. Niets meer te doen dan zo’n bundeltje
horizontaal in een boom te hangen.

Suzanne van der Wielen

Tipje van de witlof-sluier
Het telen en inkuilen van witlof levert bij diverse leden
problemen op. Daarom wordt er weinig witlof geteeld. Bij mij
lukt het prima. Twee weken geleden heb ik mijn laatste witlof
genuttigd. Het was heerlijk. Lekkerder dan uit de winkel. Ik
probeer u uit te leggen waarom het bij mij wel lukt.
Ik koop witlofzaad Flash F1 bij Garant Zaden. Na het rooien
van de witlofwortels kunt u die inkuilen in een kistje zonder
dekgrond. Voor het inkuilen gebruik ik geen kistje maar een
witlofcontainer. Deze container heb ik via internet gekocht bij
het Vlaams zaadhuis in Waarschot in België. Ik gebruik
potgrond om de witlofwortels te poten. U moet de
witlofwortels op gelijke lengte snijden. Uiteraard dient u het
groen blad plus minus 3 cm boven de wortels af te snijden.
Daarna poot u de witlofwortels in de potgrond. De koppen van
de witlofwortels blijven boven de grond zodat ze niet onder de
aarde komen.
Zorg dat de container niet volledig is afgesloten, zodat er nog
enige verluchting mogelijk blijft. Bij de witlofcontainer bevindt
zich los ook een buisje waar u indien nodig de witlofwortels
water kan geven. Echter niet te veel. Ik bewaar de
witlofcontainer met inhoud op een donker plekje in huis bij
een temperatuur van om en nabij de 18 graden. Bij de
aanschaf van deze witlofcontainer krijgt u ook een instructie
hoe u moet handelen. Het is veel werk maar zeker de moeite
waard. Na twee of drie weken kunt u de witlof van de wortels
met een aardappelmesje lossnijden en eten. Eet smakelijk
alvast.
Met vriendelijke groet,
Henny Verstraaten

Boektip en twee recepten
Wilde venkel &
rabarber – en
andere culinaire
genoegens uit de
volkstuin
Auteurs: Caroline
Zeevat en Ans
Withagen

“Eigenlijk zou het
voor de hand
liggen dat alle
tuiniers koks zijn
en alle koks ook
tuiniers.”
(uit het
voorwoord)

Een kookboek voor iedereen met een moestuin. Handig
opgedeeld in maanden. De recepten in juni kunnen dus
gemaakt worden met groenten, kruiden en bloemen die in juni
geoogst kunnen worden.
Geen uitputtend boek; er zijn omvangrijkere naslagwerken,
wel een boek dat inspireert om het net even anders te doen.
Het boek geeft recepten om met de éxtra gewassen aan de
slag te kunnen, voor als je al drie keer gekookte tuinbonen

hebt gegeten en de gewoon gekookte bieten je onderhand de
neus uitkomen. Mijn moeder maakte bijvoorbeeld van bietjes uit
onze tuin vorig jaar een heerlijke bietenjam uit dit boek en een
jam van dahlia’s.
De receptenlijst is zelfs al interessant leesvoer:
courgettemousse; daslookbroodjes; kappertjes uit de tuin;
knollenkoekjes; bloesemsaus; pasta met raapsteeltjes en
ricotta; rozengrappa; rabarberchutney…
Voor nu twee recepten om in juni mee aan de slag te kunnen:
Salsa Maro
-

1 kg jonge tuinbonen
2 teentjes knoflook
Een paar takjes munt
4 ansjovisfilets
4 el Parmezaanse kaas
4 el olijfolie

Dop de tuinbonen en blancheer ze even in kokend water. Doe
ze daarna meteen in een bak koud water om het gaarproces te
stoppen. Haal het buitenste (bittere) velletje van de tuinbonen:
dit heet dubbeldoppen. Maal in de keukenmachine alle
ingrediënten fijn. Voeg, terwijl de machine draait, de olie toe tot
een smeuïge saus ontstaat. Lekker op toast, maar ook als een
soort pestosaus bij pasta.

Opmerkingen hierbij:
1. Ik zou jonge bonen niet dubbeldoppen, jonge tuinbonen zijn
helemaal niet bitter; ik zou ze alleen dubbeldoppen als ze
groter/ouder zijn.
2. Een staafmixer i.p.v. een keukenmachine kan prima.

Doperwtjessoep met munt
-

500 gr gedopte doperwtjes
1 l kippen- of groentebouillon
3 el fijngesneden verse munt
Zout, witte peper
(evt. bekertje crème fraîche, wat Parmezaanse kaas,
plakjes Parma- of Serranoham)

Kook de erwtjes in de bouillon gaar. Pureer ze met een
staafmixer. Voeg de munt toe en breng op smaak met zout en
witte peper. De soep wordt heel chic met een flinke dot crème
fraîche en een krul Parmezaanse kaas of uitgebakken ham.

Suzanne van der Wielen

Een pagina uit het
binnenwerk van het
boek Wilde venkel &
rabarber.

Zoekt u zichzelf op internet,
maar komt u niemand tegen?
Dan zit u om een site verlegen!
Neem voor hulp contact op met:

www.rijger.nl

Rijger Webredactie.
Voor betaalbare websites, teksten,
vertalingen en meer.

Cartoon

Colofon
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