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Beste tuinleden,

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Onze moes- en siertuinvereniging Lutteke Rijn
bestaat in mei aanstaande 40 jaar en dat is een
felicitatie waard!
We wensen onze vereniging in Koudekerk aan den Rijn nog vele goede
jaren toe aan het Hofstedelaantje en hopen van harte dat er nog vele
tientallen jaren op dit mooie plekje in de polder getuinierd kan worden.
In aanloop naar dit jubileum is er, rechts bij de ingang, een bloementuin
met eetbare bloemen aangelegd en links van de ingang een kruidentuin
met daarin bieslook, citroenmelisse, kamille, komkommerkruid,diverse
soorten munt, oregano, rozemarijn, salie en tijm.
Uit deze kruidentuin kunnen de leden diverse kruiden plukken.
Lutteke Rijn is met z’n 40 jaren een gezonde tuinvereniging met 64 leden
die een passie met elkaar delen; groenten, fruit, kruiden en bloemen
kweken, stekjes en zaden delen, genieten van de onderhoudsdagen met
koffie en koek en het houden van de jaarlijkse Open Dag.
Verderop in Aardewerk ziet u een aantal foto’s, genomen tijdens de
opening op 8 mei 1976. Herkent u uzelf of andere Koudekerkers?
De heren Theo Neijenhuis en Cees Vlaardingerbroek zijn leden vanaf het
eerste uur.
De wachtlijst telt momenteel 5 personen.
Dit voorjaar hebben wij weer 7 nieuwe leden welkom geheten,. Wij wensen
hen en u allen veel tuinplezier, een mooie zomer en een goede oogst toe.
Namens het Bestuur van Lutteke Rijn.
Wil Kuijt,
maart 2016
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NIEUWE LEDEN
Sinds vorig jaar hebben we de
volgende nieuwe leden
welkom kunnen heten:
Bianca Dokter en Janny Ruwaard – tuin 22
Wil van der Meij – tuin 27a
Dick en Leny Dubbeld – tuin 34
Henk Kremer – tuin 39
Kayra Kroon – tuin 43b
Johan en Lia den Houdijker – tuin 45
Pam en Helene Bridgers-Roelofs – tuin 59
Wij hopen dat zij zich thuis zullen voelen
in onze vereniging en wensen hen
veel tuinplezier en een goede oogst!
Momenteel staan er nog
vijf personen op de wachtlijst.

3

JUBILEA
Dit jaar is Kees de Vogel
25 jaar lid van onze tuinvereniging.
Cees Vlaardingerbroek en Theo Neijenhuis
spannen de kroon met 40 jaar lidmaatschap!
Zij zijn al vanaf de oprichting aan het tuinieren bij Lutteke Rijn.
Van harte gefeliciteerd!

OPEN DAG
De Open Dag die traditiegetrouw wordt gehouden op de eerste zaterdag
van de maand juli zal dit jaar wat eerder plaatsvinden. Ter gelegenheid van
ons 40-jarig bestaan maken we namelijk op donderdag 5 mei
(Hemelvaartsdag) deel uit van de Poldertocht, een fiets- en
wandelevenement dat de deelnemers langs ons tuincomplex zal leiden.
Leuke gelegenheid om nog meer mensen dan alleen dorpsgenoten,
vrienden, kennissen en familie te laten zien wat je op de tuin aan het doen
bent, hen mee te laten genieten van de kleuren en geuren en zo mogelijk
ook wat te laten proeven. Omdat het nog te vroeg in het seizoen is zullen
we geen producten van de tuin kunnen aanbieden maar wellicht kunnen
we allemaal zorgen voor een feestelijke aanblik met wat meer bloemen.
De Open Dag is dit jaar dus op:

Donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag)
in samenwerking met Poldertocht 2016
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ONDERHOUDSDAGEN

Ook dit jaar staan er weer twee onderhoudsdagen gepland
Zaterdag 25 juni - zomerbeurt
Zaterdag 22 oktober - winterbeurt

