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Foto’s van de Open Dag 2021 

 

INLEIDING 

Bovenstaande foto’s zijn van onze Open Dag in augustus jl.. Op de onderste beide foto’s zie je dat 

er nog voldoende belangstelling bestaat voor de groentes die we tijdens deze Open Dag 

verkochten. Evenals andere jaren stonden de spekbonen weer het meest in de belangstelling. 

Gelukkig waren er voldoende van deze bonen in voorraad en konden wij de bezoekers blij maken 

met een portie bonen. Ook andere groentes zoals bieten, aardappelen, prei en boerenkool vonden 

gretig aftrek. En niet te vergeten de mooie bloemstukjes gemaakt door Janny Prins. Naast onze 

eigen vereniging presenteerde zich die dag ook weer de bijenvereniging uit Nietap en het IVN.  

De financiële opbrengst van de Open Dag was goed; de clubkas werd versterkt met een 

nettobedrag van iets meer dan € 1.250,- . Bovendien meldden zich die dag 3 belangstellenden 

voor een tuin. Inmiddels zijn zij daarin nu al voorzien. 
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Wij willen iedereen die geholpen heeft voor, tijdens en na deze geslaagde Open Dag hartelijk 

danken voor zijn of haar bijdrage. Die dank geldt ook voor de heren houtsnijders, de dames 

kantklossters en Gerda Rademaker met haar schilderijen. 

 

VAN HET BESTUUR 

Ik had gehoopt hier de naam van de nieuwe voorzitter bekend te kunnen maken. Want we hadden 

op onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 oktober j.l. iemand tot voorzitter kunnen 

benoemen. Kunnen, maar helaas is er nog niemand die deze verantwoordelijkheid op zich durft te 

nemen. Dus Chris, we hebben nog geen opvolger voor jou. We hebben tijdens deze ALV wel 2 

personen formeel tot bestuurslid kunnen benoemen: Egbert (Ep) Boezerooy en Sjoerd van der 

Meulen. Zij draaiden al geruime tijd mee in het bestuur, maar door het ontbreken van een ALV 

(oorzaak corona) zijn zij als zodanig nog nooit benoemt. Het bestuur bestaat nu uit 5 personen: Ep 

Boezerooy, Sjoerd van der Meulen, Geert Uilenberg, Jan Brink en Willem van Es. 

De ALV werd bezocht door 30 leden. Het bestuur was tevreden over het verloop van de 

vergadering. De vergadering verliep vlot, werd als gezellig ervaren en er zijn geen wanklanken 

waargenomen. De vergadering keurde de diverse stukken van de jaren 2019 en 2020 goed. Ook 

werden de financiële verslagen  goedgekeurd op advies van de beide kascommissies. Het bestuur 

werd decharge verleend. De voorzitter van de vergadering (Willem van Es) blikte terug op de jaren 

2019 en 2020. Ook keek hij even vooruit en meldde dat het bestuur voornemens was de drainage 

door te spuiten (zie apart punt Drainage). Na afloop van de vergadering was er nog een gezellige 

nazit met een hapje en een drankje, klaargemaakt door de familie Koopmans. Ook hiervoor onze 

hartelijke dank! 

 

DRAINAGE 

Het bestuur wil  dus de drainage door spuiten waardoor deze sneller en dus beter gaat werken. Er 

is in het terrein al gezocht naar buizen. Op aanwijzing van Chris van Dijk is ook een drainagekaart 

gevonden. Uit deze kaart blijkt dat na de oorspronkelijke buizen later ook een paar keer andere 

buizen aangelegd zijn; soms haaks over de eerste buizen heen. Kortom er bestaat nogal 

onduidelijkheid over wat wel en wat niet werkt.  Bovendien zijn een aantal buizen nog niet  
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gevonden. Met name die buizen die uitkomen op de sloot midden op ons terrein. We willen het 

zoeken herstarten na de schoonmaak van deze sloot (de gemeente heeft gemeld dat dit (nog) in 

november gebeurt. Indien er nog leden zijn die iets zinnigs kunnen zeggen over de geschiedenis en 

de ligging van de buizen, dan horen we dat graag. 

