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Voorwoord. 
 
 
Angst en smetvrees.  
Het coronavirus heeft ons dagelijks leven veranderd in een 1.5 meter 
samenleving. Een samenleving waarin iedereen, jong en oud, rekening zal 
moeten houden met elkaar en tegelijkertijd de 1,5 meter afstand respecteren.    
De verwachting is, dat het deze zomer drukker dan normaal zal zijn op het 
complex ATV Ooghduyne. 
 
Het Bestuur verzoekt iedereen de maatregelen, op het tuincomplex en eigen tuin, 
met alleen het toegestane aantal personen, van het RIVM op te volgen en 
andermans tuin(en) niet te betreden. 
 
Het Bestuur volgt ook het advies van het RIVM. De kantine is gesloten en 
activiteiten zijn gestopt. De tuinwinkel is wel open (1 persoon) op de bij jullie 
bekende openingstijden. Als er toch nog vragen zijn over de coronamaatregelen 
op de tuin, dan kan dat via de mail aan de Secretaris. 
 
Tot slot wil ik nog uw aandacht vragen voor het schenken aan de “Hospice Den 
Helder”. Siets en ondergetekende zouden het op prijsstellen als men een teveel 
aan groenten en/of fruit heeft, dit te schenken aan de Hospice. Hoe dat kan?     
 
Op zaterdag tussen 10.00 uur 11.00 uur lever je het in bij de tuinwinkel en daar 
wordt het door Siets opgehaald en afgeleverd bij de Hospice. De vrijwilligers daar, 
zijn dankbaar met alles wat ze kunnen krijgen, om hun bewoners een goede 
maaltijd en/of fruit te kunnen geven. Ik reken op uw vrijgevigheid. 
 
Ik wens alle leden, vrijwilligers en donateurs, een fantastische, zonnige en 
vruchtbare zomer toe in de nieuwe 1,5 meter samenleving. 
 
Glenn Verweij 
Voorzitter 
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Mededelingen van de secretaris. 
 
Zoals u allen weet, zitten we midden in de coronacrisis en wat betekent dat 
allemaal voor ons als tuinders?? 
Ik heb voor u op het publicatiebord en zie verder in dit clubblad, een update 
gemaakt n.a.v. de persconferentie van o.a. dhr Rutte. 
Voor wat betreft tuinzaken begroeten en verwelkomen we 2 nieuwe leden, t.w. 
familie A. Brondsema op tuinnr. 20 en familie R. Jansen op tuinnr. 27. 
Het is opgevallen, dat het licht vaak blijft branden in de toiletten, uiteraard is dat is 
niet de bedoeling, dus bij het verlaten van het toilet, kijk nog eens om en doe het 
licht uit. 
Er komen bij het Bestuur klachten binnen, dat leden door andere tuinen lopen, dat 
is natuurlijk niet toegestaan, daarom de vraag of iedereen daar op wil letten. 
Bij de verplichte tuinwerkzaamheden op zaterdag, zijn veel leden niet op komen 
dagen. Wij als Bestuur begrijpen best, dat sommige leden geen risico willen lopen 
in verband met de corona, maar een email of telefoontje naar Piet Schop is 
natuurlijk wel op zijn plaats. 
 
Voor de rest wens ik u een veilig tuinseizoen toe. 
 
Martin de Leeuw 

 
 
Mededelingen beheercommissaris. 
 
De zomer komt eraan met hopelijk mooi en groeizaam weer. 
Maar ook weer tijd om het clubhuis te onderhouden, zoals schoonmaken van de 
dakranden en -onderkant dak, alsook schilderwerk van de houten daktrims. 
Voor diegene, die een momentje over hebben, graag uw assistentie. 
Voor het schoonmaken van de onderkant dak, zal vanaf 1 juni in de entree van de 
toiletten een emmer, schoonmaakmiddel, een spons en een trap staan. 
Na gebruik van bovenstaande middelen deze graag weer terugplaatsen in de 
entree. 
Voor schilderwerk of houtreparatie, laat het mij weten en ik zorg voor materiaal. 
Ook nog een liefhebber gevraagd voor reparatie houten delen van de 
opbergruimte, buiten rechts achter onder, tegenover het zitbankje. 
De bedoeling is dat we ons clubhuis in een mooie en goede staat houden, zodat 
iedereen er gebruik van kan maken. 
Voor vragen of opmerkingen, kunt u terecht bij uw beheercommissaris 
  
Jacques Bierens, tuinnr. 36 of telf. 0223-643342.  
 

 
 



4 

 

Mededelingen van de tuincommissaris. 

Beste medetuinders, afgelopen voorjaar is het behoorlijk misgegaan met het 

versnipperen van het snoeihout. Leden hebben, wat thuishoort op de 

composthoop, zonder toestemming, stiekem tussen het te versnipperen snoeihout 

gedeponeerd. 

Daardoor heeft het versnipperen veel langer geduurd en mede daardoor zijn de 

kosten verdrievoudigd!! Verder is het bedrijf van ellende op een gegeven moment 

gestopt, omdat het niet meer te doen was. Hierna hebben we met vereende kracht 

het restant met de hand moeten uitzoeken en is er elders een versnippermachine 

gehuurd, waardoor de kosten nog verder zijn opgelopen. Een gedeelte is dus 

alsnog versnipperd en de rest moest worden afgevoerd. 

Al met al heel jammer en zonde van de centen. Ik heb besloten om in het vervolg 

niet meer te gaan versnipperen, maar het snoeihout (te laten) af te voeren.   

Verder verheugt het me, dat er zich vrijwilligers hebben gemeld voor de zitmaaier 

en de zweefmaaier. Daarnaast zoek ik nog mensen, die zich zouden willen 

inzetten om te werken met een benzineheggenschaar en of bosmaaier/strimmer. 

Indien nodig wordt instructie verzorgd. Ziet u het zitten, neem dan contact met mij 

op. 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd en met vriendelijke groet, 

Uw tuincommissaris, 

Stephan van Gils. 
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Gevolgen coronavirus, die ook ons tuincomplex aangaan. 
 
Na de persconferentie van minister-president Rutte op 18 mei j.l. zijn de 
volgende voorschriften voor o.a. tuinparken (waar ons tuincomplex ook 
onder valt) vastgesteld. 
 

a. De tuinwinkel mag open, als gerealiseerd kan worden, dat er 1,5 meter afstand 
kan worden gehouden en er maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel aanwezig 
zijn. 

b. Het clubgebouw/kantine blijft tot 1 juli 2020 gesloten. 

c. Er worden geen evenementen georganiseerd. 

d. De verplichte tuinwerkzaamheden op de zaterdag op ons tuincomplex 
kunnen worden uitgevoerd, met in acht nemen van de 1,5 meter afstand regel. 

e. Zoals u weet is de Algemene Leden Vergadering niet doorgegaan wegens 
COVID19 en zal worden verplaatst naar een (nog te bepalen) datum, indien dan 
mogelijk, in het najaar.  

Buiten bovenstaande bijzondere voorschriften, gelden ook de algemene 
maatregelen nog steeds, zoals:  

Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale 
activiteiten en groeperen van mensen. Ook op de tuin, maximaal drie mensen op 
bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.  

Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, geldt: blijf thuis of in uw tuinhuis. Krijgt u 
daar ook koorts bij, dan moet vanaf dan iedereen in het huishouden thuisblijven.  

Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij 
zij zelf ziek worden. 

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juli 2020. 

