
 
 

 

Door: Hans de Groot 

Op maandag 31 augustus zal de derde tuinkeuring 
plaatsvinden.  De tuinkeuring is vooral bedoeld om er voor te 
zorgen dat tuinders geen last hebben van elkaars bloeiend 
onkruid en dat het aanzicht van ons complex goed blijft.  De 
afgelopen tijd is er veel afwisseling geweest in het weer. 
Mooie temperaturen en behoorlijk wat regen zijn ideaal voor 
de groei van onkruid. Het lijkt er op dat het weer de komende 
weken vrij stabiel blijft en er is dus tijd genoeg om te zorgen 
dat uw tuin er aan het eind van augustus goed uitziet.  We 
controleren dan op (bloeiend) onkruid in de tuin, onkruid 
tussen de tegels van het pad en de staat van de walkant.  Dus 
schoffelen, schoffelen en nog eens schoffelen.  Als het u niet 
lukt uw tuin voor 31 augustus op orde te hebben, neem dan 
even contact op met het secretariaat. 
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Gesprek met... 
 
Lid zonder tuin 
 
Door: Erik Abbink 

Met het stuur losjes in de hand, de groene pet diep over het voorhoofd gedrukt, rijdt hij zijn 
scootmobiel behendig het tuinpad op. Je ziet dat het een dagelijkse routine is. De smalle brug 
bij de tuin neemt hij zonder te stoppen en hij rijdt in rap tempo langs het tuinhek, hand 
opstekend naar deze of gene tuinder, het pad op - tot zijn domein. Het domein van Arie. Had 
hij in 1954 nog wel vijfhonderd vierkante meter tuin, nu rest hem nog een kleine eigen bak 
met daarin volop tomaten. Mooie volle, rode tomaten die hij op zʼn knieën, met daaronder een 
geel kussentje, van de planten verwijdert voor thuis. ʼIk tuin hier dankzij de gratie van mijn 
vrienden en zet daar maar tussen haakjes achter Hans en Heero”.  
 
Arie is erbij gaan zitten in de naar mij toegedraaide stoel van zijn scootmobiel, nadat ik, op 
aanwijzing van Arie, op zijn plankje ben gaan zitten. Arie neemt, nadat ik hem gevraagd heb 
voor een interview, direct het heft in handen en geeft aan hoe ik het best het een en ander op 
papier kan zetten. Arie doet dat graag: vertellen wat je het beste kunt doen en wat je vooral 
niet moet doen.”Neem van mij aan… ” en dan komt het , of ʼʼ Weet je wat het is…” en ”Wij 
doen dat zo…” En met ”wij” bedoelt Arie degenen die weten hoe het moet.  
 
Haalde Arie vroeger al zijn kennis uit de boekjes, nu haalt hij het van internet. ʼIk zeg nu 
gewoon: Kun je googelen, nou daar vind je alles, maar niet bij Dianaʼs Moestuin want die 
tuiniert op andere grond dan wij”.  Arie ten voeten uit. Een tuinder met jarenlange ervaring die 
graag wil helpen en natuurlijk ook de wijsheid in pacht heeft.   
 
Arie, geboren in Berkmeer, heeft bij diverse verenigingen een tuin gehad. Het begon allemaal 
bij wat nu Sluijs Garden heet. Hij had daar een heel grote tuin waar hij na zijn drukke werk 
naar  verlangde. Zaterdag alles loslaten en heerlijk alleen in je tuin zijn, dat was het mooiste. 
Omdat hij, zoals hij dat zelf zegt, nogal een workaholic was gaf de tuin hem de broodnodige 
rust. Vooral de eenzaamheid heeft hem altijd getrokken. Midden tussen je eigen verbouwde 
groenten, na een drukke werkweek. Arie, opgeklommen van timmerman naar uitvoerder en 
bedrijfsleider waarbij hij ook nog als deeluitvoerder heeft meegebouwd aan de Albert Heijn-
toren in Zaandam, kon daar rust vinden.  
 
En nu? Het is nog steeds de rust, maar ook het praatje met zijn vrienden en mede-tuinders. 
Vaak twee keer per dag rijdt hij op en neer naar de tuin, zijn domein dat hij dankzij Heero en 
Hans nog heeft. Het ging twee jaar terug niet zo goed met hem. Veel problemen met zijn 
gezondheid en de tuin werd dan ook te zwaar. Er was zelfs bij een aantal onder ons de 
gedachte dat het misschien niet meer zo lang kon duren, maar gelukkig is die gedachte niet 
de waarheid geworden. Arie ziet er weer gezond uit, heeft voldoende energie en zijn pillen zijn 
gehalveerd. ”Je moet je aan het spelletje houden”, is Arieʼs advies. ”Dus… een biertje is niet 
erg, maar niet drie, snap je?” Advies geven; hij zal het altijd blijven doen. Arie, onze adviseur, 
vindt het voor nu genoeg. ”Zijn we nu klaar, want ik krijg het veel te warmʼ. Hij houdt de 
leiding. Ik knik en kijk naar Arie. Hopelijk mag hij nog lang bij ons blijven. 
 