VERHAAL GEERT UILENBERG (AARDAPPELEN) 

Afgelopen jaar heeft onze vereniging voor de verkoop 4 soorten aardappelen verbouwd. Deze zijn 

in juli en augustus verkocht. Hieronder staat per soort een korte beschrijving van de oorsprong van 

de aardappel en andere kenmerken. 

Eersteling (rode) 

Dit is een vroeg ras voor fijnproevers. Ontstaan in 1942. Een vroeg ras betekent vooral dat deze snel 

groeit en dus vroeg oogstbaar is. De planttijd is eigenlijk tegelijk met latere rassen (april). Om extra 

vroege oogst te krijgen worden deze rassen echter vaak vroeger geplant (half maart met 

bescherming van folie of zelfs vanaf januari onder glas). De vroege rassen hebben minder snel last 

van de gevreesde aardappelziekte (Phytophthora infestans). Hoewel de epidemie steeds vroeger 

optreedt: ruim planten en kali bemesten. Zet ze niet op een te natte plek, wel goed in de zon. De 

gemiddelde plantafstand is 70x40 cm, advies is om 80x40 cm aan te houden om ziektes te 

voorkomen. De aardappels zijn lekker (en) bloemig, niet geschikt om mee te bakken, de opbrengst 

kan enorm zijn! 

Frieslander 

Dit is ook een vroeg ras. Ontstaan in 1990. Ouders: Gloria x coderas. Kruimig in de kook, zeer goede 

smaak. Vanwege zeer hoge opbrengst iets ruimer planten. Voor klei- en zandgrond. Resistent tegen 

aardappelmoeheid en weinig vatbaar voor phytophthora in de knol. Maat 28/40 bevat ± 90 knollen 

per 2,5 kg, ze geven 7 stengels per 2 knollen en kunnen op 20 m² worden uitgeplant. 

Parel 
De aardappel 'Parel' is in 1952 ontstaan uit de kruising: Eigenheimer x Libertas en heeft in 
1965 kwekersrecht gekregen. In 1965 is het ras in de handel gebracht. De kruising is gemaakt door 
S. van der Struik. Het ras is vooral bestemd voor de teelt op zand- en dalgrond, maar vrij sterk 
gevoelig voor droogte. De Parel is een vrij vroeg tot vroeg consumptieaardappelras en heeft 
lichtgeel- tot geelvlezige, rond ovale, middendiepotige knollen met een gele schilkleur. De 
consumptiekwaliteit is goed. De gekookte aardappel is kruimig. Het wat fijne loof is 
veelstengelig en iets slap. 

Donald 

De Donald pootaardappelen zijn sinds 1996 op de markt en staan bekend als redelijk vroege 
aardappelen. Bij goede omstandigheden kan na ca. 2 maanden al worden geoogst. De Donald is 
geschikt voor zowel zand- als kleigrond. Door zijn vastkokendheid zijn ze geschikt om friet van te 
maken. Echter als je ze wat langer in de grond laat zitten worden ze meer kruimig en zijn ze ook 
geschikt voor puree. Kortom, de Donald pootaardappelen zijn veelzijdig. Qua smaak zijn Donald 
aardappelen ietwat zoetig. De bewaarbaarheid van de Donald is redelijk goed. Het voorjaar zal 
waarschijnlijk niet gehaald worden, maar de winter moet bij gunstige omstandigheden (donker en 
koel) wel gehaald kunnen worden. 

G. Uilenberg. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eigenheimer&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwekersrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ras_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardappel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stengel#Stengelknol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stengel
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OMZIEN 

Omzien, wat een mooi woord. Ook dit jaar waren er weer mensen hier op de tuin die naar je 

omzien, die mij hebben geholpen omdat het mijzelf niet helemaal lukte. Daarom wil ik eenieder 

daarvoor bedanken! 