Het Bestuur kan tuinders of bezoekers wegsturen en de toegang tot het 
tuincomplex ontzeggen, als die zich niet aan de voorschriften houden, ook als dit 
op de ‘eigen’ tuin gebeurt.  
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Op de ‘eigen’ tuin geldt, dat er naast het gezin, maximaal drie mensen op bezoek 
mogen komen, waarbij de 1,5 meter afstand door de bezoekers moet worden 
gehandhaafd. Onder een gezin wordt verstaan de gezinsleden die op hetzelfde 
adres staan ingeschreven, dat wil zeggen dat alleen inwonende kinderen in dit 
verband tot het gezin behoren. 

LATEN WE ER MET ELKAAR VOOR ZORGEN DAT ONS TUINCOMPLEX 

OPEN KAN BLIJVEN! 
 

Aanvulling redactie: gelet op de voortdurende wijzigingen in regelgeving en 

voorschriften rond dit onderwerp, is het mogelijk dat tussen tijdstip verschijnen van 

dit blad tot het volgende blad in september, wijzigingen in deze gepubliceerd 

zullen worden op het daarvoor bestemde Publicatiebord op ons complex. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kopijsluiting voor ons volgende blad. 
 
Kopijsluiting voor ons volgende clubblad 21 augustus 2020. Het clubblad 
zal vanaf de tweede week van september 2020 verschijnen. Als u kopij heeft,  
laat het niet liggen en stuur het uitsluitend door aan de voorzitter van de.                            
redactie, t,w. w.ekkebus@gmail.com. Ook tuin-gebonden adverten-                    
ties zijn van harte welkom en deze worden GRATIS geplaatst.  
Per e-mail aanmelden bij de redactie.  
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Werkrooster verenigingsgebouw van 

 

  29 mei tot en met 18 december 2020. 

 

 
Datum  Naam Datum  Naam  

29 mei 13 E. Bakelaar 11 sep   8 K.J. Bakker-Klein  

 5 juni 14 E. van Hoewijk 18 sep 13 E. Bakelaar  

12 juni 18 E. Dolstra-Luycks 25 sep 14 E. van Hoewijk  

19 juni 38 M. van der Vaart           2 okt 18 E. Dolstra-Luycks  

 26 juni 45 A. Walrecht   9 okt 38 M. van der Vaart          

    3 jul 67 F.M. Jolen 16 okt 45 A. Walrecht  

  10 jul 77 A. van der Kraats 23 okt 67 F.M. Jolen  

 17 jul 82 A. de Graaf 30 okt 77 A. van der Kraats  

 24 jul 85 S. Schmidt-Zwaan  6 nov 82 A. de Graaf  

 31 jul 86 Ch. Bröcking 13 nov 85 S. Schmidt-Zwaan  

 7 aug 89 L.A. v.d. Berg  20 nov 86 Ch. Bröcking  

 14 aug   90 F.A. v/d Klugt-Noordhoek 27 nov 89 L.A. v.d. Berg  

21 aug   1 H. v/d Meijden-de Wiel   4 dec 90 F.A. v/d Klugt-Noordhoek  

28 aug   5 C. J. Vinke 11 dec   1 H. v/d Meijden-de Wiel  

   4 sep   7  S. Kortekaas 18 dec   5 C. J. Vinke  

 

 

Noteer deze data meteen in uw agenda of op uw kalender s.v.p. 

De werkzaamheden in het verenigingsgebouw vinden plaats op de vrijdagmiddag en 

vangen aan om 13.30 uur.  
Onderling ruilen is toegestaan, maar dan wel even doorgeven. 

Wilt op een andere dag en/of een andere tijd werken?  

Neem dan tijdig contact op met:  

 

Rob van Winkel: 0223-643825 of 06-22298284 

 
Bij vakantie dient men zelf voor vervanging zorg te dragen!! 
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Tuincomplex werkrooster 2020. 
 
Werkzaamheden zijn van 09.45 u. tot 12.00 u., pauze en koffie om ± 
10.45 u. 
Aanwezig in het verenigingsgebouw: zaterdagochtend om 09.45 uur. 

 
Groep 1 
12 september 

Groep 2 
26 september 

Groep 3 
10 oktober 

 
02. N. Kersseboom 
16. J. Coolen 
22. G. de Wit 
30. B. Huijs 
42. M. Prins 
50. L. van Winkel 
57. M. Mieras 
72. P. Verhoeven 
81. R.A. Lagerwaard 
95. R. Taal 
 
 

  
03.  J. van de Meijden 
17.  E. Lanzaat 
23.  J. Jansen 
31.  R. van Lijenhorst 
44.  C van Ommeren 
51.  C. Nijssen 
64.  M. Kuhr 
73.  J.C. Jager 
84   T. Hazekamp 
96.  M. Otten 
 
 

 
06.  J. Bakker 
18a B. de Goede 
24.  W. J. Ekkebus 
32.  E. Wijnants 
46.  P. Rens 
53.  E. Schuttenhelm 
66.  F. Covrig 
75.  A. Vos 
87.  C. de Moor 
27/2 G. Jansen 
 
 

Groep 4 
24 oktober 

Groep 5 
7 november 

Groep 6 
26 november 

 
10.  G. v.d. Reep 
19.  W. Segeren 
26.  J. Smid 
33.  J.C. Kistemaker 
47.  J. v/d Genugten 
54.  R. Abbenhues 
68.  W. Kempers 
76.  A. Theuns 
93.  C. Vonk 
 
 

 
11.  B.A. Kamies 
20.  A. Brontsema 
27.  R. Jansen 
34.  A.J.C Schuermans 
48.  N. M. Hoekman 
55.  A. Klijn 
69.  H. Stromer 
78.  G. Ravensbergen 
94.  G.H. Siegersma 
 
 

 
15.  F. Cohn 
21.  C. Bos 
29.  T. Melchers 
40.  R. Sandkuijl 
49.  W. Koster 
56.  J. Huiberts 
71.  L. Cockx 
80.  J. de Wit 
94/2 G. Siegersma 
 
 

 
Bij verhindering dient contact opgenomen te worden met: 
Piet Schop, telefoonnummer. 614087 of 06-49698791. 
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Tips van de tuinwinkel. 

Soms verzinnen we het zelf, soms ook krijgen we een tip. En deze tijd van 
Corona en andere beperkende regelingen, kunnen we toch ons voordeel 
doen met biologische of huishoudelijke oplossingen van moeder natuur. 
Deze keer… Epsomzout (met dank aan Pat)  

 

 

In de moestuin 
Epsomzout is erg voedzaam voor de moestuin en dan voornamelijk voor tomaten, 
paprika’s en pepers. Vroeg in het seizoen helpt epsomzout je zaden te kiemen. 
Ook de ontwikkeling van het wortelgestel en het aanmaken van de celwanden 
gaat beter dankzij dit zout. Het resultaat van het gebruik van epsom is dat de 
planten meer vruchten produceren. 

Als voeding aan zaai- en stekgrond 
Voeg 1 eetlepel epsomzout toe per liter zaai- en stekgrond en meng dat goed. 
Door het seizoen heen strooi je aan de basis of de stam van de plant 1 eetlepel 
epsomzout per 30 centimeter hoogte van de plant. 