Er wordt gesnoeid, het onkruid op de paden wordt te lijf gegaan en er
wordt geveegd en gesopt.
En daarna bij de schuilhut samen koffie drinken met zelf gebakken boterof kruidkoek, even tijd voor een ontmoeting en het uitwisselen van
tuinideeën.
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EEN BLAUWE BES,
dat is een apotheek aan huis
Wetenschappers hebben ontdekt dat het eten van blauwe bessen helpt bij
het afvallen. Dat overkwam althans de ratten die de vruchten te eten
kregen. De beestjes werden er niet alleen dunner van, maar ook gezonder –
na het eten van de bessen bleken ze een hogere waarde van antioxidanten
in hun bloed te hebben.
Op naar de groentewinkel, waar de bakjes
met bessen zo prachtig berijpt blauw
liggen te wezen, dat we telkens weer in
de verleiding komen er een paar mee te
nemen. Totdat we het prijskaartje hebben
gezien, want ze zijn onbetaalbaar.
Maar………..we kunnen natuurlijk ook
zelf een bessenstruik kopen, struiken die
bij kwekerijen te koop zijn en zo de tuin in
kunnen.
Bij het kiezen van zo’n struik kun je gaan voor de inheemse bosbes, maar
dat hoeft niet. Er bestaat nl. een blauwe bessenstruik die groter is (twee
meter) en grotere bessen geeft en dat is de blueberry ook wel de Vaccinium
corymbosum. Zonder meer een perfecte struik, winterhard en nauwelijks
gevoelig voor ziekten en lang mee gaat.
In het voorjaar bloeit hij met witroze bloemen, in de zomer heeft hij
donkerblauwe bessen en in de herfst verkleuren zijn bladeren oranje of
rood.
Deze bosbes is heel geschikt voor kleine tuinen en laat zich makkelijk
snoeien. De bessen rijpen van juni tot september, afhankelijk van de soort.
Ga je altijd in juli op vakantie dan neem je dus een soort die wat later rijpt.
Een struik levert 4 tot 8 kilo bessen op.
Plant hem in zure, humusrijke (zand)grond en meng de uitgegraven grond
met turfmolm. Het wortelstelsel is oppervlakkig en daardoor is de plant
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gevoelig voor uitdrogen. Zorg dat de bodem rondom de struik bedekt is
met een laag organisch afval zoals compost, houtsnippers of gemalen
boomschors.
De bestuiving gebeurt meestal plaats door hommels, maar de blauwe bes
kan zichzelf ook bestuiven,zodat je aan een struik genoeg hebt. Toch wordt
het bijplanten vaneen ander ras aangeraden, omdat de bessen dan vroeger
rijpen en dikker zijn.
De vogels zijn er ook gek op, dus ……plaats een net over de struiken
Uit: tuinvragen N. van Doorn

Voor je het weet is het al weer zomer:
IJSBLOKJES
Vries eens wat bloemetjes of kruiden mee in uw
ijsblokjes.
Met lavendel, Oost-Indische kers of komkommerkruid geeft u uw zomerdrankjes een vrolijke
uitstraling.
Met kruiden als citroenverbena, munt en melisse
geeft u ze bovendien wat extra smaak!

IJSJES UIT DE MOESTUIN
Meng 350 ml. Vers geperst wortelsap, het sap van een sinaasappel, de rasp
van de schil van een halve biologische sinaasappel, een eetlepel honing en
een eetlepel kristalsuiker, tot de suiker goed is opgelost. Giet het mengsel
in ijsvormpjes en zet in de vriezer.
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Er zijn leden die rammenas en / of vijgen op de tuin hebben groeien.
Hier een bijzonder recept dat makkelijk is te bereiden en heerlijk
smaakt!

RAMMENAS MET SPEK EN VIJGEN
Ingrediënten:
 1 witte rammenas
 50 gram spekblokjes
 ½ venkel
 4 sinaasappelen
 ½ appel
 2 eetlepels honing
 2 eetlepels pijnboompitten
 ½ ui
 2 vijgen
 melk
 peper en zout

Bereiding:
Snijd de rammenas in dunne reepjes van ca. 1 à 2 mm.
Bak het spek krokant aan zonder vetstof, lak het af met honing en kruid
het met peper.
Kook de venkel halfgaar in water en melk. Pureer tot een gladde massa en
kruid met peper en zout.
Rooster de pijnboompitten in pan en hak ze fijn tot crumble.
Pers de sinaasappelen en snijd de appel in stukjes. Hak de halve ui fijn en
stoof hem aan. Blus met sinaasappelsap en laat dit tot de helft inkoken.
Breng op smaak met honing en voeg appelstukjes toe.
Snijd de vijgen in partjes.
Maak een rolletje van de rammenas met de mengeling van de ui en appel.
Serveer met de spekblokjes en garneer met de venkelcrème en de vijgen.
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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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Tuinindeling 2016
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40 JAAR LUTTEKE RIJN
7 april 1971
Uit een brief van de Gemeente Koudekerk aan den Rijn
aan de heer P.A. Smits:
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de in uw schrijven van
22 maart 1971 vervatte suggestie met betrekking tot het beschikbaarstellen
van volkstuinen. Hoewel wij uiteraard op zo korte termijn gaan uitspraak
in die richting kunnen doen, zijn wij bereid in overleg met onze
stedebouwkundig adviseur naar mogelijkheden daartoe te zoeken