Vriendelijke groet, Fokke Cazemier (305 A) 

 

DANK 

De vereniging kreeg onlangs van één van zijn leden een elektrische heggenschaar (Still), een 

motor-heggenschaar (Husquarna) en bosmaaier (Still). Bovendien was er nog wat aan klein 

gereedschap. Het zag er allemaal prima uit. We danken de fam. Jans voor deze gulle gave! 

 

Wetenswaardigheden (opnieuw een inbreng door Geert Uilenberg) 

Witlofteelt 

Na het zaaien in juni kun je nu de eerste witlofplanten uit de grond halen om witlofkropjes te 

“trekken”. Oogst tot het vroege voorjaar elke paar weken een stuk of twaalf witlofwortels om de 

oogst te spreiden. Snij het loof tot op ongeveer 4 centimeter van de wortel af, zet ze rechtop in een 

emmer  met natte kranten en zet de emmer(met een tweede emmer ondersteboven erop om te 

zorgen dat er geen streepje licht bij kan) op de donkere zolder. Elke week even naar de voortgang 

kijken en geef water indien nodig. En zo kun jij over drie weken de eerste witlofkropjes oogsten. 

Ezelsbruggetje 

Als u twijfelt over hoe en wanneer u knoflook kunt poten: er is een heel handig ezelsbruggetje: 10-

11-12. Dat staat voor poten op de tiende dag van de elfde maand met een plantafstand van 12 

centimeter. In de praktijk luistert de datum natuurlijk niet zo nauw, maar november is wel de beste 

maand om knoflook te poten. 

 

Rabarber verplanten 

De beste tijd om een rabarberplant te delen of te verzetten is wanneer de plant in rust is, bij niet 

vriezend weer, tussen november en januari. 

– Graaf een ruim gat rond de plant zodat u zo min mogelijk de wortels beschadigt. 

– Haal de rabarberplant uit de grond en spoel de wortels een beetje schoon. 

– Haal stukken van wortels uit elkaar. Doe dat voorzichtig; de wortels zijn van buiten bijna 

zwart maar van binnen vaak oranjerood en opvallend bros van structuur. Snijd eventuele 

stukken eraf, maar zorg dat u per stuk wortel minimaal één groeipunt overhoudt. Vooral de 

buitenste delen van de wortel zijn nieuw, groeikrachtig en geschikt om nieuwe planten van 

te maken. 

– Plant de stukken wortel op 1 meter afstand van elkaar uit, het liefst in wat potgrond, rijpe 

compost of luchtige tuingrond. Zorg dat de wortel met de groeipunt naar boven gericht is en 

enkele centimeters onder de grond zit. 
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Stokken overwinteren 

Wij gebruiken veel tonkinstokken (bamboestokken) in de tuin, om stokbonen te laten klimmen, om 

tomaten aan op te binden, voor komkommers, meloenen, zoete aardappelen etc. Om de levensduur 

van de stokken te verlengen verzamel ze nu en leg ze horizontaal onder een afdak of in een schuur 

of koude kas op een bouwsel van stenen. 

Zo blijven de stokken droog en gaan ze langer mee. 

Tonkinstokken kunnen via de vereniging worden gekocht a € 1,00 per stok (lengte 270 cm). 

 

KERSTBOMENVERKOOP 

Op het moment waarop ik dit schrijf zijn we alweer bezig met de voorbereiding van de verkoop: de 

planken waartegen de bomen komen te staan zijn al geplaatst en de eerste kerstbomen zijn al 

gepot. Donderdag 25 november worden er 250 bomen bij een kweker van de Smilde gehaald. 