Bladvoeding 
Epsomzout kun je ook gebruiken als bladvoeding tijdens het seizoen. Je kunt het 
makkelijk oplossen in water en planten kunnen het heel snel opnemen via het 
blad. Start met bladvoeding wanneer je de eerste bloemetjes ziet. Spray tot de 
bladeren nat zijn, maar overdrijf niet. Bladvoeding werkt sneller dan voeding aan 
de voet van de plant.  
Los 5 gram epsomzout op in 1 liter water en besproei je planten wekelijks. Deze 
verhouding is niet té intens, je kan er weinig kwaad mee doen. Kies je ervoor om 
maar maandelijks epsomzout als bladvoeding te gebruiken (bijvoorbeeld wanneer 
je op reis gaat) verdubbel dan de dosis van 5 naar 10 gram per liter water en 
sproei 1 keer per maand. 
Als je planten vruchten ontwikkelen kun je naar de 10 gram per liter water 
overstappen, die je dan maar 1 keer per maand toedient. Het advies is, om de     2 
weken een bladvoeding van 5 gram per liter toe te dienen.  
Bij jonge planten is het wel vrij agressief, dus bij jonge planten kun je het beter 
oplossen in water en toedienen bij de wortels in plaats van op de bladeren, zodat 
het via de wortels de planten bereikt. 
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Lekkere zoete tomaten kweken 
Tomatenplanten hebben baat bij het strooien van bak-soda rondom de plant. Het 
geeft zoetere tomaten en werkt tegen insecten, ook tegen slakken!  

Anti-schimmel en -parasieten spray op planten 
Wetenschappers hebben onderzocht en bewezen dat bak-soda helpt tegen 
schimmels en parasieten op diverse planten en bloemen. Bij appels, pompoenen, 
komkommers, (stok)rozen heeft het al bewezen effect. Ook tegen grauwe 
schimmel en de buxusmot werkt het goed. 

Benodigdheden: 
– 6 theelepels bak-soda; 
– 3 eetlepels olijfolie; 
– 1 liter water. 

Doe de bak-soda en olijfolie in 1 liter water en giet het in een verstuiver. Bestuif 
hiermee de aangedane planten en bloemen. Herhaal dit 2 maal per maand om je 
planten tegen de schimmels en parasieten te beschermen. 

Onkruid verwijderen 
Bak-soda strooien op onkruid tussen de tegels zorgt dat de onkruidgroei sterk 
vermindert. 

Algen verwijderen van stoep, oprit en paden 
Maak een spray van 1 eetlepel bak-soda op 2 liter water en sproei dit over de 
algengroei. Spuit niet op het gras, want gras verbrandt hierdoor! De behandeling 
herhalen als de algen terugkomen. 

Bak-soda tegen mieren, kakkerlakken, slakken en zilvervisjes 
Bak-soda houdt mieren tegen; ze zullen nooit over een streep bak-soda lopen. 
Ook kun je mierenhopen bestrijden door de mierenhoop vochtig te maken en er 
bak-soda overheen strooien. Wacht een half uur en giet vervolgens een beetje 
azijn op de mierenhoop. Bak-soda werkt ook tegen kakkerlakken, slakken en 
zilvervisjes 

Bak-soda is gewoon te koop in de supermarkt en niet duur! 

Klaverjassen op de zaterdagmiddag. 

Ook het klaverjassen op de zaterdagmiddag ontkomt niet aan de coronaperikelen. Daarom 

zijn wij van de zaterdagmiddag klaverjas genoodzaakt, net als andere activiteiten, deze op 

te schorten tot een nader te bepalen tijdstip. Wanneer de omstandigheden en de Corona-

regelgeving dit toe gaan laten, kunnen we weer starten met dit heerlijke tijdverdrijf. U krijgt 

dan ook tijdig bericht wanneer het ‘feest’ weer kan beginnen. 

Groetjes, Sonja & Ton 
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Gemeentepils of grondstof voor bier, of zegt u van … 

We zijn weer aan een nieuw seizoen begonnen, tijd om even, niet te lang, terug te 
kijken naar het afgelopen (moestuin)jaar. Terugkijkend, kunnen we eens gaan 
mijmeren over het bewateren van de tuin. Hoe heeft u dat afgelopen jaar gedaan? 
Nam u water van huis mee? Kwam er regelmatig een tankauto uw regentonnen 
vullen of hebt u een put geslagen?  

Een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe oogst.             

De meeste tuinen zijn te ver en te afgelegen voor een slang, 
waarmee u van de drinkwaterplaats water betrekt, de slangen 
zouden van ondenkbare lengte zijn en u bent langer bezig met aansluiten en 
afkoppelen van de drinkwateraansluiting, dan u er plezier van hebt! En daar is de 
drinkwaterplaats ook niet voor. Een keteltje voor de koffie of thee vullen is 
vanzelfsprekend, iets afwassen toch wel, maar daar houdt het gebruik van 
drinkwater toch wel op. Als je goed kijkt, grenst iedere tuin aan een sloot, groot of 
klein. Nou ja, bijna iedere tuin dan, want er zijn er die op afstand grenzen aan een 
sloot, met andere woorden, die moeten een stukkie verder lopen om bij een sloot 
te komen, maar met een beetje goede wil zijn daar slangen en andere 
oplossingen voor. 

Komen we aan de vraag of slootwater, met alles wat erin zit wel koosjer is voor 
onze groenten. Speurend op en over internet komen we voor en tegens tegen, 
waarbij eerlijkheidshalve gezegd moet worden dat de voors, in aantal, groter zijn! 

De meeste tuinen grenzen dus zoals gezegd aan water, aan sloten dus, dat 
slootwater gebruik je zeker niet voor de koffie, dan krijg je een eigentijds 
melange… je kunt er wel dingen in omspoelen en als we koeien aan de overkant 
te grazen hadden, hadden ze er echt niet hun indrukwekkende neus voor 
opgehaald en lekker wezen komen slobberen. Ook zwemt er genoeg vis van 
allerlei kieuwage in de sloot, daar getuigt de aanwezigheid van reigers wel van. En 
eenden zijn er niet uit weg te slaan, een dag na het uitkomen van een eendenei 
zwemt dat pulletje in diezelfde sloot. En dan dat kroos en al die algen dan? Ja, uw 
broes van uw gieter zal veelvuldig verstopt raken van alles wat er in het water 
leeft. Maar als datzelfde water, al dan niet ernstig vervuild zou zijn, zal er 
dienovereenkomstig weinig leven in die sloot zijn, dus schadelijk kan het niet zijn, 
alleen is het geen gezicht, al die groene oppervlaktebedekking.              
Dus als we het kroos verwijderen krijgen de waterplanten meer kans om 
zich goed te ontwikkelen. 
En juist die spelen een belangrijke rol in een gezond slootleven. 
Op dit moment is het kroos hard aan het groeien. De beste manier 
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om het te verwijderen is uitharken met een hark waaraan een stukje 
gaas bevestigd is. Room alleen de oppervlakte af, laat niet het 
gereedschap in het water vallen om vervolgens diep en zoveel 
mogelijk planten uit de sloot te halen, want daardoor woel je de 
bagger omhoog (wat zorgt voor troebel water en stank). 
En dan haal je veel meer planten en beestjes uit de sloot dan nodig is. 
De meest ideale tijd voor het werken in de sloot is van 15 juli tot 
1 november. Het is goed om al het uit het water geviste materiaal 
eerst een poosje op de kant te laten liggen zodat alle beestjes die er 
nog uit kunnen kruipen weer de sloot in kunnen komen. 
Kroos is prima om op je tuin tussen de planten te leggen omdat het de 
planten die je er wilt laten groeien alleen maar ten goede komt. 
Dat de bagger uit de sloot stinkt heeft niets te maken met een slechte 
kwaliteit van de sloot, want bagger stinkt altijd. 
Ook is het een misvatting dat water beslist moet stromen (en misschien 
zelfs hard moet stromen) om gezond te zijn. 

