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Aardewerk 

clubblad van Moes- en Siertuinvereniging  

Lutteke Rijn 
13e jaargang 

maart 2017 

 

Het clubblad wordt eenmaal per jaar uitgegeven en wordt door  

leden en bestuur van de vereniging samengesteld. 

 
Wil Kuijt – voorzitter 

tel. 071 5762724   info@kuijt-hoek.nl 

 

Corry Arendse – secretaris 

tel. 071 3412889  arendse.corry@hetnet.nl 

 

Piet van Harskamp - penningmeester 

tel. 071 3411750    pjvanharskamp@hotmail.com 

 

Wim van Holstein – bestuurslid 

tel. 071 3414426     wimvanholstein@ziggo.nl 

 

Dick van Es – bestuurslid 

Tel. 071 3413616  dickavanes@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:arendse.corry@hetnet.nl
mailto:wimvanholstein@ziggo.nl


 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste tuinleden,  

 

 

Voor de 7e keer schrijf ik alweer het voorwoord voor u in ons mooie 

ledenblad Aardewerk. 

 

Ook het afgelopen jaar is er volop getuinierd met mooie resultaten. 

We hadden een goed fruitjaar; we konden volop aardbeien, frambozen en 

bessen oogsten, en in het najaar appels, peren, vijgen en bramen. 

Omdat de vogels er ook dol op zijn, zien we steeds meer struiken en bomen 

die beschermd worden met netten. Er zijn zelfs leden die een tunnel 

gemaakt hebben van gaas, zodat het plukken comfortabeler gaat. 

 

De manier waarop we onze uien oogsten en drogen heeft mooie plaatjes 

opgeleverd. Een aantal foto’s zijn op de website geplaatst. 

 

De verkoop van tien verschillende ansichtkaarten met daarop diverse 

bloemen en groentes van tuinen was een succes en heeft onze kas gespekt.   

We hebben weer van prachtige foto’s een mooie samenstelling gemaakt. 

Tijdens de ledenvergadering kunt u uw keuze maken. 

 

Ik wens u allen aan het begin van een nieuw tuinseizoen veel tuinplezier 

toe met een mooie oogst van fruit, bloemen en lekkere gezonde groenten. 

 

Namens het bestuur, 

Wil Kuijt 
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NIEUWE LEDEN 
 

Sinds vorig jaar zomer hebben we de 

 volgende nieuwe leden  

welkom kunnen heten: 

 

 

 

 

 

 

Caroline Kerkaert – tuin 44 

Peter van Leeuwen – tuin 37a 

Herman Peters – tuin 27 

Loes Rensen – tuin 43b 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hopen dat zij zich thuis zullen voelen 

in onze vereniging en wensen hen  

veel tuinplezier en een goede oogst! 

 

Momenteel staan er nog 

zes personen op de wachtlijst. 
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JUBILEA 
 

 

Er zijn dit jaar drie jubilarissen: 

 

Theo Hoppenbrouwer 

30 jaar lid  

 

Leen Rijlaarsdam 

40 jaar lid 

 

Serenus de Rooij 

40 jaar lid 

 

Van harte gefeliciteerd! 
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OPEN DAG  
 

Op zaterdag 1 juli 2017 houden we Open Dag op de tuin 

 

Een leuke gelegenheid om vrienden, 

kennissen en familie te laten zien wat we 

op de tuin aan het doen zijn, hen mee te 

laten genieten van de kleuren en geuren 

en zo mogelijk ook wat te laten proeven.  

In de schuilhut worden drankjes en 

hapjes aangeboden en er kunnen 

producten van de tuin verkocht worden. 

De opbrengst komt ten goede aan de kas 

van de vereniging. 
 

 
 
 

ONDERHOUDSDAGEN 
 

Ook dit jaar staan er weer twee algemene onderhoudsdagen gepland: 

 

Zaterdag 24 juni - zomerbeurt 

 

Zaterdag 21 oktober - winterbeurt 

 

We gaan dan snoeien, onkruid wieden en 

vegen op de paden.  De  stoelen en tafel in de 

schuilhut worden gesopt. 

