
Werkmiddag 26 maart goed bezocht 
De eerste werkmiddag van dit seizoen was een succes. Er waren veel tuiniers 

aanwezig om gezamenlijk de schouders te zetten onder een flink aantal 

klussen. Zo zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe waterpomp 

(zie bijgaande foto), is er gesnoeid en zijn de takken met de boot al peddelend 

-de motor wilde namelijk niet starten- afgevoerd. De nummerbordjes, het gras 

en de walkant zijn onder handen genomen en er is opgeruimd. Dit prima begin 

van het nieuwe seizoen werd gezellig afgerond onder het genot van frisdrank 

of chocolademelk en koek. Zie fotoreportage verderop in deze nieuwsbrief.  

De volgende werkmiddagen zijn op 30 april, 4 juni, 17 september en 29 

oktober, aanvang 13.00 uur. Zet het alvast in uw agenda! 

 

Lex en medetuinier van tuin 11 samen met Heero Schotsman aan het grote werk 
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In gesprek met Ellen Buijs 

Ellen Buijs (tuin 13) is vandaag voor het 

eerst weer op de tuin. ‘Ik moet me er altijd 

weer zo’n eerste keer toe zetten om erheen 

te gaan, maar ik weet dat ik het dan weer 

leuk ga vinden’. Dit zijn de eerste 

woorden nadat zij haar fiets op het zijpad heeft neergezet. Ellen, die ooit op 

een verjaardag van een vriendin een kweekkasje als cadeau kreeg, begint aan 

een nieuw seizoen tuinieren. ‘Het cadeau was natuurlijk heel lief bedoeld, 

maar waar moet je, als je tuintje bij huis te klein is, de opgegroeide plantjes 

uitplanten?’  

Zo werd een cadeau de aanleiding om op zoek te gaan naar een moestuin. De 

dochter van Ellen die toen nog op de basisschool zat, werd steeds 

enthousiaster en zo is het allemaal gekomen. Maar, zoals dat gaat, is de 

dochter nu met heel andere dingen bezig en is de moeder na zeven jaar nog 

steeds op de tuin. En ondanks dat de familie roept: ‘Stop toch met die tuin. We 

hebben geen zin om weer de hele zomer sla en bonen te eten’, is Ellen niet van 

plan zich daar iets van aan te trekken.   

Ellen is bescheiden over haar groene kennis: ‘Ik verbouw alleen maar 
klassieke dingen: aardappelen, bonen, wortelen en zo. Nou ja, ik heb nu ook - 
afgekeken van Annette - wat bloemen staan. Ik ben echt met twee linker 

groene handen begonnen en heb 
het al werkend moeten leren. Ik 
leer het meest van de 
ervaringen van medetuinders en 
boeken. Internet raadpleeg ik 
meestal niet, maar ik leer graag 
van mensen om me heen. Arie 
was natuurlijk een van de 
vraagbaken. Hij gaf ook de 
nodige ongevraagde adviezen, 
waardoor mijn dochter weleens 

verzuchtte: ‘Ik hoop dat Arie er niet is, want hij gaat me nu zelfs vertellen dat 
ik mijn schep anders moet vasthouden’.  

Tja, Arie… we missen hem.  

Door: Erik Abbink 

 

 

 

 

 

 

‘Stop toch met die 
tuin. We hebben 
geen zin om weer 
de hele zomer sla 
en bonen te eten’ 
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Ondanks dat er veel gewerkt moet worden in de tuin, geeft de arbeid Ellen ook 

veel terug. ‘Het is heerlijk om buiten te zijn en lichamelijk werk te verzetten. 

Het ontspant en laat alle beslommeringen verdwijnen. En dat is wat ik soms 

nodig heb, zeker als het professionele werk veel van me vraagt.’ 

Ellen is apotheker en draagt veel verantwoordelijkheid. De eisen vanuit de 

zorgverzekeraars nemen alsmaar toe, waardoor de werkdruk toeneemt. Als 

apotheker ben je medebehandelaar en kunnen fouten niet alleen aan de artsen 

worden verweten. Medicatie die door artsen verstrekt wordt dient te worden 

gecontroleerd. Het kan zelfs zo zijn dat je als apotheker de arts moet 

corrigeren om problemen voor de patiënt te voorkomen. Een 

verantwoordelijkheid die ook leidt tot tijdrovende protocollen die uitgevoerd 

moeten worden.  

