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Beste tuinleden,
Deze “Aardewerk” die u nu in handen heeft, is alweer de 10 e editie.
In 2004 schreef de toenmalige voorzitter: “Eindelijk is het dan zover. Ons
eerste gezamenlijke clubblad. In een beginfase is er natuurlijk altijd de aarzeling
van: Moet dat nou?”
Nee, natuurlijk moet een clubblad niet!
Maar we zijn inmiddels een volwassen, 38 jaar jonge, tuinvereniging en we
vinden dat Aardewerk er gewoon bij hoort, niet meer weg te denken is. Er
staat, naast recepten en handige weetjes, informatie in over de tuinindeling,
de namen van de nieuwe leden en de data van Open Dag en Onderhoud.
De techniek maakte het in de loop van de jaren steeds makkelijker een blad
uit te geven met een mooie voorkant, tekeningen en kleurenfoto’s.
Corry Arendse dank voor deze 10e Aardewerk, je verdient hiervoor een 10!
Sinds januari van dit jaar hoort Koudekerk aan den Rijn bij Alphen aan den
Rijn.
Lutteke Rijn is een tuinvereniging die ruim 70 inwoners uit deze regio vele
gezonde en nuttige uren doet beleven op de tuin. Het is een plek waar
behalve groenten en fruit wordt verbouwd, ook contacten worden gelegd,
ideeën worden uitgewisseld en vriendschappen ontstaan. Om dit alles nog
eens goed te benadrukken heeft het bestuur gedacht om een website over
Lutteke Rijn te starten.
Wij verwelkomen dit nieuwe tuinjaar 8 nieuwe leden, dat betekent dat alle
tuinen weer zijn bezet met enthousiaste tuinders.
Aan het begin van dit nieuwe seizoen wenst het Bestuur van Lutteke Rijn u
allen een goed, vruchtbaar en plezierig tuinjaar toe.
Wil Kuijt, maart 2014
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OPEN DAG IN 2014
Al weer een jarenlange traditie is het houden van een Open Dag op de
eerste zaterdag van de maand juli. Leuke gelegenheid om dorpsgenoten,
vrienden, kennissen en familie uit te nodigen om te laten zien waarom je
toch al die uren op de tuin doorbrengt, hen mee te laten genieten van de
kleuren en geuren en zo mogelijk ook wat te laten proeven. Het bestuur
zorgt voor een natje en droogje in de schuilhut en er worden verse
producten van de tuin te koop aangeboden, de opbrengst is voor de
vereniging. Wij kunnen hiervan dan weer wat extra’s doen voor
onderhoud of evenement. De Open Dag wordt dit jaar gehouden op:

Zaterdag 5 juli van 12.00 tot 16.00 uur

ALGEMEEN ONDERHOUD IN 2013
Net als bij ieder andere willekeurige tuinvereniging worden de leden
geacht hun medewerking te verlenen aan het algemene onderhoud. Bij
Lutteke Rijn doen we dat doorgaans een week voor de Open Dag en aan
het eind van het tuinseizoen. Als er voldoende hulp aanwezig is kunnen
we er met elkaar in een halve dag voor zorgen dat het openbare gedeelte
van het tuincomplex er weer netjes uitziet. We verenigen het nuttige met
het aangename; er is altijd koffie met wat lekkers in de schuilhut en het
geeft een gezellige gelegenheid tot ontmoeting en een praatje.
De onderhoudsdagen van 2014 zijn gepland op:




zaterdag 28 juni - Onderhoudsdag - zomerbeurt
zaterdag 25 oktober - Onderhoudsdag – winterbeurt
Op beide dagen vanaf 09.30 uur

Noteer deze data alvast in de agenda!
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NIEUWE LEDEN
In het zomerseizoen van 2013 en begin 2014 zijn er weer
nieuwe leden bijgekomen die enthousiast zijn begonnen
of nog gaan beginnen met tuinieren:
Jan en Clasien Kromhout – tuin nr. 2
Martijn van Diggele – tuin nr. 18
Ank Kuiters – tuin nr. 27a
Tine van der Meijden – tuin 34a
Yvonne Versteegen – tuin nr. 35a
Gerrit Smit – tuin nr. 42
Lusi en Roy Derks v.d. Ven – tuin nr. 48
Max en Marietta Muschter – tuin 62
Wij heten de nieuwe leden van harte
welkom op de tuin en bij de vereniging.
Veel tuinplezier en een goede oogst!