En tussendoor drinken we samen koffie en 

thee met zelf gebakken koek! 

Dan is er ook tijd om elkaar te ontmoeten, om 

ideeën uit te wisselen.  

 

Kortom: gewoon een gezellige dag! 
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SNIJBIET of WARMOES 
 

Het is nog donker als warmoezenier Albert Tijssen  met zijn volle handkar 

vanuit Overveen door de Warmoesstraat, waar het al druk is, de Oude 

Groenmarkt in Haarlem oploopt. Hij moet nog opschieten anders staat het 

hele plein vol met handelaren. Het beste plekje levert de meeste omzet op 

en daarna kan hij weer naar zijn tuin om te wieden want daar is het de 

laatste dagen, door het slechte weer, niet van gekomen. 

De koster van de Grote of St.Bavokerk opent de deuren al voor de eerste 

viering. Albert ziet in de ochtendschemer de schilderingen op de muren en 

pilaren. 

Deze heeft het gilde jaren geleden aan de kerk aangeboden. Het lijken wel 

weerspiegelingen van de groenten die hij op zijn kar heeft liggen: allemaal  

Warmoes! 

 

 
 

Warmoes was een ander woord voor groenten. In elke stad is er wel een 

Warmoesstraat of plein te vinden. Warmoezeniers  waren tuinders die hun 

groenten in de stad verkochten. Jaren later begonnen zij een winkeltje 

waaruit uiteindelijk de huidige groentespecialist is voortgekomen. 

Anderen bleven op hun tuin en werden groentetelers.  
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Maar de naam WARMOES is gebleven, eerst als verzamelnaam voor 

allerlei bladgroenten, nu als synoniem voor SNIJBIET. 

Snijbiet is als een heel oud gewas, uit de tijd van de Romeinen en de 

Grieken, waarvan men zowel het blad als de bladribben kan gebruiken. 

Terwijl men vroeger alleen de groene en gele snijbiet teelde, zijn er nu 

prachtige kleuren, die regelmatig ook in de siertuin te vinden zijn. 

Er zijn mengsels te koop met stelen in vele kleuren goudgeel, roze, purper, 

rood en wit. Elke kleur weer in heldere en pastelvariaties. De kleur zet zich 

voort in de bladnerf. Het blad zelf is iets bobbelig in groene en bronzen 

kleurentinten. 

 
Uit: Onvergetelijke groenten A.van Ruitenburg 

 

 

Groenbemester 
 

Vruchtbaarheid en structuur van de grond kunt u verbeteren door er één 

seizoen planten te laten groeien die groene mest leveren. Uitstekend 

geschikt daarvoor is PHACELIA (bijenvoer), een eenjarige met blauwe 

bloemen. De plant wordt ongeveer 70 cm. hoog en kan worden ingezaaid 

tussen half maart en augustus. Strooi het zaad lichtjes over het stukje grond 

dat behandeld moet worden en schoffel de plant onder als hij bloeit. 

Deze plant trekt zweefvliegen aan en is daardoor bijzonder geschikt om 

tussen de bonen geplant te worden. De plant vriest ’s winters dood. 
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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  

 
 

 

 

 

 

 

mailto:landlust@landwinkel.nl
http://www.landlust.landwinkel.nl/
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Veel tuinleden verbouwen uien op hun tuin.  

Daarom dit onderstaand recept,  

heel eenvoudig te maken en heerlijk bij diverse gerechten. 

 

FIJNE UIENPUREE 

 

Voor 4 personen: * 750 gram uien 

   * 50 gram boter 

   * 1 theelepel vleesextract 

   * 4 cl cognac  

                 * zout, peper 

 

1. Schil de uien en hak ze grof. Smelt de boter in stoofpan en braad de 

uien hierin aan. Los vleesextract in wat water op en giet het bij de 

uien, schenk de cognac erbij. 

2. Sluit de pan af en stoof de uien op een zeer laag pitje in ca. 3 uur 

gaar. Breng op smaak met een beetje zout en peper. 