Nee, kort gezegd kunnen we concluderen dat slootwater zeker niet schadelijk is 
voor de moestuin, zeker niet slechter dan regenwater. En hebt u wel eens in uw 
regentonnen gekeken? Ook daar is de oppervlakte naar gelang de tijd groenig en 
dat is vergelijkbaar met onkruidzaden, die hoeven slechts een fractie van tijd aan 
zonlicht blootgesteld worden en ze ontkiemen reeds, zo ook met kroos.             

En over drinkwater beschikken we niet, dus zijn we wel 
aangewezen op slootwater. En als antwoord op het vele 
onkruid dat we zouden krijgen als we slootwater gebruiken, 
kunnen we stellen dat dat komt van onverteerde zaden, of 
naar boven gehaalde zaden als gevolg van omspitten in het 
voorjaar. Dat is nou eenmaal een niet te vermijden çollatoral 
damage, ofwel bijkomende ‘schade’.                
En wat te denken van de agrarische sector? Die besproeien 
hun land ook echt niet met drinkwater, want dat mag dan niet zo duur zijn           
per m³, als je het over bouwland hebt, heb je het niet over maar een paar kuubjes.           
En u hoeft niet bang te zijn voor een boete, er zijn weliswaar regels voor de 
hoeveelheid water die u uit de sloot mag halen, ja, echt…, maar u mag zonder 
meer heel wat ‘2 gietertjes water’ uit de sloot halen, meer als u halen en dragen 
kunt… 

Kortom, regenwater valt er niet genoeg om het hele tuinseizoen over te kunnen 
beschikken, laat staan de ‘opbergmogelijkheden’, want zo’n grote vijver wil je niet 
in je moestuin hebben, drinkwater is kostbaar en slootwater is ook water, je schrijft 
het alleen anders. 

Uw toege9 tuinder 
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Klaverjassen op woensdagavond. 
 
Het klaverjasseizoen 2019-2020 op de woensdagavond kreeg een vroegtijdig 
einde. 
Er werden in totaal toch nog 12 rondes gespeeld, waarvan er 11 zijn geteld. 
Helaas, door het vroegtijdig einde, geen gezellige afsluitende avond op 15 april. 
De eindstand ziet er dan als volgt uit: 
1. Henk Loosschilder                             -                                 52825 pnt. 
2. Theo Rozenbaum                              -                                 52302 pnt 
3. Jan Jager                                           -                                 51847 pnt 
Er is ook nagedacht hoe nu verder.  Meerdere mensen bij elkaar is op dit moment 
niet mogelijk. 
En daardoor dus geen uitreiking van de prijzen in de klaverjasarena. 
We zullen de 3 gewonnen prijsjes dan ook persoonlijk overhandigen. 
Voor de overige deelnemers komt het welbekende kleinood door de brievenbus. 
Het seizoen 2020-2021 zal zoals het er nu naar uitziet niet beginnen in september. 
Wacht daaromtrent de berichten maar af, zeker 1.5 meter afstand bewaren, wordt 
in ons clubhuis een dingetje. 
Via het clubblad worden jullie op de hoogte gehouden van het wel en wee bij de 
ATV Ooghduyne. 
 
Tot besluit de vriendelijke groeten, 
Truus en Roel 
 

Dartseizoen 2019-2020. 

 

Beste darters en medetuinders, het dartseizoen zit er weer op, helaas zijn we op 
een andere manier gestopt als normaal. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat 
we dit dartseizoen niet af konden maken, zoals gebruikelijk. Hebben we dan wel 
kampioenen bij de dames en de heren? Ik denk van wel, hoewel we niet alle 
wedstrijden hebben kunnen spelen, is er toch genoeg onderlinge strijd geweest 
om te zeggen, wie het meest zijn best gedaan heeft. Natuurlijk heeft niet iedere 
deelnemer evenveel wedstrijden gespeeld en dat geeft een beetje een vertekend 
beeld, maar er zijn toch ook dit jaar weer twee winnaars aan te wijzen. Bij de 
heren is dit jaar de beste Phil Hermans en bij de dames Judith van Gils-Lotgerink 
Beiden gefeliciteerd met het behalen van de titel. 

Helaas kan ik op dit moment nog niets zeggen over het komende seizoen 2020-
2021, immers het coronavirus gooit nog steeds overal roet in het eten.                  
Zolang ons verenigingsgebouw gesloten is, blijven we hopen op betere tijden en 
mochten we weer van start kunnen, dan zult u dit vernemen in het clubblad.       

Ik wens eenieder ondanks alles, toch een fijn tuinseizoen en indien mogelijk, een 
fijne vakantie toe, hopend en uitkijkend naar betere tijden. 

Met vriendelijke groet, 

Frans Baats 
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Activiteitenagenda 2020. 

 
                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                        

 

                                                Tot nader order is er geen klaverjassen  

                                                        op de zaterdagmiddag.           

                   

 

                                                 Zaterdag 15 augustus de jaarlijkse BBQ. 

                                                             Gaat helaas niet door. 

 

                                           Zaterdag 3 oktober pompoen/courgette en 

                                           Zonnebloemwedstrijd, onder voor behoud. 

 

                                           

                                       Wijn proeven onder leiding van Jan Kunst op  

                                           15 november, opgave vanaf 31 oktober,   

                                                     Ook onder voorbehoud. 

 
                                   Groetjes van de activiteitencommissie: 

                    Ton – Sonja – Judith – Annelies – Lien en Martha   
                                                                                         

  

 

De activiteitencommissie zal voor een aantal van bovenstaande activiteiten een  

aparte uitnodiging en inschrijving verzorgen, data onder voorbehoud. 
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10 vragen aan Jacques Bierens. 

 
Vraag 1: Dit moet je weten van Jacques Bierens? 
………………………………… 
 
Vraag 2: Wat is je minst favoriete vervoersmiddel? 
Autoped. 
 
Vraag 3: Wat is je levensmotto? 
Geniet van het leven, pluk de dag. 
 
Vraag 4: Wat is je favoriete vakantieland en waarom? 
De hele wereld, omdat er zoveel mooie plekjes zijn. 
 
Vraag 5: Hoe zou je de autobiografie van je leven noemen? 
Een afwisselend en boeiend verhaal, met veel hoogtepunten. 
 
Vraag 6: Wat is het moeilijkste, wat je ooit hebt gedaan? 
Afscheid nemen van familieleden. 
 
Vraag 7: Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, 
heden of toekomst, welke zou dit dan zijn?  
De aarde, voordat de mens er was.  
 
Vraag 8: Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou? 
De pan met macaroni, die mijn moeder over mijn hoofd kiepte. 
 
Vraag 9: Hoe wil je dat de toekomst er voor jou en je gezin uitziet? 
Gezond, gezellig en actief. 
 
Vraag 10: Wie nomineer jij voor de volgende 10 vragen en waarom? 
Mevrouw de Graaf, tuinnr. 82, aardige mevrouw vind ik 
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Roofvogels rond Julianadorp. 
 