OOK NIEUW BIJ LUTTEKE RIJN:
de website: www.luttekerijn.nl
Er valt niet meer aan te ontkomen. Iedere zichzelf respecterende vereniging
kan zich profileren met een website. Met informatie, foto’s, nieuws en
andere actuele artikelen kunnen wij nu ook onze leden en iedereen die
interesse toont in de vereniging op de hoogte houden. Neem eens een
kijkje!
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PAARDENBLOEM EN ZEVENBLAD
Paardenbloem en zevenblad zijn meestal niet geliefd in onze moestuin,
maar ze hebben op culinair gebied wel wat te bieden. Daarom zijn ze
welkom in de ecologische tuin.
Paardenbloempannenkoek
Paardenbloempluisjes laten zich graag meedrijven met de wind. Soms
kilometers ver, meestal onze tuinen in. Wie van de nood een deugt maakt,
plukt het jonge blad, het liefst voordat de eerste bloemen verschijnen. Deze
smaken heerlijk in een salade. Oudere blaadje zijn bitterder, die kunt u
beter eerst blancheren of stoven. In zuidelijke landen vindt u molsla op het
menu; dat zijn de gebleekte bladeren van de paardenbloem. U kunt deze
delicatesse ook zelf maken, door een pot over de jonge
paardenbloemplanten te zetten. Van de geopende
bloemen maakt u siroop, jam, snoepjes, thee en
likeur of een pittig pannenkoekenbeslag. De
ongeopende knoppen zijn gestoofd een delicatesse.
Paardenbloemen kunnen ook worden ingemaakt in
azijn. Zowel de bloemen als de blaadjes bevatten
veel vitamine C, ijzer en andere mineralen. Een
soepje van paardenbloemen en brandnetels werkt goed als een zuiverende
voorjaarskuur.

Zevenbladpesto
Het wellicht meest gehate onkruid in de tuin is zevenblad. Dit verpest heel
wat schaduwrijke borders. Het is de schuld van de Romeinen, want die
plantten ze onderweg, zodat ze altijd verse groenten binnen handbereik
hadden. Voor de gezondheid een goed initiatief, want zevenblad heeft een
uitzonderlijk hoog mineraalgehalte. Om ze uit te roeien helpt uitspitten
meestal niet, maar regelmatig plukken wel. De jonge blaadjes plukt u nog
voor de bloei in april en mei: snipper ze op geraspte wortels en in de sla.
Haal bij het hardere blad (na de bloei) de stengels weg. Gestoofd zijn ze
heel smakelijk bij kaasgerechten en in quiches, het doet denken aan
spinazie en zuring. Ook kunt u een zevenbladpesto maken.
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Gnephoek 44
2401 LP Alphen aan den Rijn
Hèt adres voor :
- biologische boerenkaas / wijnen /
groente- en fruitpakketten
- vlees van blaarkopkoeien.
- streekproducten
- boerenzuivel
- eieren van vrije uitloop
openingstijden:
woensdag en vrijdag
13.00 – 18.00 uur
zaterdag
09.00 – 17.00 uur

telefoon: 06 20390153 / 0172 242530
e-mail:
landlust@landwinkel.nl
www.landlust.landwinkel.nl
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GEZONDE GROENTEMUFFINS
Zin om te bakken én dol op muffins?
Zet de chocolade uit je hoofd en maak gezonde muffins met gemengde
groenten. Serveer met soep, dan hoef je ook niet meer over het avondeten
na te denken.
Wat heb je nodig? (6 groentemuffins)
- 150 gram gemengde groenten naar keuze
- groentebouillon
- 300 gram bloem
- 1 theelepel bakpoeder
- 1 theelepel zout
- 75 gram belegen of oude (schapen)kaas, geraspt
- 250 deciliter melk
- 4 eetlepels plantaardige olie
- 1 groot ei, losgeklopt
Zo maak je het!
Verhit de oven op 200 graden. Vet een bakplaat met 6 muffinvormpjes licht
in met plantaardige olie of gebruik papieren cakevormpjes. Kook de
groente in de bouillon gaar. Laat ze uitlekken en snijd ze in kleine blokjes.
Zeef de bloem in een grote komt met bakpoeder en zout en meng alles
voorzichtig. Voeg de kaas toe en daarna de groente. Roer de melk en olie
erdoor. Maak een kuiltje in het beslag en voeg het losgeklopte ei toe. Schep
alles om tot het beslag net is vermengd. Vul de muffinvormpjes voor
driekwart met het beslag.
Bak de muffins 20-25 minuten in de oven tot ze goed gerezen en goudbruin
zijn. Laat de muffins eerst 5 minuten in de vormpjes afkoelen. Zet ze
daarna zonder de vormpjes op een rooster om ze verder koud te laten
worden.
Ze zijn zowel warm als bij kamertemperatuur erg lekker.
Dit recept komt uit het boek Onvergetelijke Groenten – recht voor z’n raap!
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Voor alle bloemen
en seizoenplanten
kunt u terecht
natuurlijk !!!