 

 
 

De herkomst van de  ui is volgens zeggen uit Iran en  werd bijvoorbeeld in 

Syrië al 3000 jaar voor Chr. gekweekt. 

De ui bevat veel vitamine C en flinke hoeveelheden mineralen, waarbij 

vooral zwavel en silicium. Ze is een helper in nood bij overspanning, 

verkoudheid en andere kwalen, terwijl de ui bovendien de 

bloedsuikerspiegel van diabetes verlaagt.. 
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De ui bevat etherische oliën, de look of mosterdolie. Het is deze olie, die bij 

het schoonmaken, het “huilen”  veroorzaakt. Diezelfde prikkelwerking 

oefent de olie ook uit op het spijsverteringskanaal en de daartoe behorende 

klieren, zoals de lever, de galblaas en de alvleesklier. Deze prikkelwerking 

is van groot belang. Daardoor wordt het maagsap vermeerderd en de  

desinfecterende werking versterkt, terwijl ook de productie van de 

darmsappen wordt verhoogd en ziekteverwekkende darmbewoners 

worden gedood. De etherische oliën zorgen er bovendien voor, dat de 

bloeddruk zakt, terwijl de ui dan ook nog stoffen bevat, die het hart 

stimuleren. Ook heeft de ui een gunstige werking op de gevolgen van een 

overmatige functie van de schildklier. Omdat de ui een  eerste klas 

vochtafdrijver is, is de ui ook de aangewezen weg voor nier- en 

reumapatiënten. Bij krampen in de buik kan men een paar schijven ui met 

kokend water overgieten, om dit uienwater na een minuut of tien slokje 

voor slokje op te drinken. De ui is een waar wondermiddel. Zelfs een paar 

schijfjes ui op uw nachtkastje doen uw verkoudheid verminderen. Het laat 

zich verstaan dat rauwe ui het beste is. 
 

De ui 
Het ontkleden deed mij zeer; 

vooral toen ik naakt voor u lag; 

raakte u mijn hart en ziel veel meer 

nadat ik toen uw bittere tranen zag. 

en daar u mij toch wilt consumeren, 

wil ik u eerst mijn afkomst leren. 

Dus vertel ik u nu ras; 

“ik stam af van een sterk geurend bolgewas, 

en wel van de leliefamilie Allium cepa. 

Alleen het bloeien doe ik haar niet na. 

Dus kunnen wij wel stellen 

ik erfde slechts alleen de schillen en de vellen. 

Maar al bent u in nog zo`n juinige bui 

spreek niet over mij als ben ik maar een ui. 

mijn status heb ik wel bewezen, 

in elk kookboek kunt u over mij lezen. 

Maar geef aan mij dus niet de brui 

maar benader mij wel als een  

volwaardige ui.” 

DdJ 
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RECEPT UIT HET SUPER SOEP-BOEK    

van A.VELAZQUEZ 

 

                                        ARTISJOK -BASILICUMSOEP 

 

Op diverse tuinen staat de mooie artisjokplant met zijn paarse meeldraden. 

Daarom hier voor de liefhebbers een recept voor een heerlijke soep. 

 

Artisjok geeft deze soep een  romige structuur en een gezonde dosis 

antioxidanten  en vezels.  Citroenrasp  en geurige basilicum geven een 

frisse toets aan deze voedzame krachtcentrale.  

Serveer warm. 

 

Ingrediënten 

1 eetlepel olie 

50 gram ui, gesnipperd 

50 gram wortel, in blokjes 

30 gram bleekselderij, in blokjes 

1 eetlepel geperste knoflook 

400 gram artisjokharten uit pot, afgespoeld 

7,5 dl water 

175 gram jonge spinazie 

30 gram verse basilicum 

1 eetlepel geraspte citroenschil 

zout en peper 

 

Bereiden 

 Verhit de olie 2 minuten in soeppan op middelhoog vuur 

 Fruit de ui, wortel, bleekselderij en knoflook 5 minuten 

 Voeg de artisjokharten en het water toe en breng aan de kook.  

 Draai het vuur laag en laat alles 10 minuten zacht koken.  

 Haal de pan van het vuur en schep er 2,5 dl kookvocht uit.  