25 september 1975
Bericht in het Alphens Dagblad:

Koudekerk krijgt zijn volkstuinen
Uiterlijk 1 mei van het volgend jaar zal met de aanleg hiervan, in de directe
omgeving van het vrijetijdscentrum De Ridderhof, een begin worden
gemaakt. De Gemeente Koudekerk heeft de vereniging in oprichting (een
naam heeft zij nog niet) 5000 m2 grond toegewezen. Maar de vereniging
wil wel wat meer. Binnenkort zal zij het gemeentebestuur van het dorp
vragen om nog eens 3300 m2. Als de gemeente blijft bij haar eerste
toewijzing dan zullen er in de loop van volgend jaar dertig volkstuinen
worden uitgegeven. Als burgemeester en wethouders welwillend staan
tegenover de tuinders en bereid zijn de extra gevraagde grond aan de
vereniging af te staan, dan kunnen er vijfenveertig volkstuinen worden
aangelegd.
Belangstelling
Volgens het voorlopig bestuur is er enorm veel belangstelling voor de uit te
geven tuinen. De heer Smits, die enkele jaren geleden het initiatief nam om
een volkstuinencomplex in Koudekerk van de grond te krijgen zegt: Er zijn
zeker tachtig gegadigden voor een tuintje. Er gaat geen dag voorbij of er
hangt wel iemand aan de telefoon. Je kunt merken, dat men zo gauw
mogelijk aan de slag wil”.

29 april 1976
Oprichtingsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis.
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8 mei 1976
De vlag wordt gehesen.
Uit een verslag van
secretaris Vergunst:
Met stralend weer werd 7200 m2 grond in gebruik genomen. De heer Smits
verrichtte de opening. De heer Le Large (voorzitter) en burgemeester
Swaan hielden vriendelijke toespraken en de burgemeester overhandigde
een voorzittershamer als geschenk van de gemeente. De aanwezige dames
en heren leden en hun kinderen waren overwegend luchtig gekleed in
strandkledij, de temperatuur liep die dag op tot boven de 30 graden.

12

Warm, heet en droog is de zomer 1976 gebleven, het was hard werken, veel
water sjouwen en transpireren. Niettemin werd er – om in landelijke
termen te spreken – rijkelijk en overvloedig geoogst. Diepvrieskasten
raakten tot aan de nok toe vol!
Ondertussen werkte het voorlopig bestuur de opdrachten, gegeven in de
oprichtingsvergadering, verder uit en deed men voorts moeite het terrein
uitgebreid te krijgen. Het overleg tussen wethouder van Bostelen – namens
het gemeentebestuur – en het voorlopig bestuur verliep in goede
verstandhouding, dus vlot en zakelijk. De voorstellen voor verdere
uitbreiding met sloten, verharding van de paden en overige voorzieningen
werden door de wethouder overgenomen.
Aan het einde van het jaar 1976 waren er 47 tuinen in gebruik en stonden er
nog 28 aspirantleden op de wachtlijst!
Aanvankelijk bestonden er plannen voor de bouw van een toilet- en
schuilruimte. Die is er niet gekomen, bleek financieel en praktisch niet
haalbaar. In 1982 werd wel de schuilhut gebouwd die nu nog steeds dienst
doet.
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Afgelopen jaar zag ik op diverse tuinen de
prachtig roze gekleurde kievitsboon ook wel
borlottiboon genoemd, aan stokken groeien.
Samen met tuinboon, sperzieboon, doperwt, ui,
courgette en wortel kun je er een heerlijk soep
van maken. En ik weet zeker dat u deze soep
vaker gaat maken en eten!