Hoewel Julianadorp midden tussen de bollenvelden ligt, valt er toch wel wat te 
beleven op het gebied van de roofvogels. De algemeenste soort is de torenvalk. 
Je ziet ze vaak in de lucht staan “bidden” of op een lantaarnpaal of verkeersbord 
zitten. Deze soort broedt vooral in de nestkasten, die de enthousiaste 
Julianadorper Henk Post heeft geplaatst bij een aantal mensen, die daar interesse 
in hadden. Vaak op een paal in het veld of aan een bloembollenschuur. De 
mensen zijn trots op hun valkjes en in de tijd dat de jongen 2 tot 4 weken oud zijn, 
voorzien we ze van een ring van het vogeltrekstation Arnhem. Dit om te 
bestuderen waar de jongen na het uitvliegen naar toe gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De torenvalk is een muizenjager. In het open veld zijn dat vooral veldmuizen en 
soms een bosmuis. Als de muizen schaars zijn vangen ze kleine vogels, zoals 
mussen, spreeuwen of kwikstaarten. Ook worden soms insecten of kikkers 
gevangen. In de loop van de jaren ontvingen we tientallen terugmeldingen. De 
meesten torenvalken werden terug gemeld binnen een afstand van 50 km, vaak 
als verkeersslachtoffer, omdat wegbermen rijk aan muizen zijn, maar een 
gevaarlijk landschap is om in te jagen. We hadden één uitzonderlijk geval: een 
jonge torenvalk, die na enkele maanden werd teruggevonden op een eilandje voor 
de Noorse kust. 
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Een andere wat minder talrijke vogel is de buizerd. Deze broedt o.a. in het bos 
van Noorderhaven en in het Zwanenwater bij Callantsoog. Het is een wat slome 
grote roofvogel, die overdag vaak op een hek of paaltje in de weiden zit. Evenals 
torenvalken worden ook door deze wel verkeersborden en lantaarnpalen als 
uitkijkposten gebruikt. Vanaf deze plekken bestudeert hij het landschap en speurt 
naar muizen, mollen, kikkers of vogels. Als er in het Zwanenwater was gemaaid, 
zagen we de buizerd vaak heel actief om gewonde muizen of kikkers te vangen. 
Vroeger was de buizerd alleen een wintergast in het westen van ons land. Maar 
sinds het uit de handel nemen van een aantal giftige 
gewasbeschermingsmiddelen is het de buizerd, evenals veel andere soorten 
roofvogels, voor de wind gegaan. Het is nu de talrijkste (zo tussen de 10.000 tot 
17.000 paar) roofvogel van Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere roofvogel die o.a. in Noorderhaven broedt, is de sperwer. Dit is een 
kleine roofvogel ter grootte van een torenvalk. Hij heeft echter veel kortere, minder 
puntige vleugels en een langere staart en een lichaamsbouw, geschikt om door de 
bossen te jagen. In de winter komen hier ook veel sperwers uit Scandinavië 
overwinteren. Als u een voertafel heeft of pinda’s voor de mezen en mussen heeft 
hangen, heeft u vast wel eens kennis gemaakt met dit rovertje. Hij moet het  
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hebben van een plotselinge overval op zijn prooi. Hij vliegt laag over heggen of 
schuttingen, om plotseling toe te slaan. De mussen duiken dan in de heg of  
klimop. In het open veld jaagt hij laag langs slootkantjes of dijkjes om een 
graspieper, spreeuw of lijster te verschalken. Sperwers broeden niet in 
nestkasten, maar bouwen evenals buizerds een nest in een boom. Soms wel 15 m 
hoog, maar soms ook in een dichte meidoorn op 4 meter hoogte. 
 
 
© Fred Koning 
 
Redactie: de heer Koning zou op 26 maart j.l. een uitgebreide lezing, betreffende 
o.a. roofvogels in onze omgeving en over zijn wereldwijde vogel-onderzoek en      
-reizen, in ons clubhuis houden. Voor deze reizen heeft hij diverse buitenlandse 
erkenningen ontvangen. Door de u welbekende coronacrisis ging deze lezing 
echter ook niet door. Belangeloos heeft hij vervolgens toegezegd een stukje 
bladvulling te willen leveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torenvalk met prooi. 
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Het huishouden van Jan Steen. 
 
Een bekend gezegde uit de zeventiende eeuw is ‘een huishouden van Jan 
Steen’. In een huishouden van Jan Steen is het interieur 
rommelig en chaotisch. Dit soort wanordelijke taferelen 
zijn meermalen te zien op de schilderijen van de Leidse 
kunstschilder Jan Steen (1625-1679). Diezelfde Jan 
Steen maakte vermoedelijk nog een andere uitdrukking 
beroemd, t.w. ‘leven in de brouwerij brengen’. 
 

Leven in de brouwerij. 

In 1654 verhuisde Steen naar Delft en hij huurde er per 1 november dat jaar 
brouwerij 'de Slang', ook bekend als 'de Roskam'. Hij huurde de zaak voor zes 
jaar, maar had het recht het huurcontract al na drie jaar op te zeggen. De zaak 
floreerde niet. In juli 1657 had hij de hulp nodig van een andere brouwer om borg 
voor hem te staan. Uit een document blijkt dat hij zich vier maanden voordat de 
eerste drie jaar voorbij waren al 'gewesen brouwer' noemde. Tot in elk geval 1667 
zou hij in Delft schulden afbetalen. 

Jan Steen runde ook een herberg. Dit was niet erg succesvol, mede doordat de 
Delftse donderslag (een ontploffing waarbij een groot deel van het centrum werd 
vernietigd) de economische situatie in Delft had verslechterd. Mogelijk heeft deze 
periode het gezegde ‘leven in de brouwerij‘ veroorzaakt. Omdat er te weinig 
klanten waren, zou Steen levende eenden in de taveerne hebben gehaald, 
die leven in de brouwerij moesten brengen. Na drie jaar hield Steen het voor 
gezien en ging hij weer schilderen.  

 
Hebben wij ook een Jan Steen of meerdere zelfs op het complex? Volgens 
sommigen wel. Dit relateert men aan de staat van de tuin, die gaandeweg het 
seizoen soms ietwat aan ‘reinheid’ te 
wensen over zou laten. En of men zou 
schilderen of enigerlei gerelateerde 
hobby’s hieraan zou aanhangen laten 
we buiten beschouwing. Nogmaals, 
het is van ‘horen zeggen’… 
Iedereen tuint op zijn eigen manier, 
ledigheid is des duivels oor kussen, 
maar waar liggen de grenzen? Wat die 
eenden in de brouwerij betreft, die hebben wij ook op het complex. Enfin, een ding 
is zeker, we zullen het met zijn 100  en 1 samen moeten doen. 
 

 
 

https://historiek.net/c/gouden-eeuw/
https://historiek.net/jan-steen-schilder-van-rommelige-taferelen/60644/
https://historiek.net/jan-steen-schilder-van-rommelige-taferelen/60644/
https://historiek.net/jan-steen-bracht-leven-in-de-brouwerij/55466/
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Insectenhotel. 
 
Met een insectenhotel kun je bijen en andere nuttige insecten naar de tuin 
lokken. Daar komen vogels op af en bijen in de tuin zorgen voor een betere 
bestuiving en daardoor meer bloemen. 

Stap 1                     
Een insectenhotel wordt gebouwd voor onder meer solitair levende bijen, zoals de 
metselbij en de behangersbij, want die hebben vaak moeite om een plekje te 
vinden om hun eitjes af te zetten. Angst voor deze bijen is niet nodig. Ze steken 
bijna nooit, omdat ze geen kolonie hoeven te verdedigen. Bovendien hebben 
alleen de vrouwtjes een angel en die is te klein om door de huid te gaan. 

Stap 2                    
Voor het insectenhotel wordt onbehandeld hout gebruikt.  