 Roer de spinazie door de soep 

 Schep de soep in de blender en voeg basilicum en citroenrasp toe. 

 Pureer de soep voorzichtig glad  

 Voeg indien nodig kookvocht toe om de soep te verdunnen.  

 Breng op smaak met peper en zout. 
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In het polderlandschap in de buurt van Lutteke Rijn in de zonnedauw 

ergens op een akkerdistel zie ik tuinders op een hondsdraf het 

ridderspoor volgen.  

 

Zij in haar vrouwenmantel met blauwe knoop, hij met monnikskap. In 

hun herderstasje wat duizendguldenkruid en munt, op weg naar de 

moestuin voor huislook. 

 

Een aantal tuinders hebben met vogellijm, verfbrem en zoethout leuke 

tuinhuisjes gebouwd; dat was een heel karwij. Met de sleutelbloem 

kunnen zij naar binnengaan. 

 

In veel tuinen staan de meest mooie bloemen zoals gezegende distel en 

genadekruid. 

 

Voor in de keuken het kaasjeskruid en de boterbloem. Voor in de 

badkamer zeepkruid, waterkers, blaaswier, wondklaver en heelkruid. 

En niet te vergeten voor de huiskamer ruit, koningskaars, boekweit, 
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lepelblad en zilverschoon. Ja aan alles is gedacht, zelfs voor slaapkamer 

hartgespan en kleefkruid en voor op zolder klimop. 

 

Aan het einde van de dag, wanneer de avondkoekoeksbloem en de 

nachtschade vallen en het maanzaad gaat kiemen, krijgen alle tuinders een 

slaapbol. Ze drinken dan een glas ogentroost van jeneverbessen en nemen 

een flinke duik in het lievevrouwenbedstro. 

                                

 Wil Kuijt                                   

 

POSTELEIN 

Een zomerse wintergroente 
 

Winterpostelein is een bijna 

vergeten groente die nauwelijks 

nog in de winkel te vinden is. 

Maar in de tuin is het een 

gemakkelijke klant en in de 

keuken een heerlijke gast. 

Winterpostelein of doorwas 

(Montia of CLaytonia perfoliata) is 

een eenjarige plant afkomstig uit 

Centraal- en Noord-Amerika die 

bij ons pas in het midden van de 19e eeuw bekend raakte dankzij de Gentse 

plantenkweker Louis Van Houtte. Hij wordt in augustus gezaaid om heel 

de winter en het vroege voorjaar te kunnen oogsten. Postelein die in bloei 

komt, zaait zich spontaan uit, zodat u voor de rest van uw leven van deze 

heerlijke groente kunt genieten. 

Postelein bevat hoge concentraties vitamine C en vormde een belangrijk 

bestanddeel van het menu van de eerste Amerikaanse goudzoekers dat 

scheurbuik voorkwam in een tijd dat verse groenten nauwelijks 

beschikbaar waren. Vandaar ook de naam Miner’s lettuce. 

Voor de keuken –vooral in een salade- gebruikt u het best de buitenste, 

spatelvormige, wat vlezige blaadjes, en niet de schotelvormige 

stengelblaadjes met in het midden van elk blad een tros minuscule witte 

bloempjes die in een later stadium verschijnen. 
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KERSEN 
 

Iedereen die een kersenboom heeft of heeft gehad, kent die afschuwelijke 

dag, zo omstreeks half 

juni, waarop hij 

handenwringend moet 

toezien hoe een 

krijsende zwarte horde 

de kersenboom in een 

uur tijd onttakelt, 

steevast bij het krieken 

van de dag, om halfvijf 

in de ochtend, zodat 

machteloos toekijken in 

pyama vanuit het 

slaapkamerraam de enige optie is. 

