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Nieuwsbrief mei 2021 (nr. 2)     

       

 

Wat is het nu? Voorjaar of herfst?  

 

INLEIDING. 

Ik mag jullie de 2e Nieuwsbrief van 2021 aanbieden. Op het moment dat ik dit aan het schrijven 

ben, is het de 2e Pinksterdag. Het weer is dusdanig dat ik blij ben dat ik dit binnen mag doen. 

Buitenzijn is op dit moment geen pleziertje: veel te nat en veel te koud. Ik zie dan ook niemand 

buiten fietsen of lopen; hooguit iemand die zijn/haar hond  uitlaat.  

Ik ben dus blij dat ik niet met de auto en caravan op pad ben. Je kunt veel beter thuis bij de kachel 

zitten en naar televisie kijken naar het songfestival, de Grote Prijs van Monaco,  Keukenkampioen 

play-off voetbal of een goed boek lezen.  

Dat het op de tuin erg nat is, blijkt wel uit de bovenstaande foto die gemaakt is op zaterdag 22 mei 

om ongeveer 11 uur. Dat de tuindienst die dag letterlijk in het water viel, moge duidelijk zijn. En 

het regende niet alleen op 22 mei hard. In feite was, in tegenstelling tot voorgaande jaren,  het 

hele voorjaar koud en nat. Zodanig zelfs dat sommige mensen opnieuw aardappelen gepoot 

hebben omdat de eerder gepote in de grond verrot zijn; ook kon men niet op de tuin zijn omdat je 

erin wegzakte. Met name de tuinen in de 300-serie zijn erg nat. Dat de drainage van het complex 

in de herfst gecontroleerd wordt, is geen luxe. 
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Meestal moest ik de Nieuwsbrief alleen volschrijven. Gelukkig heb ik deze keer 2 medeauteurs: Ep 

Boezerooy legt uit hoe je witlof moet kweken en Moniek Verweij beschrijft haar eerste 

tuinervaringen. 

Wie wil in het vervolg ook een bijdrage leveren? De volgende Nieuwsbrief zal rond 20 augustus 

uitkomen. Meld je aan en stuur je bijdrage (bijv. een  heerlijk recept) voor die datum op!!!  

 

BESTUURSZAKEN. 

Op bestuurlijk gebied valt er op dit moment opnieuw weinig nieuws te melden. De vacature van 

voorzitter is nog steeds niet opgevuld. Er meldt zich helaas geen enkele kandidaat.  

Vanwege de corona kunnen we nog steeds geen Algemene Ledenvergaderingen houden. Ik spreek 

nu in het meervoud: vergaderingen. Immers we moeten nog 2 jaren de revue laten passeren. 

Zowel het jaar 2019 als het jaar 2020 moeten nog aan de orde komen. 

Jaarlijks moet de penningmeester gecontroleerd worden of hij zijn boekhouding “wel goed”  voor 

elkaar heeft en of hij geen malversaties heeft gepleegd. Voor het jaar 2019 is dit nog (net) 

gebeurd, maar voor 2020 moet dit nog gebeuren. Dit moet gebeuren door 2 leden, maar er zijn 

voor de controle van het jaar 2020 geen personen benoemd. Daarom vraagt het bestuur of er zich 

2 onafhankelijke leden spontaan beschikbaar willen stellen om deze controle uit te voeren. Wie … 

oh wie?? Graag telefonisch (06-31750606) of per e-mail (secretaris@devrijetijdtuinders.nl) 

aanmelden voor 14 juni a.s. bij de secretaris. Nadat ook deze kascontrole is uitgevoerd, wil de 

penningmeester Geert Uilenberg zitting houden in ons clubgebouw opdat geïnteresserden (alleen 

leden!) kennis kunnen nemen van de financiele toestand  van de tuinvereniging. 

 

TUINDIENSTEN 

Van de “hoofden tuindiensten” (Jan Brink, Ep Boezerooy, Gerald van Voorn en Lupko Wieringa) 

hoor ik dat de tuindiensten naar tevredenheid verlopen. Wel moet er eens iemand afzeggen. Wie 

dat betreft, kan in een latere instantie zijn/haar plicht nog wel vervullen. Daarom volgt nu een 

overzicht van de nog komende diensten (** betekent: wordt ’s avonds uitgevoerd). 

Juni o 12 o 01 
  

 o 26 o 15 ** 
  

Juli  o 06 ** 
  

,, o 17 o 27 ** 
  

Augustus o 07 o 17 ** 
  

,, o 21 
 o 26 o 27 

September o 04 o 14 
  

,, o 25 
   

Oktober o 16 o 05 
  

November  o 02 
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ZELF WITLOF KWEKEN  (door E. Boezerooy) 

Zelf witlof kweken is een flinke klus. Dit betekent niet dat het onmogelijk is.  