Benodigdheden: een houtblok met een diameter van 15 cm en een lengte          
van 20 cm, twee plankjes van 20 cm bij 15 cm, bamboestengels, een 
dennenappel, een boor - houtboren van 4 tot 12 mm – ijzerdraad, schroeven,   
twee kleine hoekbeugels.                                                                                    
Voor het maken van de kleine windgong: raffia, houten kralen, een schroefoogje 
en de restjes bamboestokken. 

Stap 3             
Zaag de bamboestokken in lengtes van 20 cm en zorg ervoor dat de noden 
(natuurlijk schot in de holle stam, aan de buitenkant te zien aan de dwarslijnen) 
aan het uiteinde zitten. De insecten houden namelijk van een dichte wand achter 
in het gangetje. 

Stap 4           
Schroef aan beide zijden van de binnenkant van de twee plankjes de 
hoekbeugels, zodat ze een dakje vormen. Schroef het dakje op de stam vast. Nu 
worden er gaten geboord in het houtblok. 

Stap 5           
Bijen houden van gladde gangen, anders beschadigen ze hun vleugels. Haal 
daarom tijdens het boren de boor regelmatig omhoog om het zaagsel uit het gat te 
verwijderen. Gebruik verschillende groottes, zodat er gangen ontstaan met een 
diameter tussen de 4 en 12 mm. De grootte van de gang bepaalt welke soorten 
het hotel binnenkomen, dus hoe meer variatie, hoe meer verschillende insecten 
het nestblok inkomen. Doorboor het blok niet, de gang moet aan een kant 
afgesloten zijn. 
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Stap 6           
Draai ijzerdraad om de dennenappel en leg hem op het dakje. Buig de 
ijzerdraadjes om de rand van het dakje om de dennenappel op zijn plaats te 
houden. Steek de bamboestokjes met de dichte kant naar achteren in de ruimte 
tussen de stam en de bovenkant van het dakje. 

Stap 7            
Hang het insectenhotel minimaal een halve meter boven de grond, op een rustige 
plek waar minstens een dagdeel de zon op staat en in de buurt van bloeiende 
bloemen met veel nectar. In het voorjaar leggen solitaire bijen hun eitjes in de 
holtes en ‘metselen’ ze de holle pijpjes dicht met aarde of blad. Na een paar 
weken maken de jonge bijen gaatjes in het metselwerk en vliegen uit.  
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Volkstuinieren, je lust en je leven. 

 

Een tip voor ons, als volkstuinder en als lezer. 

(secr. Martin de Leeuw) 

Van wadi tot wildplukken en wormenhotel 

Volkstuinieren is leuk, dat hoeven we u niet te vertellen. Wat misschien wél leuk is 
om te weten is dat wij, Marieke de Geus en Suzanne de Boer, enthousiaste 
volkstuinders op tuinpark Amstelglorie in Amsterdam, een boek hebben 
geschreven: Volkstuinverhalen, over het groene stadsleven. Al het mooie van 
volkstuinieren komt voorbij: zaaien en kweken, koken met onkruid (voor jezelf en 
voor je tuin), natuureducatie, wildplukken met kinderen, een Air Bee ’n Bee voor 
solitaire bijen, een levend archief van inheemse planten, wonen in een tiny house, 
thee uit eigen tuin, koken met eigen oogst of die inmaken om er later van te 
genieten, composteren voor het hele park, tuinhulpen kweken in een 
wormenhotel, hergebruik en upcycling, het bijzondere van de Wolkerstuin, waden 
en wadi’s, begroeide daken en een portret van pioniers in natuurlijk tuinieren. Om 
al deze initiatieven te ontdekken, te beschrijven en te fotograferen hebben we veel 
tuinparken bezocht: in en rond Amsterdam, maar we reden ook naar Den Helder, 
Groningen, Utrecht en Dordrecht. 
  
De volkstuin heeft de toekomst 
Het boek sluit af met een stuk over het belang van de gezamenlijke werkbeurten 
en de toekomst van de volkstuin. Want dat is de reden waarom 
wij Volkstuinverhalen schreven: volkstuinders onderhouden een mooi stuk groen 
dat veel betekent voor de stad en hun bewoners. Ze zijn pareltjes van 
biodiversiteit, tafeltje-dekjes voor vogels en vlinders. Dat groen moet je koesteren. 
Fred Haaijen, stadsecoloog in Amsterdam en zelf al 35 jaar volkstuinder op 
tuinpark Buikslotermeer, schreef het voorwoord. Hij weet als geen ander hoe 
volkstuinen bijdragen aan de biodiversiteit en een natuurlijke balans. 
  
Over het boek 
Door te laten zien welke mooie initiatieven er allemaal op tuinparken worden 
ondernomen, is Volkstuinverhalen eigenlijk een warm pleidooi voor het behoud 
van deze parken. Het boek telt 192 pagina’s gebonden in hardcover, heeft twee 
leeslinten en is in fullcolour uitgevoerd. Het verschijnt op 23 mei bij de KNNV 
uitgeverij en is voor € 21,95 verkrijgbaar bij de boekhandel en via bol.com. 
 
Hartelijk bedankt alvast, we wensen u een mooi tuinseizoen. 
  
Suzanne de Boer en Marieke de Geus 
 
Over de auteurs 
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Hun tuinhuis werd een schrijvershuis: 
 
 
Marieke de Geus is bekend van haar blog Volkstuinverhalen, waarin zij schrijft 
over de avonturen die ze in haar stadstuin beleeft. Met haar verhalen en foto’s 
heeft ze al menig persoon geïnspireerd ook te gaan 
volkstuinieren. Volkstuinverhalen.nl 
Suzanne de Boer probeert als stadsboerin met Bees, Birds & Butterflies mensen 
te enthousiasmeren van hun tuin een dierentuin te maken. Beesbirdsbutterflies.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plastic doppen actie. 
 
Beste medetuinders, voor een project verzamelen we plastic doppen in voor 
cliënten van ’s Heeren Loo/Noorderhaven. 
De cliënten hebben daardoor een dagelijks doel door deze doppen re sorteren. 
Van de opbrengst van de doppen wordt de opleiding en aanschaf van een 
hulphond bekostigd. 
Voor het goede doel vragen we uw steun, door voor hen de plastic doppen te 
verzamelen. 
U kunt deze inleveren bij Ton Schuermans op tuinnr 34. 
Bij voorbaat dank voor uw steun voor dit goede doel 
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Kleuren van groente en fruit.  

Groenten en fruit zijn gezond. Ze bevatten vitaminen, 

mineralen en bovendien maar weinig calorieën. Maar 

er is meer. Niet alleen zijn verse, knapperige 

groenten geurig, rijp zomerfruit een genot voor de 

tong, maar ook vormen ze een kleurrijk schouwspel. 

De kleur zegt ook veel over de vrucht of 

groentesoort. Het leuke hiervan is dat elke kleur iets 

over de eigenschappen van het fruit en de groenten 

zegt. 

 

Oranje - Rood Fruit 
De 'belangrijkste kleuren' voor deze zonovergoten periode zijn misschien wel 

oranje en rood. Fruit en groenten die oranje- of roodgekleurd zijn, bevatten 

namelijk veel bètacaroteen en vitaminen die de vorming van vrije radicalen 

tegengaan. En dat komt van pas in periodes dat de huid meer dan normaal 

blootgesteld wordt aan de zon.  