ZOMERSE MINESTRONESOEP MET PESTO
voor 6 – 8 personen
Ingrediënten:
 2 eetlepels olijfolie
 1 ui gesnipperd
 2 wortels in blokjes
 2 stengels bleekselderij in blokjes
 handvol sperzieboon, tuinboon, en doperwt
 1 courgette in blokjes
 zout en peper
 2 liter groente- of kippenbouillon
 250 gram borlottibonen
 2 aardappels in stukjes
 2 ontvelde tomaten
 pesto
Bereiding:
Verhit olie in een grote pan en bak ui, wortel en bleekselderij ongeveer 5
minuten tot ze zacht zijn. Voeg de sperzieboon, tuinboon, doperwten en
courgette toe. Strooi er een beetje zout op en bak de groenten een paar
minuten terwijl je blijft omscheppen. Voeg de bouillon toe en laat het
geheel ongeveer 30 minuten zachtjes koken. Doe de borlottibonen en de
aardappel erbij, laat alles koken tot het zacht begint te worden.
Proef en voeg peper en zout naar smaak toe, roer de tomaten erdoor.
Doe de soep in de kommen en schep er een flinke theelepel pesto op.
Zo kan het ook: roer vlak voor het opdienen ongeveer 6 eetlepels crème
fraiche door de soep.
Wil Kuijt
Uit: Peulvruchten J.Chandler
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VOOR ONZE JONGE TUINIERDERS:
Nicky de Naaktslak vertelt:
Sloom en slijmerig sluip ik rond
zomaar in m’n blote kont!
Ik vreet alle blaadjes aan
Zelden laat ik er een staan.
Een blaadje sla vind ik te weinig.
een hele krop, dat is pas geinig!
Niemand houdt mij dan nog tegen,
Ik ga door, zelfs in de regen!
Bier, dat vind ik al te gek,
Ik kruip erin, tot aan m’n nek,
Toch is dat een beetje link,
Stel dat ik er in verdrink!
Miep de Mol vertelt:
Ik kan niets zien, ik heb geen ogen.
Ik kan niets horen, ik heb geen oren.
Ik kan niets ruiken, ik kan wel voelen.
Ik kan in jouw tuintje woelen.
In het donker graaf ik hevig,
met m’n klauwtjes, oh zo stevig,
mooie gangen om te sluipen,
om voor jullie weg te kruipen.
Van de grond die’k overhoud,
heb ik snel een berg gebouwd.
Ik hoor je niet, ik voel je stappen,
‘k voel het trillen, dat zul je snappen.
Maar dan vlucht ik naar de buren,
en die moeten het bezuren.
Uit: kinderen zaaien groenten - J.Koster
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SOORTEN BOERENKOOL
Er zijn meer dan 50 soorten boerenkool, waarvan sommige meer voor de
sier dan voor consumptie worden gekweekt. De meeste soorten zijn een
prima aanvulling op je dagelijkse voeding. De verschillende soorten
boerenkool hebben in elk land een andere naam, maar onderstaande
soorten zijn in de meeste landen wel verkrijgbaar.
BOERENKOOL, komt hier het meeste voor, heeft gekrulde groene
bladeren met dikke, vezelrijke nerven. De bladeren zijn vrij dik en
wasachtig en smaken aards en wat bitter. De groente heeft net als rucola
iets peperachtigs.
PAARSE BOERENKOOL – REDBOR, lijkt op de gewone boerenkool, met
als verschil dat de bladeren diep paars of rood zijn. De smaak is iets sterker
dan die van de gewone boerenkool.
BABYBOERENKOOL, is gewone boerenkool die eerder is geoogst. De
blaadjes zijn zachter en delicater en smaken minder bitter.
RED RUSSIAN, deze kool heeft een rood-paarse stengel met platte
getande bladeren die wat op rucola lijken. De bladeren zijn meestal wat
lichter groen van kleur,maar kunnen ook een rood tintje hebben. Ze zijn
dunner en minder wasachtig van textuur dan de andere varianten. De
smaak is mild, maar peperachtig.
PALMKOOL CAVOLO NERO, een
Italiaanse variant die al sinds de
achttiende eeuw wordt gekweekt. Met
zijn
gerimpelde
donkergroene
bladeren is palmkool wat minder
stevig dan de andere “gewone”
boerenkoolsoorten en heeft een iets
zoetere smaak.
Het bijzondere van deze plant is, dat
je de plant 2 jaar kunt houden. Hij groeit als een soort palm door. Ook
wanneer je de bladeren er af haalt.
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GROEN-TE-DOEN.
Voorjaar,
zomer,
herfst,
winter
en weer opnieuw;
mijn groentetuin.
Nog vroeg in het jaar, alles koud en nat,
dan vaak niet verder dan m‘n stenen pad,
of een plank op glinsterende grond,
oogstend van wat nog ‘overstond’.
Doch langzaam aan veranderen de dingen,
de zon klimt op, vogels gaan weer zingen.
Met pootgoed, zaden, schoffel en hark
werk ik opnieuw aan een groen park.
Zo komt de mooiste tijd van het jaar,
als naar mijn leven kijk ik er naar.
Hoe alles kiemt, hoe alles groeit
en hoe dit me dagelijks weer boeit.
Plots merk ik dan dat het minder wordt;
een zon die zinkt en de dagen verkort.
Nog wel te oogsten, al is de groei klaar
en het laatste ‘staat over’ tot volgend jaar.
Mijn groentetuin,
elke dag,
elke week,
elke maand,
elk jaar
en weer opnieuw
en weer
en…………..
………..
startend met wat ons is verteld
komen we zelf in het veld
bouwend aan ons eigen leven
verwachtend weer iets door te geven.
Albert Zwartjes
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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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IK HEB HELE MOOIE BLOEMKOLEN!
Van zo’n mooi bloemkooltje kan je een heerlijke
Italiaanse ovenschotel maken!
Nodig voor 4 personen:
700 gram aardappelen - kleine bloemkool - 3 dl
melk - 70 gram boter - 70 gram bloem - zout, peper
- nootmuskaat - 2 theelepels tijm - 2 eieren - 100
gram rauwe ham - 50 gram geraspte Parmezaanse
kaas
Schil de aardappelen. Was deze. Kook de aardappelen gaar en snij ze in
plakjes. Was de bloemkool en verdeel de bloemkool in kleine roosjes. Kook
de bloemkool beetgaar in water met zout. (Bewaar 2 dl van het kookvocht
van de bloemkool). Laat de bloemkool goed uitlekken. Snij de rauwe ham
in reepjes en bak deze in een droge koekenpan knapperig.
Saus:
Smelt de boter. Voeg de bloem in een keer toe. Goed roeren en even laten
garen. Melk + het overgebleven kookvocht beetje voor beetje toevoegen tot
een dikke saus ontstaat. Maak de saus op smaak met zout, peper en
nootmuskaat. Neem de saus van het vuur. Klop de eieren los en meng deze
door de saus.
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Doe een laagje van de saus in een
ruime ovenschaal. Leg hierop de helft van de aardappelschijfjes. Bestrooi
met wat tijm. Meng de bloemkoolroosjes en de gebakken reepjes ham door
elkaar. Verdeel de bloemkoolroosjes over de aardappelschijfjes. Dek af met
de rest van de aardappelschijfjes en bestrooi deze weer met wat tijm. Giet
de rest van de saus over de schotel en strooi er een laagje Parmezaanse
kaas over.
Zet de schaal in het midden van de voorverwarmde oven en bak de
bloemkoolschotel in plm. 30 minuten mooi bruin.
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NOG EEN PAAR TIPS:


Problemen met de tomatenoogst? Vaak is de oorzaak aan de
tomaat te zien:
- Barsten zijn het gevolg van een te lage kastemperatuur, te weinig
water, sproeien in de avond in plaats van ‘s ochtends, of grote
temperatuurverschillen in de kas.
- Een groene harde bovenkant komt door een teveel aan stikstof of
een kas die niet afgeschermd is tegen zonlicht.
- Zwarte of bruine onderkant: te weinig kalk. Tomaten zijn u
dankbaar voor een extra calciumgift. Verpulver eierschalen in een
blender en strooi het kalkpoeder rond uw tomatenplanten. Ook
veel borderplanten fleuren op van zo’n extra calciumstoot.



Van veel tuinkruiden kunt u lekker verse thee trekken.
Citroenverbena is vooral geschikt voor avondthee. De plant heeft
een kalmerende en rustgevende werking.



Zevenblad is een lastig onkruid, maar wel als groente te bereiden.
Oogst 300 gram jonge bladeren. Fruit twee uien. Voeg twee in
blokjes gesneden appels toe en het gewassen zevenblad. Roerbak
een paar minuten en voeg dan een theelepel kerriepoeder, zout en
peper toe. Meng tot slot 50 gram crème fraîche door het mengsel.



Klazien uit Zalk had veel toepassingen voor aardappelen als
huismiddeltje. Zo raadde ze bij vermoeide ogen aan om even rustig
te gaan zitten met een plakje rauwe aardappel op de ogen. Ook
voor de tuinders was er een tip: wrijf pijnlijke handen na het
tuinieren in met het kruim van een gekookte aardappel. Uw ruwe
handen worden weer zacht. U houdt ze zacht door ze te wassen in
water waarin aardappelen zijn gekookt.
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Redactie Aardewerk
Corry Arendse
Hoogewaard 98
2396 AK Koudekerk a.d. Rijn
tel. 071 3412889 – 06 25198458
e-mail: arendse.corry@hetnet.nl
www.luttekerijn.nl