BIJ ONS - BLOEM EN KADO
Prins Bernhardstraat 52
2396 GM Koudekerk aan den Rijn
tel. 071 3414142
info@bloemenbijons.nl
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De dag van hun leven begon op de tuin
Nog veel geluk Elze en Gijs!

In het voorjaar de bloemen,
In de herfst de maan,
In de zomer een verfrissend windje en
In de winter de sneeuw.
Wat heb ik verder nog nodig?
Ieder uur is een uur van vreugde voor mij.
Tsj”An Wijsheid
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TIPS
Veel mensen onderschatten hoeveel er komt kijken bij het aanleggen van
een moestuin. Niemand zal na zijn eerste tennisles een wildcard
aanvragen voor Wimbledon – maar groente kweken, daarvan denken we
blijkbaar dat het groot, veel en in een handomdraai moet kunnen. Wie er
plezier in wil krijgen, kan maar beter klein beginnen.
Last van mieren? Plant goudsbloem, afrikaantjes, lavendel,
boerenwormkruid of sterk geurende kruiden en de mieren verdwijnen.
Gemalen kruiden in de nestopeningen strooien helpt ook. Kaneel,
cayennepeper, kruidnagel en peper werken prima, maar het meest effectief
is nootmuskaat.
In China en Japan wordt de daglelie (Hemerocallis) geteeld zoals bij ons de
aardappel: als voedselplant. Alle delen zijn eetbaar, maar de knoppen en
bloemen zij het lekkerst – knapperig en zoet. Je kunt de bloemen rauw eten
in een salade, frituren in een beslag of bakken in ontbijtspek. Ze kunnen in
pannenkoekenbeslag worden verwerkt of gevuld worden met ijs,
zalmsalade of roomkaas.
Wilt u vlinders in de tuin? Dan zijn waardplanten veel
belangrijker dan vlinderplanten. Op waardplanten legt
de vlinder haar eitjes, waaruit de rupsen komen die zich
met die planten voeden. Daarom is het veel nuttiger om
brandnetels en klaver te laten staan dan om een
vlinderstruik te planten.
Een tuin wordt altijd anders dan u had gedacht. Daar kunt u zich wil aan
ergeren, maar u kunt het ook zien als onverwachte cadeautjes. Want is het
niet wonderbaarlijk dat u met niets anders dan wat zaadjes en stekjes een
boom, border of een moestuin uit de grond kunt stampen?

