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Beste tuinleden,
Uw mening …… is belangrijk voor ons.
Onder dat motto treft u als bijlage bij dit clubblad niet alleen de
jaarlijkse zadenlijst aan, maar ook een enquête.
Graag roepen wij iedereen op de vragenlijst voor ons in te vullen, zodat
we als bestuur kunnen peilen wat er onder de leden leeft.
De uitkomst van de enquête willen we gebruiken bij het vaststellen van
het beleid voor de jaren 2014 en daarna. Dus wilt u met ons meedenken
over de toekomst?
Laat dan nu uw stem horen en vul de vragenlijst die u tegelijk met dit
clubblad ontvangt, in.
De ingevulde enquête kunt u tegelijk met de zadenlijst inleveren bij de
tuincommissarissen Andre Woertman en Arjen Boekhorst. Voor de
volledigheid hierbij nog even hun adressen:
Andre Woertman
Koninginneweg 141, 2411 XN Bodegraven
Arjen Boekhorst
de Deel 3, 2411 SH Bodegraven
Als u geen zadenlijst afgeeft, kunt u uw enquête uiteraard ook
deponeren in de ideeënbus achter de Polderhof.
Graag vragen wij uw medewerking vóór maandag 13 januari 2014.
Alvast hartelijk dank!
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Van het bestuur
Piet van Kooten (penningmeester)
Beste medetuinders,
Maandag 28 oktober 2013 hadden we de eerste herfststorm over Nederland met
windstoten van 100/150 km per uur. Bij ons op de volkstuinen was de schade
wonderbaarlijk beperkt gebleven. Hier en daar was alleen sprake van glasschade.
Verder loopt het tuinseizoen ten einde. Nu de dagen korter worden, is het niet meer:
„Vanavond nog even naar de tuin.” Alles staat nu in het teken van de tuin winterklaar
maken, spitten, opruimen, snoeien, enzovoorts.
December is voor velen een tijd van terugblikken. Wat smaakte naar meer? Wat is voor
herhaling vatbaar? Wat ging er niet goed? Was het de heermoes of het zevenblad?
We kijken met dankbaarheid terug op een mooi tuinjaar 2013. Ook de sloten op Oost zijn
dit jaar na jaren eindelijk aan weerszijden van de tuin fatsoenlijk schoongemaakt door
boer De Bruin.
Ook dit jaar zijn er diverse nieuwe leden bijgekomen. Het bestuur wil hen hierbij
hartelijk welkom heten bij onze Volkstuinvereniging. Als er nog vragen zijn over de gang
van zaken bij de tuinvereniging horen we dat uiteraard graag.

Tuinheksloten
Op voorstel van diverse leden zal er op de toegangshekken van onze locaties West en
Oost een sluithaak worden aangebracht. Dit biedt de tuinders die ’s avonds en in de
weekenden als laatste weggaan de mogelijkheid om de hekken dicht te doen. Het bestuur
hoopt hiermee ongewenst bezoek te voorkomen. Een hek biedt geen garantie, maar is wel
een nuttige voorzorgsmaatregel.
Takken
Ook dit jaar is er weer gelegenheid om gesnoeide takken voor aan de weg in de berm te
leggen, graag met de afgezaagde stukken naar de weg toe. Voor de gemeentewerkers die
ze voor ons hakselen, is dat het gemakkelijkst. De takken kunnen nog tot 28 februari voor
aan de weg worden gedeponeerd.
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Compost
De Gemeente Bodegraven-Reeuwijk was in eerste instantie door de slechte financiële
situatie niet bereid om dit jaar compost te leveren. Overleg met de gemeente heeft
geresulteerd in de toezegging dat de gemeente ons in december alsnog van een lading
compost zal voorzien. Het kan zijn dat de compost al is geleverd op het moment dat u het
clubblad leest. Let u in elk geval op de aankondigingen via de e-mail en de
informatieborden aan het begin van de tuinen.