 

Paars - Oranjerood 
Maar onderschat ook de paarsgekleurde groenten en vruchten niet. Oranjerode 

fruit- en groentesoorten bevatten vooral veel bètacaroteen (vooral de worteltjes 

staan hierom bekend). Bètacaroteen stimuleert de aanmaak van melanine, de 

natuurlijke bescherming van de huid tegen UVA- en UVB-straling. Verder bevatten 

deze fruit- en groentesoorten ook veel vitaminen, die de vorming van vrije 

radicalen (boosdoeners voor de huid) tegengaan en dus veroudering ook zoveel 

mogelijk tegengaan. Gele, oranje en rode vruchten en groenten hebben voorts 

een goede invloed op onder meer ons natuurlijke afweersysteem, op de huid en 

op ons gezichtsvermogen. Voorbeelden van oranjerode fruit - en groentesoorten 

zijn: abrikozen en perziken, meloen, sinaasappels, worteltjes, rode paprika's (maar 

ook Spaanse pepertjes - een pure vitaminebron). 

 
Gele fruit- en groentesoorten 
Gele fruit- en groentesoorten zoals peren, appels, venkel, uien en knoflook zijn 

goed voor het cholesterolgehalte en voor hart en bloedvaten.  

 
Paarse fruit- en groentesoorten 
Paarse fruit- en groentesoorten zoals vijgen, pruimen, bosvruchten, maar ook 

radijsjes en aubergines hebben een goede invloed op de urinewegen (maar ook 

op de stoelgang, in het bijzonder vijgen) en op hart en bloedvaten. Vooral 

bosvruchten zijn rijk aan bioflavonoiden (familie van vitamine C) die de 

haarvaatjes versterken (en onder meer couperose kunnen tegengaan). 
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Groene vruchten en groen fruit 
Groene vruchten en groen fruit zijn vooral goed voor je botten, tanden en het 

gezichtsvermogen. Denk hierbij aan de verschillende slasoorten, courgettes, kiwi's 

en groene druiven. 

 

 

Goed gereedschap is het halve werk. 
 
 

Maar hoe weet je of dat je goed gereedschap hebt? Duur 
gereedschap is niet per definitie, maar wel vaak, beter. 
Goedkoop clubgereedschap is vaker niet altijd goed. Een 
stukkie gereedschap bij een grootgrutter dat nog in de 
aanbieding is ook, ziet er vaak gelikt uit en doet vermoeden dat 
het ideaal is en langer dan je leven 
mee zal gaan. En die vlieger gaat 
vaak niet op. Soms is het beter te 
kiezen voor ‘íets’ meer, dan heb je 
iets beters dat langer mee zal gaan, 

maar ga je voor kwaliteit dat nog langer mee moet gaan 
zul je ook dieper in de buidel moeten tasten, soms wel 
in uw beleving tot het bizarre af. Af en toe rondlopend 
in gespecialiseerde winkels als tuincentra en 
aanverwant, schrik je of kijk je op van de uiteenlopende 
prijzen. 
Uiteraard is onderhoud ook een niet te missen ding. 
Onderhoud je je spullen goed, dan gaan ze bijna 
eindeloos mee. Laat je fiets maar een maand in alle 
weersomstandigheden buiten staan, wordt ie niet gejat, 
dan ziet ie er na een maand niet meer uit en 
waarschijnlijk kraakt en piept ie als een oud karrewiel, 
om over de rest van zijn conditie maar te zwijgen. 
Wil je een schoffel aanschaffen, geef dan een (flink) stuk meer uit. Niet alleen 
koop je dan kwaliteit, maar het gaat ook lang mee, is het ergonomisch beter dus 
ook voor lijf en leden. Zo dien je te letten op de lengte van de steel. Deze moet 
minimaal je eigen lengte zijn, anders ga je automatische bukken bij elke ‘stoot’ en 
dat vergt heel wat ‘verkeerde’ inspanning van het lichaam. Beter is het als je 
rechtop kunt blijven staan en vervolgens komt de kwaliteit van de schoffel zelf om 
de hoek kijken, je moet moeiteloos door de grond heen kunnen stoten, zonder 
inspanning dus. Kwaliteit verloochent zich niet, en dat zou je aan de prijs af 
kunnen leiden… 
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Nostalgische gerechten, hoe wij die vroeger aten. 
 
het avondeten is een heerlijk moment van de dag. Samen aan tafel zitten, de 
dag bespreken en genieten van het eten. Tegenwoordig is het aanbod 
met eten zo groot, dat bijna elk denkbaar ingrediënt in de supermarkt of 
speciaalzaak te verkrijgen is. Vroeger was dat wel anders. 
Geniet je nog wel eens van een gerecht van vroeger? De klassieke keuken is nog 
steeds populair. In dit stukje gaan wij even terug in de tijd en bespreken we tien 
nostalgische gerechten van vroeger. U zult ze ongetwijfeld herkennen. 
 
Tien nostalgische gerechten. 
1. Hete bliksem 
Hete bliksem is een stamppot van aardappels, appels en ui. Dit klassieke gerecht 
heeft zijn naam te danken aan het feit dat het heel lang warm blijft. Dit is te wijten 
aan de appel, omdat de appel door zijn hoge vochtgehalte langer dan de meeste 
ingrediënten warm blijft. Deze stevige maaltijd werd vroeger geserveerd met 
bloedworst.  
 
2. Blote billetjes in ’t gras 
Het gerecht blote billetjes in ’t gras bestaat uit aardappels, snijbonen, witte bonen 
en daarbij geserveerd een rookworst. Dit nostalgische gerecht heeft zijn naam te 
danken aan de witte bonen, die een contrast vormen met de snijbonen. Dit 
gerecht smaakte vroeger wel wat zouter dan nu. Vroeger werden er namelijk 
gezouten snijbonen gebruikt. Hierdoor kon je groentes langer bewaren. Dit 
gerecht werd voornamelijk in de regio van de provincie Groningen gegeten.  
 
3. Zoervleis 
Zoervleis is een traditioneel Limburgse gerecht. Dit gerecht werd gemaakt van 
paardenvlees. Omdat het vlees werd gemarineerd in zuur, wordt het gerecht 
zoervleis genoemd. Het gerecht smaakt echter niet zuur, omdat er stroop en 
peperkoek wordt toegevoegd. Dit bijzondere gerecht werd geserveerd met 
aardappelpuree, worteltjes of patat. Misschien een kleine geruststelling, 
tegenwoordig wordt dit gerecht gemaakt met rundvlees.  
 
4. Balkenbrij 
Balkenbrij wordt gemaakt met restdelen van een varken, aangevuld met spek, 
lever, boekweitmeel, vocht en kruiden. Dit wordt vervolgens allemaal samen 
gekookt tot een dikke brij. Deze brij wordt uiteindelijk gevormd tot een soort van 
broodvorm, waardoor je er plakken van kan snijden. Als je dit vervolgens bakt in 
roomboter, kun je het heerlijk eten op brood. Dit gerecht werd voornamelijk in 
Gelderland en Limburg gegeten.   
 
 

https://www.startpagina.nl/#q=eten
https://www.startpagina.nl/#q=limburg
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5. Piepers 
Aardappelen – oftewel piepers – worden tegenwoordig nog steeds gegeten. Maar 
net wat anders dan vroeger. Toen werden de aardappelen standaard gekookt en 
geserveerd met een beetje jus. Nu worden aardappelen in de oven of pan 
klaargemaakt. De naam piepers hebben aardappelen te danken aan het feit dat ze 
tijdens het bakken een piepend geluid maken. Een ander weet te vertellen dat het 
woord 'pieper' vroeger werd gebruikt voor kleine aardappelen. Hoe dan ook, 
tegenwoordig heten piepers aardappelen en eten we ze niet vaak meer gekookt.  
 