Uit: Tips van Nicolien Een jaar in de tuin.
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HET GEHEIM VAN DE MOERBEI
In het voorjaar van 2009 bezochten Leo en ik de Hortus Botanicus in
Berlijn. We kochten er zaden van de Zwarte Moerbei, de Morus Nigra,
een winterharde boom. Vol enthousiasme zetten we deze zaden in een
pot in de kas op onze tuin.
Het werd 2010 en 2011 en al wat er opkwam, geen moerbeiplantjes. En toen
opeens in 2012, eigenlijk hadden we de hoop al opgegeven, kwamen er
kleine groene puntjes te voorschijn, ongeveer negen stuks. Na verloop van
tijd hebben we de steeds groter wordende plantjes uit de
pot gehaald en in de volle grond in de kas gezet. De
plantjes groeiden er goed, ze waren inmiddels 30 cm
groot en zagen er gezond uit. Zouden we ze al in de tuin
kunnen zetten? Of toch nog maar een jaartje wachten?
Sinds de zomer van 2013 staan er nu drie
moerbeiboompjes in de tuin, ongeveer 50-60 cm hoog. Het
is de bedoeling dat ze nog groter worden. Daarom willen
wij deze in de gemeenschappelijk strook gaan planten. Na een paar jaar
gaan deze bomen mooie donkerrode vruchten dragen, die lekker en
bovendien heel gezond zijn. Op die manier kunnen veel leden hiervan
genieten.
De moerbei bezit een grote hoeveelheid voedingsstoffen zoals vitamine
A,B6, C, E en K, de mineralen calcium, kalium, natrium, magnesium,
selenium, ijzer, zink, koper en fosfor, antioxidanten, aminozuren, vezels,
koolhydraten en proteïnen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat deze stoffen effectief werken bij de
bescherming van onze ogen en schade die ontstaat door
verouderingsprocessen in ons lichaam schijnen afgeremd en geheeld te
worden.
Wilt u meer weten over de moerbei? Bekijk via Google:
Het geheim van de krachtige antioxidanten in moerbeien.
Wil Kuijt
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Langs ons Jaagpad
(Ode aan de Oude Rijn.)
*******************
Je ligt er, oude Oude Rijn
schijnbaar onnozel mooi te zijn.
Ooit was je vrij, speelde in ‘t veen
nu liggen dijken om je heen;
een hoge en een lage zij
met huizen kleurig en op rij
en kijkend over je water uit:
‘n meeuw, ‘n eend, ‘n zwarte schuit.
Gestaag stromend naar open zee
neem je ons boezemwater mee,
menig dobber die er drijven mocht,
’n kramer die hier waar verkocht,
‘n boer met recht van overpad
richting de markt of grote stad,
duiken vanaf de Oostvaartbrug
en ’s winters schaatsen op je rug.
Oh, mooie zoete Oude Rijn
hoe zou’t zonder jouw water zijn?
Vaak blijf ik even mijmerend staan…,
laat ik mijn ogen langzaam gaan…,
genietend van wat ik in mij voel;
zo maar te zijn, zonder enig doel,
dan ‘voel’ ik je pracht…
en hoor zacht
je
tintelend
kabbelen
babbelen.

Albert Zwartjes
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GOUDEN BLOEM
Calendula heeft antibacteriële eigenschappen en verzorgt, herstelt en
versoepelt de huid. Wordt gebruikt als ‘jodium’ voor wondjes,
ontstekingen en lichte verbrandingen.
Zelf kweken. Goudsbloem kan het hele jaar door gezaaid worden en
verspreidt zich gemakkelijk door de tuin. Te veel van het goede? Trek dan
de plant uit de grond. In tegenstelling tot paardenbloemen groeit een
achtergebleven wortel van de goudsbloem niet uit tot een nieuwe plant.
Zelf calendula-olie maken. Doe bloemen in een glazen pot en schenk er
koudgeperste jojoba- , amandel- of arganolie bij totdat ze onder water
staan. Afdekken doe je met een lapje en elastiek (geen deksel!). Zet de pot
minimaal drie weken op een zonnige plaats, af en toe roeren in de olie en
elke dag de pot draaien zodat alle kanten zon krijgen. Daarna de olie zeven
door een dunne doek en pers ook de laatste druppels olie uit de bloemen.
Bewaar in een donkere, goed afgesloten fles.
Bron: o.a. www.weleda.nl

AARDBEIENGRATIN MET AMANDELEN
Voor 4 personen:
2 eieren
2 eierdooiers
100 g. suiker
100 g. amandelpoeder