EHBO:
De aangekondigde EHBO-koffers op de locaties Oost en West zijn inmiddels geplaatst.
Inmiddels hebben deze koffers een plekje gevonden in een soort PTT-brievenbus, zodat
de inhoud ervan te allen tijde bereikbaar is voor personen die EHBO nodig hebben of
moeten verlenen.
Nog even ter herinnering, op WEST zijn de EHBO-koffers geplaatst op de tuinen 03
(Wim Haak) en 37 (Marjolijn van Dijk). Op Oost op de tuinen 24 (Jan v.d. Neut) en 65
(Henk de Korte).
Emailadressen:
Veel leden hebben al hun emailadres opgegeven, maar velen ook nog niet. Om
nieuwtjes en actuele aankondigingen snel te kunnen verspreiden, wil
het bestuur de mogelijkheden om digitaal te communiceren zo optimaal
mogelijk benutten. Daarom is iedereen die dit nog niet heeft gedaan nogmaals
van harte uitgenodigd zijn emailadres op te geven. Dit kan door een mail te sturen naar:
info@volkstuinbodegraven.nl
Tenslotte wensen wij als bestuur al onze leden, sponsoren en
relaties alvast een
voorspoedig en gezond 2014.
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„Wie zaait, zal oogsten”
IN MEMORIAM – TON VAN JAARSVELD
„Wie zaait, zal oogsten.” Zo luidt de tekst op het overlijdensbericht van Ton van
Jaarsveld dat het bestuur in de week van 25 november van de familie Van Jaarsveld
ontving.
Het bestuur heeft bedroefd kennis genomen van dit overlijden. Ton was een voorbeeldig
verenigingslid en heeft vele tientallen jaren op onze vereniging getuind. Voor zover het
bestuur dat heeft kunnen achterhalen, was hij bovendien de nestor van onze vereniging.
Ons medeleven gaat uit naar mevrouw Mien van Jaarsveldvan der Laan, die met
uitzondering van de laatste maanden regelmatig met Ton de tuin bezocht, en naar de
kinderen en kleinkinderen. De rouwkaart brengt tot uitdrukking dat zij een grote plek
hadden in het hart van Ton. Tuinders die Ton van dichtbij hebben meegemaakt weten dat dit
ook zo was.
Ton had de vaste gewoonte om elke ochtend rond half elk koffie te drinken op de tuin.
Soms in zijn eigen aanbouw ”De Uitvlucht”, soms op de tuin van zijn overbuurman Nico
Mourits met wie hij een goede band had. Onder koffietijd vertelde hij graag verhalen uit
de geschiedenis van zijn familie, de tuin en ons dorp.
Als er op Oost een kas of schuur werd gebouwd gaf Ton graag advies. Ook leverde hij af
en toe kopij aan voor het clubblad.
Uit Tons stijl van tuinieren sprake niet alleen grote kennis, maar ook respect voor alles
wat groeit en bloeit. Ton tuinierde in harmonie met zijn omgeving. Zijn respectvolle
omgang met de medemens en de natuur blijft ons bij en is ons ten voorbeeld.
Ton werd 85 jaar.
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Mariël kookt … Knolselderijsoep
Mariël Dijkstra

Knolselderij. Heb jij het wel eens gegeten? Deze knol groeit prima op Nederlandse
bodem en is dan ook in veel moestuinen te vinden. Ook in de supermarkt op dit moment
erg goedkoop. Ik vind knolselderij heerlijk te combineren met de smaak van
paddenstoelen en dat doe ik dan ook met deze soep die smaakt naar een champignoncrèmesoep…maar dan zonder crème en bijna zonder champignons.
Duur: 30 minuten
Ingrediënten: 1 ui grof gesneden; 3 tenen knoflook geperst; 2 eetlepels provinciaalse
kruiden; 1 knolselderij (ongeveer 500 gram) in blokjes van 2 cm. gesneden; 1 grote
theelepel grove mosterd; 2 blokjes paddenstoelenbouillon; 225 gram aardappels in
blokjes gesneden; wat olie om in te bakken; een liter water; peper; zout.
Om te garneren: preiringetjes; croutons (evt. zelfgemaakt door brood door olie, kruiden,
zout en knoflook te halen en te roosteren).

Bereidingswijze: Fruit in wat olie de ui en knoflook samen met de kruiden aan;
Voeg de mosterd en bouillon toe en bak die 30 seconden mee;
Voeg het water toe, voeg de knolselderij en de aardappels toe als het water kookt;
Kook de soep ongeveer 20 minuten tot de aardappel en knolselderij gaar is;
Pureer de soep met een staafmixer;
Voeg eventueel water toe tot de gewenste dikte is bereikt;
Breng de soep op smaak met peper, zout, en garneer met de prei en croutons.
Tips: Voeg bij het koken ook eens 200 gram rode linzen toe. Deze vind je door het
pureren totaal niet meer terug maar maakt de soep nog voedzamer!
Gebruik ter garnering ook eens cresgroenten (zelf gekweekt) of gebakken
paddenstoelenmix.
http://kookvegametmijmee.blogspot.nl/
Blijf op de hoogte van mijn recepten via facebook:
http://www.facebook.com/KookJeVegetarischMetMijMee
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Levensteken vanuit Andalusië (2)