6. Zootje van paling 
Zootje van paling is een soort van visstampot. Dit voedzame gerecht bestaat uit 
vis en aardappelen. Als je dit met wat zout aan de kook brengt, ben je al klaar. 
Voor dit makkelijk te bereiden gerecht wordt meestal schelvis, paling of schar 
gebruikt. Het verhaal gaat dat dit gerecht bedacht is door een groepje vissers, die 
voor een langere periode op zee moesten verblijven.  
 
7. Drie-in-de-pan 
Drie-in-de-pan zijn dikke, kleine pannenkoeken met rozijnen. Deze pannenkoeken 
worden zo klein gebakken, dat er drie in één pan passen. Daarnaast zijn ze door 
hun dikte veel voedzamer. Dit gerecht werd vaak geserveerd met stroop of 
kristalsuiker. Een andere benaming is dikkertjes voor drie-in-de-pan, deze 
lekkernij maakte Oma vaak klaar.  
 
8. Griesmeelpudding 
Griesmeelpudding is een pap-achtige pudding gemaakt van griesmeel, die wordt 
gekookt met melk, of een mengsel van melk en water. Het wordt tegenwoordig 
vaak geserveerd met suiker, cacaopoeder, kaneel, rozijnen, fruit of siroop. 
Vroeger werd griesmeelpudding traditioneel geserveerd met bessensap.  
 
9. Lammetjespap 
Lammetjespap is een soort van pap gemaakt van melk met bloem. Dit 
oudhollandse gerecht werd vroeger vooral gebruikt om aan te sterken, vandaar 
dat het ook lammetjespap wordt genoemd. Omdat de pap van zichzelf een erg 
flauwe smaak heeft, werd er vaak basterdsuiker of honing toegevoegd.  
 
10. Filosoof 
De filosoof is een ovengerecht wat bestaat uit overgebleven rundvlees vermengd 
met aardappelen, uien en kruiden. Het gerecht heeft zijn naam te danken aan het 
eindeloos kunnen filosoferen over welke ingrediënten je nog meer kunt toevoegen. 
Dit gerecht werd meestal geserveerd met appelmoes. Tegenwoordig wordt dit 
gerecht nog vaak gegeten in studentenhuizen, omdat het erg makkelijk te 
bereiden is.  

https://www.startpagina.nl/#q=koken
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Bieten telen. 
  
Een geweldige aanvulling op je late zomer plot, deze 
wortel is rijk aan vezels en rijk aan vitamine (A en C). 
Bieten bevatten meer ijzer dan andere groenten, 
inclusief spinazie. 

Beter nog, de rode kleur van de klassieke biet komt van betalains - een 
combinatie van de paarse en gele pigmenten die de vorming van 
kankerverwekkende vrije radicalen afremmen. De betalain-pigmenten zijn 
krachtige antioxidanten. 

Hun helder groen blad met rode aders en stengels zal uw tuinbedden ook 
opfleuren. Bietenbladeren zijn ook lekker rauw, gestoofd of geroerbakt. En als je 
een beetje van het gebladerte laat groeien, krijg je dikke wortels die je kunt 
bewaren en eten als het koud weer is. 

De groei van bieten                                                                                                      
Bieten zijn aangepast om te groeien bij koele temperaturen, waardoor ze een 
perfecte groente zijn om zowel in het voorjaar als in de late zomer te planten. Ze 
gedijen wanneer de dagen warm zijn en de nachten koel. Ze kunnen gaan kiemen 
als de temperatuur gedurende langere tijd onder 10 graden C daalt. Zaai de zaden 
in de volle zon voor de beste wortels, als je geen zonnige plek in je tuin hebt, plant 
ze hoe dan ook, bieten produceren nog steeds veel bladgroente in halfschaduw. 

Bodem                                                                                                             
Bieten groeien het best in leemachtige, zure grond ( pH-waarden tussen 6,0 
en 7,5). Als je in het verleden bieten hebt geoogst met zwarte, harde plekken 
in het vlees, hebben ze last van het toepasselijk genaamde ziektezwarte hart, 
dat wordt veroorzaakt door een boordeficiëntie. Het toevoegen van compost 
aan de grond of het sproeien van planten met zeewierextract zal enigszins 
helpen, maar als de symptomen aanhouden, laat uw grond dan testen. 

Aanplant                                                                                                       
Bieten zijn niet dol op drukte, dus plant ze ongeveer 2½ cm diep en 8 tot 15 
cm uit elkaar. Verspreid een laag grasmaaisel, gesnipperde bladeren of stro 
rond je bietenlap om het vochtgehalte constant te houden, dat is essentieel 
voor uniforme wortelgroei. Zorg ervoor dat je in het voorjaar goed mulcht om 
je bieten tegen onverwachte hete periodes te beschermen.  

https://www.goodhousekeeping.com/health/diet-nutrition/a19500845/spinach-nutrition/
https://www.goodhousekeeping.com/home/gardening/a20706435/vegetable-garden-tips/
https://www.goodhousekeeping.com/home/gardening/a20705628/what-to-do-if-your-soil-is-too-alkaline/
https://www.goodhousekeeping.com/home/gardening/a20705682/soil-testing/
https://www.goodhousekeeping.com/home/gardening/a20706549/how-to-mulch-your-garden/
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Potten                                                                                                      
Koop een pot die minstens 12 centimeter diep is en je kunt bieten op je terras  

 

laten groeien, zorg er wel voor dat de potten meer dan bieten in de tuin 
worden bewaterd. 

Herfstoogst                                                                                                        
Je kunt bietenzaden ongeveer acht tot tien weken voor de eerste verwachte 
vorst in de volle grond planten en op tijd oogsten voor de vakantie.   

Lente-oogst                                                                                                                  
Voor een lentegewas, plant de bieten zodra de grond uitdroogt en je het kunt 
bewerken, meestal van maart tot half mei. Wanneer het weer koud en nat in 
de lente blijft, wacht tot april. Hoewel dit vaak tegengesproken wordt, kunnen 
bieten als knolgewas verrassend eenvoudig verplant worden, zodat je ze kunt 
opkweken, ontkiemen en ze naar de tuin kunt brengen, zodra de grond in de 
lente uitdroogt. 

Rotatie weerstand                                                                                          
Bieten zijn relatief ziekte- en plaagvrij en zelfs de problemen, die ze hebben, 
zijn relatief eenvoudig te beheren. U kunt bijvoorbeeld ziektes voorkomen 
door gewassen van bieten, spinazie en snijbiet met andere soorten groenten 
te roteren.  

Beet-Leaf Miners/bietenvlieg                                                                                   
Mijnwerkers van bietenblad (Pegomya hyoscyami-bietenvliegen) kunnen een 
probleem worden. Zelfs als ze in je bietenloof komen, kun je het beschadigde 
gedeelte gewoon afscheren, Doe een dagelijkse inspectie van de bladeren, 
door de bladeren rond te voelen en gebruik twee vingers om de vlieg te 
pletten. Het is de enige plaag, die stil zit om geplet te worden! De bietenvlieg is 
een vlieg uit de familie van de Anthomyiidae. Deze vlieg legt zijn larven in rode 
biet, spinazie of snijbiet, meestal rond de periode april-mei. 

 

 

 

                         Koop bij onze adverteerders 

                           Zij steunen uw clubblad 

 
 
 

https://www.goodhousekeeping.com/home/gardening/a20706531/crop-rotation-how-to/
https://www.goodhousekeeping.com/home/gardening/a20706531/crop-rotation-how-to/