4 dl. room
500 g. aardbeien
100 g. amandelschilfers
4 muntblaadjes

Klop de eieren en de dooiers met de suiker mooi wit en schuimig. Voeg het
amandelpoeder en de licht opgeklopte room toe.
Verdeel de gewassen en kleingesneden aardbeien over vuurvaste
schaaltjes, houdt 4 aardbeien apart. Schenk de romige amandelsaus er over
heen. Bestrooi met amandelschilfers en laat kleuren onder de ovengrill.
Garneer met een hele aardbei en een muntblaadje.
De Vlaamse Keuken, Elmar
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HET IS OVERAL HETZELFDE..
Onderstaande correspondentie verscheen in ‘Zaai en Oogst’ van
tuinvereniging De Hofstede. Het bestuur van deze vereniging maakte
geen bezwaar tegen plaatsing in ‘Aardewerk’ maar maakte nog wel de
volgende opmerking: elke overeenkomst met bestaande personen berust
op louter toeval!
Beste tuinvriend,
Ik begin maar gelijk met het woord van 2013, selfie , in de
praktijk te brengen. In de moderne correspondentie, via
mail en blogs zie je overal een klein fotootje van de schrijver
dus ik probeer zo onze ouderwetse briefwisseling een
modern tintje te geven.
Maar wat ik je wil vragen…al kriebels ? Hoewel.. ik denk
eigenlijk dat jouw vensterbanken al vol staan met mini
kweekkasjes! Heb ik gelijk? Je weet vast ook wel hoe het er bij mij voor
staat, peentjes zweten want behalve wat verzameld zaad van vorig jaar
moet ik nu nog gaan beslissen wat er in de lente, zomer en herfst in mijn
knollentuin zal groeien en bloeien. Voorlopig laat ik het hier even bij.
Je tuinvriend Peter Selie.

Peter, mijn beste tuinvriend,
Wat een verrassing weer eens van je te horen.
Man, man, ik herkende je direct op die selfie; geen spat veranderd
in al die jaren. Je ziet er fantastisch uit, komt zeker van het
buitenleven. Nee, van mij geen selfie, al dat moderne gedoe, daar
begin ik niet aan. Maar om je niet teleur te stellen, hierbij een
portretje van mij. Je ziet, een klein beetje krommer geworden, mijn gewrichten zijn
wat strammer, maar zolang ik geen bril nodig heb, hoor je mij niet klagen. Ja,
natuurlijk heb ik tuinkriebels, je kent me langer dan vandaag, kerel. Ik wil niet
overdrijven maar bijna alle vensterbanken staan vol met kweekkastjes met
paprika’s, tomaten, koriander en nog meer van dat spul. Ik zei vandaag nog tegen
mijn vrouw: “ ’t Is eigenlijk een peulenschilletje, dat zaaien. Dat mensen zich daar
zo druk over kunnen maken.” Het moet van de zomer weer knallen in mijn tuin,
want voor spek en bonen meedoen, is er voor mij niet bij! Beste Peter, je hebt een
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jarenlange ervaring met tuinieren. Het zal je dit jaar ook weer lukken, daar ben ik
van overtuigd. Soms zal je even door de zure appel moeten heen bijten. Houd moed.
Ga jij dit jaar nog aardappels poten? Is het een idee om samen te bestellen in
verband met de verzendkosten? Ik hoor graag van je.
Je toegenegen Pim Pernel.
Ha die Pim,
En ja hoor ik ken je dus (nog) goed genoeg, niks veranderd met je bakken
vol zaaigoed. Wat zal dat vrouwtje van jou straks blij zijn als de hele
handel naar je knollentuin verdwijnt, ja dan wordt het peentjes zweten
maar ja, daarna zit je op rozen. Zeg, zag ik nou dat de familie Stok–Boon
ook op jullie complex een perceeltje bewerkt? Ja, dat mis je dan wel als je in
je eentje tuiniert, de aanspraak van de mede-tuinierders, het uitwisselen
van zaden, groentes, ervaringen en niet te vergeten de “nieuwtjes”, ik
moet gewoon m’n eigen boontjes doppen! Wat ik je nog vragen wilde, die
koriander waar je het over had , waar gebruik je dat nou toch voor? Of
probeer je me om te tuin te leiden? Je gaat je tuin toch niet vol zetten met al
dat vreemde spul! Je hebt toch zeker ook wel peen en biet gezaaid? O, dat
idee van gezamenlijk aardappels bestellen spreekt me wel aan, weet jij een
goed adresje, ik hoor wel van je. Nou tot zover maar weer.
Een groene groet van Peter (Selie)