Frans en Janette Hulsbergen
Beste medetuinleden,
Zoals beloofd weer een klein stukje vanuit het zonnige Andalusië voor het clubblad. Tot
nu toe is het hier prachtig weer geweest. Op 13 november waren wij nog in het zwembad.
Dat was even doorbijten, maar toen we eruit kwamen, was het heerlijk.
De komende tijd gaat het weer hier wat minder worden. Begin december wordt er zelfs
regen verwacht (hoera!). Toch is het ’s middags nog 17 graden en in het zonnetje is het
heerlijk buiten zitten. Wij raken al aardig gewend hier en de hele hoek wordt steeds meer
een beetje van onszelf.
De buitenkeuken schiet op. Het graniet hebben wij geplaatst. Nu zijn we bezig de
muren af te werken. Het wordt best mooi.
Inmiddels is ook de loonwerker geweest om de terrassen te maken voor de groentetuin.
Het hoogste terras is nu gespit en daar is veel mest ingebracht. We hebben er al
bloemkool, andijvie, knoflook, aardbeien, aardappels en ijsbergslaplanten. Ook heb ik
een rijtje spinazie en snijbiet gezaaid. We zijn dus al volop aan het tuinen.
Ook hebben wij een hoek laten egaliseren voor bananen. Wij hebben drie mooie
bananenplanten (Canarische) geplant en die hoek ziet er goed uit. Tevens hebben wij in
oktober diverse fruitbomen gepoot, zoals appels, een abrikoos, een kaki, kapaja’s,
pruimen, avocado’s, granaatappels, hazelnoten, een walnoot, mango’s, kersen, een
citroen, handsinaasappelen en sinaasappels (bittere, speciaal voor marmelade). Door de
aanwezige stenen valt het niet altijd mee een plantgat te maken. Gelukkig is het allemaal
wel gelukt.
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Wij hebben nu ook de muurtjes langs de terrassen op de groentetuin opgebouwd om
afkalven van de grond te voorkomen

We waren aanvankelijk van plan een tweewielige trekker te kopen. Maar na een maand
ploeteren de heuvel op en af was ik het helemaal zat. Mijn oog viel op de onderstaande
kruiwagen en we hebben hem gelijk besteld. Nu hoef ik niet echt veel kracht meer te
zetten om het een en ander te transporteren. Deze kruiwagen kan 550 kg dragen in één
keer en zonder moeite een heuvel oprijden met een helling van 45 graden.

Achteraf zijn we erg blij dat we deze machine gekocht hebben. Ik heb hem al veel
gebruikt en tot volle tevredenheid.
Jeroen, onze zoon, is tijdens de herfstvakantie een weekje met zijn dochter geweest. Hij is
bezig geweest de cinemaset en de schotel aan te sluiten. Alles werkt nu perfect. We
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kunnen nu via Canal digitaal Nederland 1,2 en 3 en de verschillende Nederlandse
radiozenders storingsvrij ontvangen. Wij kijken eigenlijk heel weinig TV, maar voor de
wintermaanden is het wel gezellig.
De temperatuur hier is steeds aangenaam geweest maar er komt een koelere periode aan.
Wij hebben de houtkachel al geprobeerd. Hij doet het uitstekend, zodat we niet in de kou
hoeven te zitten. Tot nu toe hebben we twee keer een bui gehad, een van 10 mm en de
tweede van 15 mm. Dat was erg welkom. Dat heeft veel gieten uitgespaard. Normaal
moesten wij om de andere dag de planten gieten, anders gaan ze zo ter ziele.
We zijn ook al aan het oogsten geweest. Veel vijgen waren er te plukken waarvan Janette
een aantal potten jam heeft gemaakt. De rest zit in de vriezer. Later gaan we proberen er
wijn van te maken.

Ook van de amandelen konden we een mand vol plukken. Vers geroosterd smaken ze
heerlijk, met wat zout en olijfolie. Ook heeft Janette er amandelspijs van gemaakt.
Op dit moment gaan we beginnen met het plukken van de olijven. We proberen er olie uit
te persen. De paar kilo groene die we al in september hebben ingemaakt smaken heerlijk.
Meer bijzonderheden zijn er op dit moment niet te melden. Ik zal proberen weer een
stukje te schrijven voor het maartnummer van ons clubblad, zodat jullie een beetje een
idee krijgen over de ontwikkelingen op onze hoek ”Casa Sabinalta”.
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