 

Vergeleken met een aanval van spreeuwen is de griezelfilm The Birds van 

Hitchcock een lachfilm. Maar er zijn allerlei manieren om spreeuwen uit 

een kersenboom te houden. U hoeft maar in een kersenboomgaard te gaan 

kijken om ideeën op te doen: rammelende conservenblikken die via een 

ingenieus spinnenweb van touwen vanuit het midden van de boomgaard 

bediend worden. Oude mannen en kinderen die met grote houden ratels 

rondlopen. Zwarte vaandels geknipt uit landbouwfolie die met veel lawaai 

in de wind wapperen en grote gaskanonnen die elke minuut een knap 

geven en mensen in de wijde omtrek uit hun slaap houden. 

 

Particulieren bedenken weer andere afschrikkingstactieken. Zoals iemand 

die zakken vol rotte vis in zijn kersenboom hing – de stank zou de 

spreeuwen afschrikken, zo beweerde hij. 

Een boer in de Gelderse Achterhoek nam zijn kat, stopte die in een oude 

papegaaienkooi en hees het dier naar boven – zonder veel succes 

overigens. Toen zijn experiment met de kat mislukt was, sliep hij met zijn 

jachtgeweer onder de kersenboom. Totdat een zware onweersbui hem weer 

naar binnen dreef. 

 

Wij hopen dat onze tuinierders betere methoden bedenken! 
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STAMPPOT ONKRUID 
 

Van (on)kruiden zoals 

paardenbloem, duizendblad, 

hondsdraf, zevenblad, bies- en 

daslook, mosterd, borage, 

pimpernel, wilde venkelblad, 

vogelmuur, winterpostelein, 

barbarakruid en lepelblad valt nog 

best een lekkere stamppot te 

maken: 

 

 

 

Nodig 

 1 kg. liefst kruimige aardappelen 
 Peper en zout 
 Melk 
 Boter 
 Spekjes 
 Olijfolie 
 Nootmuskaat 
 Geraspte verse Parmezaanse kaas 
 Een vergiet vol gewassen en fijngesneden (on)kruid 

 

Schil de aardappelen en kook ze in water gaar. Bak ondertussen in een 

koekenpan wat spekjes uit in olijfolie. Giet de aardappels af, doe er een 

flinke scheut melk en een klont boter bij. Laat warm worden op heel zacht 

vuur (zet er eventueel een warmhoudplaatje onder). Maak het geheel fijn 

met een pureestamper en roer het tot een smeuïge puree (als de puree te 

droog is, voeg dan nog wat melk toe). Haal de pan van het vuur af en 

breng op smaak met peper en zout. Roer er de spekjes en kaas door en op 

het laatste moment de fijngesneden kruiden. Deze laatste moeten 

knapperig blijven.  

Direct serveren met nog wat olijfolie, vers geraspte nootmuskaat en 

Parmezaanse kaas erover. 
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KINDEREN IN DE MOESTUIN 

Kinderen zijn de toekomst. Met die wetenschap kunnen we ze maar 

beter van kleins-af-aan motiveren om aan de slag te gaan in de moestuin. 

Je hoeft ze heus geen moeilijke klusjes te geven, zet ze liever aan het 

werk met haalbare projecten. Kies voor makkelijke groenten en kruiden 

en vertrouw ze een eigen plekje toe. 

Het is natuurlijk nóg veel leuker als een kind zijn of haar eigen bak krijgt. 

Dat kan een gewone makkelijke moestuinbak zijn, zo lang je met een paar 

puntjes rekening houdt: 

 

 Maak voor de kleintjes de bak iets kleiner zodat ze van buitenaf 

overal bij kunnen. 90 bij 90 cm is een mooie maat. 

 Zet er makkelijke, snelgroeiende groentes in zoals radijsjes, sla, 

uien en bietjes. 

 Laat het er 'mooi' uitzien; verschillende kleuren, vormen, blad. 

Bloemetjes er tussen maken het extra leuk. 

 Groentes die lekker zijn hebben natuurlijk de voorkeur; knapperige 

suikererwten die je rauw kunt eten, snack-komkommertjes, 

tomaatjes, radijsjes, worteltjes. 

