
Nieuwsbrief april mei 2017 

Algemeen 
De 1e nieuwsbrief 2017. Het heeft even op zich laten wachten, maar dan heb je ook wat, zegt men 

weleens. In deze nieuwsbrief veel te lezen van stukken van tuinleden. Daarnaast een bijdrage van de 

nieuwjaarsreceptie, de ledenvergadering waarbij nog iets over asbest en zijn gevolgen voor de 

vereniging. Dan nog 2 mooie bijdragen van Joop Smit en Joop Penders. 

Het tuinseizoen is weer gestart en we kunnen gerust zijn. De slakken zijn er nog. Wat zouden we ook 

zonder slakken moeten. Afgelopen seizoen zijn we er zo aan gehecht geraakt. Wat wel is: het zijn er 

minder, althans tot nu toe. Het voorjaar is ook beter: wat warmer en wat droger. Ik zou kunnen 

stellen dat het voor ons als tuinders misschien wat te droog is. Misschien ben ik dan te veeleisend. 

Maar we kunnen in elk geval goed spitten en al wat planten. Voor de nieuwkomers dit jaar. Niet 

overhaast planten want de ijsheiligen zijn 13, 14 en 15 mei en tot dan kan het altijd nog even vriezen. 

 

 
Wie ben ik???      Betrapt voor het harde werk 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op de eerste zondag van 2017, 8 januari, was er de Nieuwjaarswandeling en receptie.  

Dit jaar met een mindere opkomst, dan andere jaren. De wandeling werd bezocht door 13 

personen en de receptie was weliswaar een stuk drukker maar met rond de 40 personen 

werd deze ook minder goed bezocht.  

De reden was volgens ons zeker niet, dat er minder belangstelling voor was, maar het weer 

was deze keer een spelbreker. Op de zaterdag is het flink gaan ijzelen en het had vooraf al 

een aantal dagen goed gewinterd met zowel sneeuw als redelijke vorst. 

Veel mensen, die er normaal bij zijn, hadden voor hun eigen veiligheid gekozen en waren 

niet van plan begin 2017 al in het gips te zitten. 

Neemt niet weg dat o.l.v. Marij en haar kantineteam er weer een geslaagde middag van 

gemaakt werd en dat het een gezellige receptie is geweest. 

 

Ledenvergadering 2017 

Op donderdag 9 maart was onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar was er voor gekozen 

om deze bij de overburen van de scouting te houden. De opkomst was iets minder dan 

andere jaren. Er waren wel meer mensen die zich afgemeld hebben. 

Het was een korte vergadering, waar voor het eerst door het bestuur openheid werd 

gegeven over de aanpak van de asbest problematiek. De reden dat dit niet eerder is gebeurd 



heeft te maken met het feit, dat er vanuit de leden een rechtstreekse lijn richting de afdeling 

Wabo van de gemeente is. 

Dit is voor ons als bestuur niet zo prettig in de communicatie omdat er de schijn wordt 

gewekt alsof het bestuur onjuiste informatie verstrekt of verstrekt zou hebben. In elk geval is 

hetgeen wat wij als bestuur gedaan hebben en nog steeds doen binnen alle regelgeving en ik 

kan hier nogmaals aangeven, dat er nooit iemand van de tuinleden in gevaar is gebracht 

door het instorten van het dak. Dit wordt ook bevestigd door het bedrijf GBB 

Asbestinventarisatie, dat de inventarisatie gedaan heeft. Dat wij het 2e deel, het deel van het 

dak wat er nog staat, niet meer zelf mogen afvoeren heeft te maken het feit, dat er zoals 

bekend iemand een melding gedaan heeft bij de afdeling Wabo van de gemeente. En deze 

afdeling geeft aan dat wij als vereniging niet als particulier mogen handelen omdat we een 

vereniging zijn.  