Door het werk is de tijd die Ellen op de tuin kan zijn nog weleens beperkt en 

moeten haar plantjes het met iets minder liefde doen, maar als zij er is, is de 

tuin voor Ellen het beste medicijn. 

  

 

   

Gedicht 
Bron: arnolddepauw.wordpress.com 

‘Zij moeten met 
iets minder liefde 
toe’ 

 

 

 
 

 

 

  

or: Erik Abbink 
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INGEZONDEN ARTIKEL 

Door: Jacqueline Groen 

Vorig seizoen vroeg Annette of ik een stukje wilde schrijven voor de 

nieuwsbrief. Een foto van mijzelf op de fiets met een grote oogst uien vroeg 

zeker om een verhaaltje. Bij deze dan. 

Uien telen is een geweldige ervaring! Het lukt eigenlijk altijd; soms worden ze 

heel erg groot, soms blijven ze wat kleiner en heel soms hoor ik van iemand 

die last heeft gehad van de uienvlieg. Aardappelen zijn ook geweldig om te 

telen: zelfde verhaal. Toen ik net begon was er een oude tuinder die adviseerde 

om ook wortelen erbij te telen, “dan heb je hutspot”. Het was een grapje, maar 

eigenlijk ook een goed idee. Ik leerde later, dat wortelen telen nog niet zo 

gemakkelijk is: je zaait al snel veel te dik “als haren op een hond”. En als je 

dan niet (goed) uitdunt, heb je niets!  

Voor de beginnende tuinder zou ik zeggen: “alledrie zeker gaan telen”. Het is 

fijn om met gewassen te beginnen die meestal niet mislukken en wat de 

wortelen betreft, dun zaaien en goed uitdunnen, maar vooral vragen aan 

medetuinders als je het niet weet. 

Van de mensen op de tuin die al wat langer tuinen, kun je sowieso veel leren, 

maar ook internet en tuinboeken zijn een grote bron van kennis. Naarmate je 

langer grasduint, kom je steeds meer te weten en weet je op den duur waar je 

naar wilt zoeken en waar je dat kunt vinden. 

 

 

 

 

 

 

Hutspot 
telen 

 

 

 

‘Het is fijn om 
met gewassen te 
beginnen die 
meestal niet 
mislukken’ 
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Kijk eens op http://www.mooiemoestuin.nl/ of op 

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/ of op 

http://www.zesweg.nl/. En voor zaad van bijzondere rassen op bijvoorbeeld 

http://www.vreeken.nl/ 

Het is ook leuk om te zoeken op voor-, na- en tussenteelten. Zo kun je 

eigenlijk het hele jaar groenten telen, zonder braakliggende stukken tuin. 

Dat vergt wel wat discipline: je moet op tijd (voor)zaaien en je moet 

rekening houden met je vruchtwisselingsschema. 

Eind 2006 kwam ik op de tuin en ik kwam er al snel achter, dat ik het leuk 

vind om groente- en fruitsoorten te telen die duur zijn, of niet tot nauwelijks 

verkrijgbaar. Denk aan frambozen, bramen, doperwten, tuinbonen, rood-

witte bieten, snijbiet, palmkool enz. Maar ook om verschillende rassen van 

één soort te telen, zodat je aan oogstspreiding kunt doen, zoals bijvoorbeeld 

bij aardbeien, aalbessen en bonen. 

Het allerleukste vind ik eigenlijk nog het telen van historische – zaadvaste! 

– rassen. Géén genetisch gemanipuleerde rassen, of f1-hybriden! Ook al is 

het niet altijd een succes J. Ik vind het geweldig dat bijvoorbeeld in Zuid-

Afrika de in Noord-Holland uitgestorven saffraanpeer is gevonden, waarvan 

drie enten genomen mochten worden om in Nederland weer tot bomen uit te 

laten groeien. 