 Koop naast de groentes die je moet zaaien ook kleine plantjes uit 

het tuincentrum. Sla, kruiden, bloemetjes, tomaat/komkommer 

bijvoorbeeld. Zo kunnen de kinderen al heel snel iets oogsten en 

worden ze alleen maar enthousiaster. 
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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 

 

 

mailto:info@bloemenbijons.nl


 19 

ONGEDIERTE 
 

Niet zo’n aardig woord, ongedierte, maar iedere moestuinder weet over 

wat voor dieren het gaat. Ongedierte: dat kunnen rupsen zijn die je 

koolplanten opeten, duiven die je plantjes uit de grond trekken, vogels die 

aan je aardbeien zitten, muizen die je kiemende bonen opeten…. En dat 

zijn er nog maar een paar. Als je er bij stilstaat zinkt de moed je, bij 

aanvang van het nieuwe tuinseizoen, soms in de schoenen. Toch valt het 

vaak mee. Het meeste ongedierte heeft vijanden. Zo worden de rupsen 

vaak gebruikt door sluipwespen die hun eitjes in de rups leggen, muizen 

worden wel gegeten door roofvogels en zo’n roofvogel verjaagt ook de 

duiven. In de natuur is het eten en gegeten worden. Natuurlijk kunnen we 

onze planten ook beschermen tegen belagers, bijvoorbeeld met behulp van 

insectengaas of een net. 

 

Hoe komt het dat de overlast het ene jaar groter is dan het andere? Heel 

belangrijk is het weer op het moment dat er, bijvoorbeeld, eitjes gelegd of 

jongen geboren worden. Is het koud en nat dan redden veel nakomelingen 

het niet, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende voedsel te vinden is. Ook 

schimmels zijn een grote bedreiging in een koud en nat seizoen omdat de 

jonge dieren kwetsbaar zijn en gevoelig voor invloeden van buitenaf. 

Een strenge winter heeft niet veel invloed. Als de temperatuur gaat dalen 

zoeken dieren een beschut plekje, waardoor de meeste de kou kunnen 

overleven. Wordt het geleidelijk aan kouder dan zoeken ze een betere plek. 

Bijvoorbeeld wormen kruipen dan dieper de grond in. Overigens is een 

regenworm geen ongedierte. Wel funest zijn plotselinge 

temperatuurverschillen en weersveranderingen, omdat beestjes zich daar 

niet zo snel aan kunnen aanpassen. 

 

Al met al is het begrip ‘ongedierte’ niet 

zo aardig en zeker niet genuanceerd. 

Ieder dier heeft een eigen plek in de 

natuur. Maar daar denk je 

waarschijnlijk niet aan als je kool kaal 

gevreten wordt! 
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WEERSPREUKEN 
 

Vorig jaar hadden we een nogal wisselend tuinseizoen. 

Hoe gaat het dit jaar worden? 

Het blijft altijd gissen. 

Door de eeuwen heen heeft het mensen bezig gehouden om het weer te 

voorspellen en vele tekenen in de natuur werden daartoe aangegrepen. 

 

Zoals bijvoorbeeld met onweer: 

 Als het dondert in dor hout, dan blijft het de hele zomer koud. 

 Onweer op een dorre tak, maakt de zomer koud en nat. 

 Donder op een kale boom, geeft in de zomer een waterstroom. 

 Als het onweert in het kale hout, volgt een winter guur en koud. 

 

De wind kon veel vertellen: 

 In het najaar veel wind uit het westen, evenlang zal hoge wind ons 

in 't voorjaar pesten. 

 Noordenwind met motregen, houdt de zon niet tegen. 

 Komt de wind uit het noorderland, lang houdt de winter stand. 

 Brengt het najaar helder weer, ’t zal des winters stormen op het 

meer. 

 

Ook de dieren werden in de gaten gehouden: 

 Komen de vissen naar boven, dan is er mooi weer te beloven. 

 Als in den winter en in het begin der lente de vliegen zo dansen,  

krijgt ongunstig weer zijn kansen. 

 Als voor het laatst de koekoek roept, is de zomer weer versnoept. 

 Als in de zomer de mieren hoge hopen opwerpen, volgt er een 

natte en koude herfst. 

 

 

Wat het ook gaat worden, het maakt niet uit 

Veel tuinplezier, dat is ons besluit! 

 
 