In elk geval is het zo dat de afdeling Vastgoed van de gemeente, waar we onze jaarlijkse huur 

aan moeten betalen, die we tekeningen en vergunningen hebben laten zien die zij niet 

dachten te hebben, niet gaan meebetalen aan de kosten die er met de sanering gemoeid 

zijn.  

We zullen overigens bekijken welke stappen we verder zullen gaan nemen. Zodra we dit 

helder hebben wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u het bestuur te allen tijde hierover bevragen en 

wordt u helemaal bijgepraat. 
 

Hommels Bijdrage Joop Smit 

 

 
Geregeld zie je nu versufte hommels zitten op voor hen onveilige plaatsen. 
Die zijn zeer verzwakt uit hun overwintering gekomen en hebben niet meer de kracht en energie om 



te vliegen en naar voedsel te zoeken. 
Neem zo’n diertje op en red zijn leven. 
Hoe! Neem wat suiker en los dit op in lauw water. Een eetlepel vol is meer dan genoeg. Houd het de 
hommel voor, zodat hij ervan kan drinken. 
Je zult zien, dat hij daar dankbaar gebruik van maakt en al snel opknappen zal omdat suiker een 
directe energiebron is. Geen suiker in huis, neem dan wat jam, maar nooit honing want van honing 
zal hij doodgaan. Honing verdraagt hij beslist niet !!!!!!!. 
Als tuinier heb je bij het redden van zo een diertje een goede daad verricht en bijgedragen aan zijn 
nakomelingen die weer onze bloemen zullen bestuiven. 
Onze bestuivers zijn sowieso al zeer schaars. 
Wie een hommel redt, redt een hele generatie. 

 
Slakken 2017 
 

 
Of deze ook in onze tuinen rondkruipen weet de schrijver niet. 

 

Cursus Gezonde Bodem door Bram de Volder 
 
Een gezonde bodem is veel meer dan wat korreltjes zand, zilt of klei. Een gezonde bodem bruist van 
het leven, een uiterst complex web van microben waarin alles draait om eten en gegeten worden! 
Dit leven is de basis voor gezonde, vitale planten die bol staan van de voedingsstoffen en weerbaar 
zijn tegen ziekten en plagen. 
Kennis van het bodemleven maakt tuinieren niet alleen leuker, maar ook een stuk gemakkelijker. Het 
levert namelijk biljoenen helpers op in de tuin! 
 



Op zaterdag 14 oktober van 9:00 tot 13:00 geef ik (een verkorte versie van) de cursus Levende 
Bodems in de kantine van het moestuincomplex. We duiken de bodem in en ontdekken het belang 
van het bodemleven. Met een aantal praktische tips over hoe we het bodemleven centraal kunnen 
stellen! Voor alle leden van onze volkstuinvereniging is de cursus gratis toegankelijk! Doe je mee? 
Stuur een mailtje naar info@bodembouwen.nl om je aan te melden. Ik heb er zin in! 
 
 

Kantinenieuws 
Marij Eussen heeft aangegeven dat de kantine open is vanaf 09.30u tot 14.00u. Tosti’s broodjes en 
andere kleine etenswaar kan vanaf nu tot 13.15u besteld worden. Daarna wordt alles 
schoongemaakt. Tevens word, als het druk is en het terras bezet is gevraagd, de bestelling zelf op te 
halen bij een tafel in de deuropening van de gang, net als bij de jaarlijkse BBQ in augustus 2016. Je 
kan dan ineens je bestelling afrekenen 
 

Zoete aardappel  bijdrage Joop Penders. 

Zoektocht naar telen, oogsten en natuurlijk, eten. 