Mijn laatste aanwinst is de Kollumer zoete erwt: daags na het overlijden van 

David Bowie, op weg naar zijn overzichtstentoonstelling in Groningen, 

gehaald bij een aardappelhandel in Heerenveen. Deze rozijnerwt is gered 

van de ondergang, door met zes (!) erwten te gaan telen. Op kleine schaal 

weer verkrijgbaar in Friesland. Kijk, dat kan ik heel erg waarderen. Van 

Friesland naar West-Friesland naar de Zaanstreek, is niet eens zo ver weg, 

dus ik ga ze dit jaar telen. Als er liefhebbers zijn die het ook willen 

proberen, laat het me dan even weten (ger.jacq@telfort.nl), dan deel ik er 

wat uit. Voor meer informatie, kijk op 

http://www.waddengroep.info/wadden-documenten-

artikelen/Productiereglement%20'Kollumer%20Zoete%20Erwt'%20web.pdf 

Tot slot, een lekker toetje van pompoen – ook zo’n dankbaar gewas om te 

telen – . Weer eens wat anders dan soep: 

http://carolinebrouwer.blogspot.nl/2011/12/kabak-tatlisi-pompoendessert.html

Nuttige websites 

 

 

‘Dure of zeldzaam 
verkrijgbare 
groente- en 
fruitsoorten vind ik 
leuk’ 

 

 

Historische 
zaadvaste rassen 

 

 

‘Kollumer 
Rozijnerwt op ‘t 
Pink: wie wil het 
proberen?’ 



 

 Werkmiddag in beeld        DATUM: 26 MAART 2016 

Foto’s bovenste rij v.l.n.r. Hans de Groot, Hans Kortstee, Henk Groot, Oscar Vermeer 

Onderste rij Alphons Bouva, Gerard Möhring, Lex en tuinier (nieuwe tuiniers) van tuin 11 
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Eerste tuinkeuring van 2016 

De tuinkeuringen, ook dit jaar weer uitgevoerd door Jacqueline Groen-Smit, Rien 
Luttikhuizen en Hans de Groot, zullen in 2016 worden gehouden van 9 tot 13 
mei, 4 tot 10 juli, 5 tot 11 september en 17 tot 23 oktober  

Data om te onthouden. Als u de aanwijzingen opvolgt, zorgt het ervoor dat u in de pas loopt 
en het gevoel krijgt uw tuin op de juiste manier in orde te houden. 

De tuincommissie zal de tuinier informeren als de tuin niet (geheel) in orde is. 
Na drie weken vindt een herkeuring plaats.  

Bij de eerste tuinschouw zal wisselteelt een belangrijk onderdeel zijn. Als het 
goed is, heeft u de plaats van de aardappels en kolen dit jaar in uw tuin al aan 
Hans de Groot doorgegeven. Zo niet, mail het dan snel door naar Hans, via 
hdgkoog@gmail.com Tijdens deze eerste tuinkeuring, begin mei, wordt onder 
andere gecontroleerd of de door u aangegeven wisselteelt juist uitgevoerd is. 
Het bestuur registreert de plaatsen waar aardappelen en kolen in de afgelopen 
twee jaar hebben gestaan en controleert met deze gegevens de teelt in 2016. 
Als u zich niet houdt aan de wisselteelt zullen de gewassen moeten worden 
verwijderd. Dit om de uitbraak van de gevreesde aardappelziekte phytophthora 
(fytoftora) en de koolziekte Knolvoet te voorkomen. Daarom dient u ook 
slechts goedgekeurde pootaardappelen te gebruiken; we verzoeken u het label 
van de verpakking te bewaren.  

Voor elke tuinkeuring in 2016 geldt: 

- Dat u het gras aan de walkant kort houdt en zorgt dat er geen 
bloeiend onkruid staat. Er mag geen overhangende begroeiing zijn; 

- Dat u de helft van het aan uw tuin grenzende middenpad onderhoudt. 
Verwijder altijd onkruid tussen de tegels en zorg dat de tegels goed 
aangesloten liggen. Voorkom opstaande randen, zodat fietsers niet 
zullen vallen; 

- Dat u uw tuin onkruidarm houdt en er te allen tijde voor zorgt dat 
onkruid niet in bloei schiet. Dit is vooral in het belang van andere 
tuinders. De zaden van bloeiend onkruid (bijv. knopkruid) verspreiden 
zich razendsnel over het hele tuincomplex;  

- Dat onkruid niet op de composthopen mag worden gegooid. Neem 
het mee naar huis in een emmer en doe het in uw groene gft-bak; 

- Dat u zich houdt aan de afgesproken hoogte van kassen, klimgaas en 
tonkinstokken zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement. 

 

 

 

Wisselteelt een 
belangrijk onderdeel 
bij de eerste keuring 

 

 

 

 

 

Voorkom 
aardappel- en 
koolziekten 

 

 

 

 

Houd uw tuin op 
orde 