 

http://www.mooiemoestuin.nl/
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Ze kunnen rond de maand oktober weer de grond in... en lekker dat die zelfgeteelde 
knoflookteentjes zijn als je ze in juli volgend jaar oogst! Net als bij tomaten en worteltjes, 
vind ik de smaak van de knoflook uit eigen tuin zó heerlijk, niet te vergelijken met dezelfde 
groentesoort uit de buurtsuper.  Waar ligt dat nou toch aan? Er zijn verschillende 
verklaringen voor.  
 
Ten eerste is er natuurlijk het verschil tussen de volle grond van 't Pink en de kasplanten 
van de supermarkt. Vervolgens voeden wij die grond met zelfgemaakte compost en 
natuurlijke voedingsstoffen en dat proef je. Ten derde is er de theorie dat de groenteplanten 
zich in de open lucht moeten verweren tegen ziekten, insecten en andere aanvallen, dat 
maakt dat ze meer smaakstoffen ontwikkelen. Bovendien doen we aan combinatieteelt - de 
ene plant bevordert de smaak van zijn buren. Dit is bijvoorbeeld het geval met basilicum die 
bij tomaten geplant wordt. De tomaten worden er (nog) smaakvoller van.  
 
Maar het belangrijkste verschil lijkt mij, dat we uit veel soorten kunnen kiezen zodat we de 
standaardsoorten (en dus dito smaken) vermijden. Waar er heel aarzelend wel eens een 
ronde gele courgette, een paars cherrytomaatje of wat verschillend gekleurde wortelen (deze 
twee laatste respectievelijk 'wilde tomaat' en 'wilde wortelen' genaamd) voor veel geld in de 
Natuurwinkel aangeboden wordt, kiezen wij juist die bijzondere soorten uit de catalogus.  
 
Ik spreek voor mezelf, maar een van de  grote genoegens van een eigen moestuin is een 
kleurenpalet van verschillende kleuren plakjes tomaat op de ontbijttafel, met groene 
peterselie ernaast en gesnipperde roze sjalot (ja, die combi vinden wij lekker op brood met 
mayonaise), of een verraste blik van een gast aan tafel bij de ontdekking dat er ook oranje 
bieten bestaan (Burpee's Golden).  
 
Ik kies als courgettesoort voor de Patisson, voor paarse en gele boontjes aan de stok, voor 
roodgeaderde Roseval en paarse Vitelotte Noir aardappels. Aardbeien van de soort Lambada 
zul je niet in een winkel aantreffen want die overleven zo'n gang in doosjes in een winkel 
niet, maar lekker dat die tere soort is! Ook zwarte bessen en zelfs kruisbessen zie je amper 
in de winkels, terwijl van die twee soorten juist de lekkerste jam gemaakt kan worden. 
Jullie zullen ook je eigen favorieten in de tuin hebben. Ik hoor ze graag eens, daar kan ik 
een rubriek van maken! 
 
Terug naar de knoflook. Je begrijpt, mijn advies is niet: koop knoflook bij Albert Heijn en 
plant de tenen. Nee, mijn advies is: ga eens naar http://www.levenvanhetland.nl. Je hebt er 
misschien geen weet van, maar er bestaat hard- en softneck knoflook. De hardneck is de 
zogenaamde slangenknoflook. Die maakt een sierlijke harde steel tussen de tenen en die 
soort kun je bij mijn weten niet in de winkel kopen. Ik denk dat de Fransen die voor zichzelf 
houden!  
 
Het is een eenmalige investering, want volgend jaar oktober heb je 'eigen' wilde 
knoflooktenen om te planten. Een laatste tip: plant ze op je aardbeienveldje, duw de teentjes 
gewoon tussen de plantjes in de grond. Aardbeien bij de knoflook is een combinatie die 
smaakbevorderend werkt. 

Knoflookteelt 
Door: Annette Kaal 
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Data werkmiddagen 
 
Zaterdag 12 september  
 
Zaterdag 17 oktober 
 
Tijdstip 13.00-15.00 uur 