Om te beginnen moet je de wortels kweken. Pas als je wortels hebt, kun je overgaan op het 

kweken van witlof. Je kunt  deze wortels ook  in de winkel kopen waardoor het verhaal iets 

simpeler wordt. Het is natuurlijk leuker om de wortels zelf te kweken. 

Zaaien van witlof: zaai de witlof in mei in de volle grond. De buitentemperatuur moet dan wel 

minstens 15 ° C. zijn. De grond moet goed los zijn. Zaai de zaden op een diepte van 0,5 cm en op 

afstand van 15 cm van elkaar (dichter op elkaar kan ook, maar dan moet je ze uitdunnen). 

Witlof groeit op elke grondsoort. Dit moet dan wel luchtig van structuur zijn. Om de grond 

luchtiger te maken moet je de bovenste laag mengen met compost. Daarna wat bemesten met 

kali/kalium.  

Vanaf september kun je beginnen met het rooien van de wortels. Graaf hiervoor de wortels 

voorzichtig uit. Na het verwijderen van de aarde mogen de wortels ± 15 dagen buiten liggen. Snijd 

daarna de bladerkop zo’n 3 centimeter boven de wortel af en poot de wortel opnieuw in de grond. 

Vanaf midden oktober tot eind november oogst je wortels opnieuw. 

Poot de wortels vervolgens in een emmer met zand en zet de emmer binnen in een 

donkere ruimte. De wortels zullen stronkjes gaan vormen. Dit wordt ‘het trekken van 

witlof’ genoemd.  

Zo’n vier weken nadat je de wortels hebt gepoot, kun je de stronkjes oogsten. 

Oogst de witlof door ze af te snijden en de onderkant van de stronken te laten staan. 

Hierdoor krijg je een tweede oogst. 

Witlof bevat veel vitaminen, waaronder A, B en C, en is daarnaast ook rijk aan foliumzuur 

dat een gunstig effect heeft op de darmflora. De mineralen die in witlof zitten zorgen voor 

een goede vochtafdrijving. Verder is witlof ook zeer geschikt voor als je je aan een dieet 

houdt. De groente bevat namelijk bijna geen calorieën. Probeer ook eens een recept 

met gestoofde witlof en honing. 

 

     

 

 

 

https://tuinseizoen.com/gestoofde-witlof-met-honing/
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Herfstprei 

Vrijdagmiddag 21 mei heeft Geert Uilenberg  1500 preiplantjes opgehaald bij een kweker uit  

Noordlaren. Deze preien waren bestemd voor indivudele leden en voor de vereniging zelf. De 

preien voor de vereniging zouden zaterdag door de tuindienst geplant worden. Maar door de vele 

regen is het planten enige dagen uitgesteld. Zij staan op de foto in een speciale kweekdoos te 

acclimatiseren op de tuin van Jan Brink. Verdrogen doen ze voorlopig nog niet. Het merendeel van 

de leden heeft zaterdagmorgen jl. zijn/haar preiplanten opgehaald. 

                         

 

Het relaas van Moniek Verweij (deel 1). 

Nieuweling. 
Mijn naam is Moniek Verweij en sinds januari 2021 heb ik een plekje (60 m2) op het mooie heerlijk 
rustige tuinderscomplex in Roden. Fijne vriendelijke sfeer en de tijd staat er even stil als ik bezig ben 
met De Tuin.  
 
De Tuin 105 
Nooit te laat om iets nieuws te beginnen dacht ik. Iets wat ik nog nooit heb gedaan. Meer tijd omdat ik 
niet meer werk (20 jaar kinderpsychiatrie en 20 jaar leerkracht basisonderwijs) en dus ruimte voor een 
lang gekoesterde wens. Een eigen stukje land wat ik helemaal naar eigen inzicht mag inrichten. 
Wat een verantwoordelijkheid! En wat een feest! Geen idee waar en hoe ik moest beginnen. Wel stond 
voor mij vast dat ik niet alleen groenten op mijn tuintje wilde verbouwen. Aangezien ik mij bewust ben 
van het enorme belang van de (wilde) bijen en vlinders als bestuivers moest er dus ook ruimte komen 
op mijn stukje grond voor hen. Dus waard- en drachtplanten (heel handig dat ik vrijwilligerswerk doe bij 
Ninabel, een kwekerij voor waardplanten in Boerakker) Bloemen en kruiden. En alles biologisch. Zo 
natuurlijk mogelijk. Ik las over biologisch tuinieren en over permacultuur. Zeer interessant allemaal. 
Maar met boekenwijsheid kom je er niet. Spannend vond ik het toen ik als allereerste daad de niet 
omgespitte grond bedekte met stro. 
 