Samen met onze eigen kerstbomen hopen we in totaal rond de 350 bomen te verkopen. Zaterdag 

27 november start de verkoop al.  Gerhard van Voorn heeft hiervoor een aantal vrijwilligers bereid 

gevonden de verkoop te willen doen.  

We hebben dit jaar de prijzen van de bomen enigszins verhoogd ten opzichte van vorig jaar: 

boompjes in een pot kosten € 12,-, gewone kerstbomen kosten € 17,- en de blauwsparren kosten 

nu € 22,-. Oorzaak is dat de inkoopprijzen bij de kweker ook gestegen zijn. 

De organisatie van het totale gebeuren ligt in de handen van Gerard van Voorn waarvoor we hem 

zeer dankbaar zijn. Bedankt Gerhard! 

Wil iemand een kerstboom bij ons kopen dan raad ik die aan dit vroegtijdig te doen, want ik 

verwacht dat we snel door de voorraad heen zijn. 
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OVERIGE ONDERWERPEN. 

• De compostvoorraad is bijna op. Geert Uilenberg laat in maart volgend jaar weer een nieuwe 

vracht komen. 

• Wij hebben van de gemeente Noordenveld het bericht gehad dat loonwerker van den Berg 

Foxwolde) in november start met het schoonmaken van de sloot op ons terrein. 

(Maar november is bijna voorbij!) 

• Volgend jaar worden de tuinen intensiever gecontroleerd op verwaarlozing. Dit jaar lagen er 

te veel tuinen te onverzorgd bij. Bovendien dient men zijn/haar tuin tot 31 december te 

onderhouden (einde verenigingsjaar). Nu zijn er een paar tuinen tussendoor geslipt die al in 

de zomer opgezegd en verlaten zijn. Met als gevolg dat die nu al lang weer vervuild zijn met 

o.a. kweek. Het bestuur zit lelijk met die vervuilde tuinen in zijn maag; zij denkt er over na om 

het onkruid dood te spuiten, wat natuurlijk geen charmante oplossing is. 

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

dient men zelf af te voeren!! Het tuinafval is trouwens op woensdag 24 november door de 

gemeente afgevoerd. 

• De uitslag van de RABO Clubsupport is inmiddels bekend: de opbrengst is niet zo groot als 

vorig jaar, maar we mogen best tevreden zijn: € 616,71. Meer verenigingen die meededen en 

een iets andere stemmethode kan aan die kleine verlaging ten grondslag liggen. 

• De vereniging heeft een nieuwe compressor aangeschaft. De oude gaf geen druk meer (en 

daardoor had hij het ook niet druk meer).  

• Een aantal leden hebben inmiddels hun lidmaatschap per 31 dec. opgezegd. Gelukkig hebben 

we ook weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Ze weten inmiddels welke tuin ze 

m.i.v. 1 januari 2022 gaan gebruiken. 

• De tuinen in de 100-serie (de biologische tuinen achter de beukenhaag) zijn op dit moment 

allemaal verhuurd. Ook de grond waar dit jaar de kalebassen en de boerenkool van de 

vereniging stond. 

Met uitzondering van perceel 228A (50 m2) zijn alle tuinen in de 200-serie verhuurd. 

In de 300-serie zijn nog wel een aantal tuinen vrij. De vereniging moet binnenkort beslissen 

welke tuinen zij zelf volgend jaar wil gebruiken voor groentes en aardappelen. 

• Met uitzondering van de beide hoofdpaden langs de middensloot moeten de tuingebruikers 

de aanliggende schelpenpaden en borders “schoon”  houden!!!!!  

• We hebben de  nieuwjaarsbijeenkomst voor 2022 gepland. Maar of ie er in verband met 

corona komt? Afwachten wat dan mogelijk is. Noteer deze in ieders geval: zaterdag 15 januari 

(10.00 – 12.00 uur). 

• Wij hebben ook al een datum voor de Algemene Ledenvergadering geprikt: maandag 14 

maart van 19.30 uur. 

 

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