Peter, mijn beste tuinvriend,
De koriander: dat je dat niet weet, mijn beste. Deze plant is nog verre familie van
je, Peter Selie! Dit kruid wordt al heel lang gebruikt in de Nederlandse keuken
onder de naam “ketoembar”. Jou wel bekend? Ja, er zijn diverse families die op ons
tuincomplex een tuin onderhouden. Dat was een paar jaar geleden wel anders.
Toen waren er voornamelijk mannen die een tuin hadden met keurig strak
aangelegde rijen bonen, sla en tomaten. Op dit moment zijn er veel dames die de
spa ter hand nemen. En ik moet je als man eerlijk toegeven: het ziet er veel
kleurrijker en speelser uit. Je kunt natuurlijk geen appels met peren vergelijken,
maar toch….. De aardappels zal ik van de week bestellen. Dat doe ik al jaren bij de
firma Puree in Appelscha, bevalt me tot nu toe prima. Op dit moment is een
tuintje vrij, dus ik zou zeggen: neem je kans waar. Je kunt je opgeven bij Teun
Isbloem. Ik hoor wel wat je plan is.
Je toegenegen Pim Pernel
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Ha die Pim,
Leuk dat je weer reageert, en wat die koriander betreft; ’t was vroeger al:”
gewoon eten wat de pot schaft” en voor mij geldt nog steeds (een beetje)
wat de boer niet kent….ik houd het wel gewoon bij bieslook en selderij.
Wat je opmerking betreft om op jullie complex (de Groenhof heet het toch?)
te komen tuinieren, roept dat bij mij toch wel wat vragen op. Hebben jullie
niet erg veel last van ongenode gasten, vogels, hazen, katten en kippen? En
wordt er nog wat van je verwacht als je lid bent van de club, ik neem
tenminste aan dat er wel wat regeltjes zijn. Ik hoorde trouwens dat Piet
Penningkruid ook bij jullie tuiniert en hoe zit het met de tuindames? Zeker
handschoentjes aan en zonnehoedjes op (grapje). Ik denk dat ik trouwens
wel een paar van die dames ken, zijn het een beetje van die belezen typjes?
En Teun Isbloem, wordt die hier op ’t dorp ook wel het schrijvertje
genoemd? Eigenlijk vergeet ik het belangrijkste te vragen, wat kost zo,n
lappie grond bij jullie?
Ik hoor wel weer van je, groet P.S.

Peter, mijn beste tuinvriend,
Proef ik toch een beetje dat je interesse hebt om lid te worden bij Groenhof?
Kerel, wat ontzettend leuk, zeg! Ben je stukken dichter bij huis, laat je de auto
staan en neem je gewoon de fiets naar ons tuincomplex! Gezonde actie, vind je zelf
toch ook, mijn beste? En zoals je al eerder schreef: “je kunt ervaringen uitwisselen
en nieuwtjes horen.” Als je benieuwd bent wie er ook tuinieren: bij de ingang staat
een infobord met de namen van onze leden. Het stukje dat nu vrij is en waar jij
eventueel gaat tuinieren is nr. 34. Op nr. 33 huurt Wil de Aardbei en op nr. 35
Tom Aat een stukje grond. Jij kent ze waarschijnlijk beter dan ik, jij bent van dit
dorp. We hebben regels die staan in het Huishoudelijk Reglement. Krijg je gelijk als
je lid wordt. Twee keer per jaar hebben we een onderhoudsdag, maken we de
gemeenschappelijke ruimten weer netjes. En daar ga ik wel heel graag naar toe,
want weet je, dan krijg je gratis koffie met lekkere zelfgebakken koek, smullen man!!
Dat vind ik nu echt de kers op de taart, na een paar uurtjes werken en hier en daar
een praatje houden. We helpen elkaar waar nodig is bij ziekte of ongemak. En waar
zie je dat vandaag – de – dag nog mijn beste tuinvriend? In juli is er Open Dag.
Dan verkopen wij voor een appel en een ei zelfgemaakte jam, boeketjes bloemen,
kruiden en groenten. De opbrengst is dan voor onze kas, zodat we in
komkommertijd een appeltje voor de dorst hebben. Begrijp je?
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Ik hoop dat ik je enthousiast heb kunnen maken lid te worden van onze
tuinvereniging, want voor de huurprijs hoef je het echt niet te laten. Voldoening,
dat is waar ik voor ga.
Je toegenegen Pim Pernel