Ik was begonnen!  
Daarna lang wachten en thuis plannen maken. Na ontvangst van de biologische zaden begon het pas 
echt. Thuis voorzaaien. Meters vensterbank werd opeens de kraamkamer voor allerlei groenten. Mijn 
zoon hielp mij met het neerzetten van mijn tunnelkas. Goed geankerd in de grond, hoewel af en toe 
omringd door water vanwege flinke regen. Paadjes gelegd met houtsnippers, gratis door Vos ter 
beschikking gesteld.  
 
De grond 
Het idee is de grond, lees het bodemleven zo goed mogelijk in zijn natuurlijke staat te brengen/houden, 
door hem met rust te laten! Dus daarom spit ik niet en loop zo min mogelijk op de aarde buiten de 
paadjes. Het onzichtbare, maar o zo belangrijke, schimmelnetwerk zorgt voor het transporteren van 
voedingsstoffen tussen de verschillende planten en houdt de communicatie tussen de planten m.b.v. 
chemisch stoffen in stand. De bacteriën zoeken de voor hen beste leefomstandigheden en dragen bij 
aan het in stand houden van de juiste zuurgraad voor de m.n. moestuinplanten. Licht- en zuurstof 
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minnende bacteriën zitten boven in de grond. Kunnen ze geen licht verdragen en hebben minder 
zuurstof nodig, zitten ze dieper. Met het omkeren van de grond (spitten) verstoor je zowel het 
schimmelnetwerk als de bacteriën. Beiden soorten kunnen zich niet even zomaar 10 cm. verplaatsen en 
zijn nauwelijks tot niet mobiel. Een verstoorde bodem is niet handig voor je (moestuin)planten omdat ze 
het schimmelnetwerk en de bacteriën nodig hebben om goed en gezond op te groeien. 
 
Ik doe maar wat en heb eigenlijk geen idee hoe alles zich gaat ontwikkelen. Het is één groot avontuur, 
waar ik u graag in meeneem het komende jaar, door af en toe te schrijven over mijn ervaringen. Ik ben 
onervaren dus er zal van alles misgaan. Mijn ervaring is dat je daar het meest van leert!  
 
 

 

 

OVERIGE ONDERWERPEN. 

• Men kan compost uit de bunker halen. Kosten € 1,50 per kruiwagen. Naam en aantal 

kruiwagens vermelden op de lijst in berging 1.  

• Laat na gebruik van het toilet de lichten niet branden, en … laat de toiletten schoon achter. De 

toiletborstel hangt er niet voor niks. 

• Hint: lees de Statuten en het Huishoudelijk reglement nog eens door. Dan kun je nog eens 

zien wat je rechten en plichten zijn! 

• Het is verboden takken op de tuinafval van stort 2 te gooien. Takken, boomstronken enz. 

dient men zelf af te voeren!! 

• Gebruikt u tuingereedschap van de vereniging? Dan na gebruik schoon terugbrengen! Ik heb 

dit al eens eerder gevraagd, maar schijnbaar kan men niet lezen of men is kort van memorie. 

• We hebben weer een normale Open Dag gepland op zaterdag 28 augustus (standaard de 

laatste zaterdag in augustus).  

• Ook op 28 augustus: bij voldoende deelname (± 44 personen) orginiseren we onder 

voorbehoud aan het eind van de dag een barbecue voor onze leden. Nadere informatie volgt 

nog. Maar je kunt het alvast noteren in je agenda. 

• Mededeling van de penningmeester, betreft nota inzake contributie en tuinhuur 2021: Bij 

betaling na 1-6-2021 wordt de nota verhoogd met € 5,-- administratiekosten. 
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• Met uitzondering van de beide hoofdpaden langs de middensloot moeten de aanliggende 

tuingebruikers het schelpenpad “schoon”  houden!!!!!  

• Moniek en Ep, bedankt voor jullie bijdrage. Wie volgt? 

• Vorig jaar hebben we ongeveer 350 kerstbomen verkocht. Hiervan hebben we 200 ingekocht 

bij een kweker (Boerma te Smilde). Dit jaar kan de kweker ons onvoldoende  bomen leveren. 

Weet iemand nog een kweker waar je goede bomen kunt kopen? 

• We hebben nog 3 percelen te verhuren: 229A (50 m2), 329 en 333B (beide laatste tuinen zijn 

100 m2). Wie heeft belangstelling? 

• Prettige vakantie bij hopelijk beter weer. 

 

Namens het bestuur: Willem van Es (secr.) ( tel.: 06 31 75 06 06) 

 

Nog een paar foto’s. 

 

    

De vroege aardappelen van Leen van der Heide.   Stokken die op pootbonen (spekbonen) wachten, maar … te nat! 

 

     

Wie staat daar in de verte?                    Zo maar een foto.  