 

Ik wil de lezer laten delen in mijn ervaring met het telen van de zoete aardappel. Eigenlijk is het geen 

aardappel: het is de knol van een klimplant: Imopua batatas.  Zoals de ons bekende aardappel , stamt 

dit gewas ook uit Midden- en Zuid-Amerika. Ik zie graag kookprogramma’s op TV  , neus wel eens op 

internet en  probeer ook recepten uit. Het viel mij op dat vooral in Engelstalige programma’s de 

zoete aardappel vaak een belangrijke rol speelt. Wel, zo ondernemend als ik (nog altijd) ben, wilde ik 

dat ook wel eens proeven. In de supermarkt zijn ze te koop. De eerste ervaring beviel prima en ook 

mijn zoon, die ook wel van een kookexperiment houdt vond het lekker. Samen besloten we met de 

knol te gaan experimenteren. Hier en daar wat literatuur geraadpleegd en een goede vriendin van 

mij, Wilma Peeters, die ik al jaren van Velt ken, heeft mij een paar internetlinks gegeven. Ik moet 

zeggen, heel leerzaam.  

 

Hierna volgt mijn werkwijze. 

1. Het pootgoed: Te koop bij bv Aveve. Dat vond ik te duur (het is per slot van rekening een proef) 

dus een viertal knollen bij de Lidl (of Aldi, Jumbo) gekocht. 

2. Knol 1 heb ik in twee stukken gesneden en in een glas water gelegd (foto 1)  

 Foto1 

 

 

 

 

 



3. Knol 2 in een bak, bijna helemaal onder water (foto 2) 

 Foto 2. 

4. Knol 3 en 4 in een bak aarde (foto 3). 

 Foto 3 

5. Resultaten:  

a. Knolstukken knol 1 in glas water gingen rotten. Dus weggegooid. 

b. Knol 2 in bak water: na ca 4 weken kwamen hele dunne sliertjes te voorschijn 

(schimmel ?). Deze knollen toch maar in aarde geplant. 

c. Knollen 3 en 4 in de grond: ook hier na ca 4 weken dunne sliertjes zichtbaar De 

knollen begonnen groeipuntjes te vertonen.  Bij warm weer, zo begin april, de 

bakken buiten in de zon gezet (foto 4) 

 Foto 4 



6. Een paar weken later de scheuten voorzichtig met wat aarde afgesneden en in potjes geplant 

(foto 5). 

 Foto 5 

7. Lange scheuten afgesneden en in water gedaan  ( foto 6) tot ze worteltjes kregen . Ook deze 

plantjes in potjes gedaan. 

 Foto 6 

8. Eind mei, begin juni de plantjes in de volle grond, zoals aardappelen, op ruggen geplant ( foto 7). 

 Foto7 

 



9. Verzorging en onderhoud: 

De grond was van te voren goed omgespit en met zwarte compost ( van de VTV)  vermengd. Het 

was warm en droog, dus in het begin regelmatig water gegeven. 

Vergelijk het met aardappelteelt. De zoete aardappel groeit wel anders. Niet echt recht naar 

boven, meer als bodembedekker. De scheuten die op de grond komen, wortelen en kunnen ook 

aardappeltjes opleveren. 

10. Oogst: 

Zoals de aardappel, met de spitvork. 

11. Op de laatste twee foto’s een impressie van de oogst. 

  

12. Opbrengst: 

Er waren 20 planten gebruikt. Deze gaven een opbrengst van 12 kilo, de kleintjes meegerekend. 

Er zijn wel gratis eters op de tuin geweest: woelmuizen en/of ratten.  Daarom vroeger geoogst, 

eind september. Het blad was nog niet afgestorven. Misschien dat de oogst groter was geweest 

als we langer gewacht hadden, maar ja….het was ook maar een proef.  

Diverse recepten vind je op internet en natuurlijk ook in kookboeken. 

Puree en opgebakken schijfjes (kort voorgekookt), in chili i.p.v. gewone aardappel,  bevielen ons 

prima. 

13. Geraadpleegde sites: 

www.vreeken.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=n85kALkfvaw 

Deze site bevat veel,  interessante (Engelstalige, filmpjes) 

 

Volgend seizoen plant ik ze weer, zeker weten! 

Jullie misschien ook. In dat geval, SUCCES. 

Joop Penders. 

 