Ha die Pim,
Ja dat duurde even, ik moest wel heel goed en lang nadenken over jouw
ideetje om bij jullie te komen tuinieren want je weet wat ze zeggen ” Oude
bomen verplant men niet “, maar ja ze zeggen ook “onkruid vergaat niet”.
En er gaan geruchten dat mijn stukje grond een andere bestemming gaat
krijgen dus ik heb me gemeld bij Teun Isbloem. Ben natuurlijk eerst even
wezen kijken hoe dat tuintje erbij ligt. Er heeft een hele nette tuinder
opgezeten zag ik wel, trouwens jullie hele complex ziet er goed uit (mogen
jullie wel trots op zijn!) ‘k Heb nog een boom opgezet met enkele
tuincollega’s van je, Brave Hendrik was met Kale Bas bezig om het terrein
op te knappen. Ab Rikoos was aan het mest rijden en Fene (is dat een
Griek?) was aan het spitten. Ook de dames waren al bezig, An Ijs en Berna
Gie waren al een indeling op hun tuin aan het maken (dat zijn toch zussen
?) Kortom, jouw idee is in goede aarde gevallen, Teun gemaild, geen
wachtlijst, tuin 34 vrij en ……Peter Selie lid van jullie tuinvereniging! Ik zie
je binnenkort wel op de Groenhof, voor nu een groene groet,
Peter Selie
Ps Ik ben op Marktplaats aan het zoeken naar een kasje, mocht jij iets horen
of weten, ik houd me aanbevolen.
Wij danken tuinvereniging “De Hofstede” voor het verstrekken van
deze correspondentie van twee van hun leden. Wij hopen natuurlijk dat
deze enthousiaste mannen een heel goed tuinjaar zullen hebben. En wie
weet horen wij volgend jaar meer van Peter Selie en Pim Pernel.
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BOSAARDBEIEN
De aardbeirassen Alexandria en Baron Solemacher zijn eigenlijk veredelde
bosaardbeien: klein van vrucht, maar exquis van smaak.
Gewone, grootvruchtige aardbeien plant je als jonge planten op keurige
rijen in de moestuin op een zonnige plaats, maar bosaardbeien kan je ook
in de schaduw kweken en met de Franse slag: je strooit het zaad uit onder
bomen en struiken en dan is het verder een zaak van laisser faire, laisser
aller.
Dit zou de moderne drukbezette, tweeverdienende tuinier als muziek in de
oren moeten klinken. De vroegrijpe Baron Solemacher draagt, als hij vroeg in
het voorjaar wordt gezaaid, al een overvloed aan aardbeitjes in zijn eerste
seizoen.
De enige arbeid bestaat – afgezien van het zaaien – uit het plukken van de
vruchten. Wilde aardbeien zijn zo exclusief dat zelfs de best gesorteerde
groenteman ze niet verkoopt. De meest verwende dinergast zal opgetogen
zijn als u een maaltijd bekroont met bosaardbeien uit eigen tuin.
Een van de beste en smakelijkste rassen is: Mara des Bois.

Wat het werken in de tuin
echt spannend maakt,
is het vooruitblikken
naar iets
wat er nog niet is.

Nicolien van Doorn, Trouw
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KONIJNEN
De Engelse krant The Daily Telegraphbesteedt iedere week een halve pagina
aan het beantwoorden van tuinvragen.
Soms voelen lezers zich geroepen om het hunne aan de oplossing van de
tuinproblemen bij te dragen, omdat zij vinden dat de antwoorden van de
krant niet afdoende zijn of omdat zij graag van hun eigen ervaringen
verslag willen doen.
Twee zaken die altijd weer een lawine van post opleveren zijn het
bestrijden van slakken en het verjagen van konijnen.
Op de brief van een lezeres die klaagde dat haar tuin door konijnen werd
overlopen, ondanks het feit dat haar man de beesten regelmatig met zijn
windbuks beschoot, volgde prompt een reactie van Lord Tebbit, die haar
aanraadde om haar man een dubbelloops jachtgeweer cadeau te geven of –
als dat geen resultaat opleverde – een nieuwe echtgenoot met een geweer
van nog zwaarder kaliber te zoeken.
In zijn eigen tuin was schieten niet nodig; hier hielden de vossen de
konijnen aardig onder controle, voegde Lord Tebbit er nog aan toe.
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