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TuindersinfoAl meer dan 40 jaar 
uw tuinspecialist

Groencentrum
Van Schieveen

Nut & Sport

Tuincentrum - Aanleg - Onderhoud 

Kromwijkerkade 32
Woerden

Telefoon 0348 422 231

www.groencentrum-van-schieveen.nl

is een kleindieren fokkersvereniging voor 
liefhebbers/fokkers van kleine huisdieren.
Onder kleine huisdieren verstaan wij:
(dwerg)hoenders, sier- en watervogels, sierduiven, 
konijnen, cavia’s en kleine knagers.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie 
kijkt u dan eens op onze website:

www.nutensportwoerden.nl

Jaarlijks wordt in september de jongdierenkeuring 
en in oktober de tentoonstelling gehouden, zie de 
website voor de datum en plaats.
U bent van harte welkom om eens te komen kijken!

Handig en dichtbij

Zaden
Grond
Zand
Tuinaarde
Bonenstokken
Gewasbescherming
en nog veel meer

Allemaal verkrijgbaar bij u 
op de tuin

Voorwoord
Beetje onwennig, zomaar even de verschillende 

volkstuinen oplopen en kijken of er wat leuks 

te fotograferen is. Ik heb me een aantal jaren 

beperkt tot het lopen van honderdvijfennegentig 

grote tuintegels van de ingang naar mijn eigen 

tuintje. Nu even in een andere rol. 

Sinds dit nummer probeer ik samen met een 
heleboel anderen een leuke, interessante en 
kleurrijke Tuindersinfo te maken. Aan leuke 
mensen geen gebrek. Iedereen laat zich met 
plezier en op hun gemak op de prent zetten. 
Vaak gaat dit gepaard met leuke verhalen en 
belevenissen. Sommigen zitten al meer dan 
dertig jaar op hun stukkie grond, anderen 
zijn net begonnen, maar allemaal met heel 
veel plezier op hun eigen tuintje. Jammer is 
het daarom wel te lezen dat Breeveld 2 maal 
ongewenst bezoek heeft gehad. Persoonlijke 
spullen gejat, clubgebouw venield, veel kapot en 
waarom? 
Helaas moeten daarom maatregelen genomen 
worden om dit soort zinloos vandalisme tegen te 
gaan.

Ook leuke zaken gelukkig ook weer aan bod. De 
plantjesmarkt was een vrolijk en kleurrijk succes, 
jonge vogeltjes tjirpen dat het een lieve lust is.
Een interessante lezing over ecologisch tuinieren, 
gevolgd door een spetterende bingo.

Bestuur
Voorzitter (WN): Anton Janmaat
Email: voorzitter@volkstuinwoerden.nl
Secretaris: Anton Janmaat
Email: secretaris@volkstuinwoerden.nl
2e Secretaris: Annemiek van der Vijver
Email: annemiekstek@casema.nl
Penningmeester: Bart Briedé
Email: penningmeester@volkstuinwoerden.nl

Tuincommissievoorzitters
Breeveld: Jan Klee
Email: breeveld@volkstuinwoerden.nl
Parkzicht: Wim van Dijk
Email: parkzicht@volkstuinwoerden.nl
Waardsedijk: Theo Edelbroek:  
Email: waardsedijk@volkstuinwoerden.nl

Redactie 
Klaas van Amerongen, Dick de Jong
redactie@volkstuinwoerden.nl

De volgende Tuindersinfo...
De Tuindersinfo verschijnt 4 keer per jaar: Februari, Juni, September en December.
Kopij voor de volgende Tuindersinfo kunt u insturen tot 1 januari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.
Bij voorkeur inzenden per email of sturen naar de redactie Volkstuin Woerden, 
Vuurdoornpad 18, 3442 JM Woerden. Natuurlijk kunt u ook foto’s sturen. 
Email: redactie@volkstuinwoerden.nl

Frank van Parkzicht heeft weer een topartikel 
ingeleverd, heerlijk om te lezen. 
Verstand op nul? Lees wat Corrie hier mee 
bedoelt. En als laatste een prachtig onderwerp.
De paardenbloem of pissenbloem. Sabina heeft 
in haar kruidenhoekje de opzienbarende plant 
beschreven. Kortom, een lezenswaardig nieuw 
nummer van Tuindersinfo, veel plezier, en...
binnenkort ook de vernieuwde website:
www.volkstuinwoerden.nl

Dick de Jong
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Van het bestuur

De Tuindersinfo en de Website
U heeft de tuindersinfo in handen. Een inmiddels 
vertrouwd blad, maar met een andere stijl. Jaren 
heeft John de Ruiter zich ingezet om samen 
met anderen dit blad te verzorgen. John heeft 
aangegeven hiermee te willen stoppen. Vanaf 
deze plaats hartelijk dank voor je inzet hiervoor.
Inmiddels heeft Dick de Jong aangegeven de 
werkzaamheden van John over te nemen. Samen 
met Klaas van Amerongen wil Dick zich hiervoor 
inspannen. Tevens zal binnenkort ook de website 
een andere stijl krijgen.
U wordt dan ook van harte uitgenodigd om 
berichten aan te leveren voor publicatie in de 
Tuindersinfo en op de website.

Voorzitter
Na de Algemene ledenvergadering is gebleken 
dat er zich geen nieuwe voorzitter heeft gemeld. 
De eerdere oproep “We Want You” is dus nog 
steeds actueel.

Tuincommissies:
Ook op de complexen zijn de algemene 
ledenvergaderingen weer gepasseerd. Ook 

hier wisselingen in tuincommissies. We willen 
bedanken de diverse mensen die hun steentje 
hebben bijgedragen. Wensen de mensen die 
“gewoon” doorgaan en nieuw beschikbaar zijn 
erg veel succes.

Thema-avond
Ook is er een thema-avond geweest met 
het bestuur en de leden van de diverse 
tuincommissies om te praten en kennis uit te 
wisselen. De drie hoofdonderwerpen waren de 
zaken waar een TC veelal druk mee is en over het 
algemeen te maken hebben met opstallen  en  
deelname aan algemeen werk. Onderhoud van 
tuinen.
De avond is door ons positief ervaren en zal 
wellicht een vervolg krijgen.

Als laatste...
Inmiddels is het mei. De IJsheiligen (zie 
afbeelding hieronder) zijn geweest. U kunt 
helemaal los. Veel plezier toegewenst dit jaar.

Namens het bestuur:
Anton Janmaat

Berichten van Breeveld

Inbraak 
Het ligt nog vers in het geheugen: op ons 
complex is twee keer ingebroken,  februari 
en begin maart. Naast veel braakschade zijn 
diverse spullen mee genomen uit het Praathuis. 
Tot overmaat van ramp is beide keren een 
brandblusser leeg gespoten. De rotzooi 
van de eerste inbraak was net opgeruimd 
inclusief het reinigen van de vloer door 
een schoonmaakbedrijf toen inbraak nr. 2 
plaatsvond. Weer alles onder gespoten.

Ook is er ingebroken in heel wat schuurtjes en 
blokhutten van tuinders. Afgezien van een aantal 
verdwenen materialen zoals boormachines, 
een radio en aggregaten was ook hier sprake 
van soms forse braakschade en een aangerichte 
bende. Triest.  
Uiteraard is er aangifte gedaan bij de politie en 
is de verzekering ingeschakeld. Op het moment 
van dit schrijven is nog niet duidelijk wat we 
precies vergoed kunnen krijgen.
Ik wil benadrukken dat een aantal mensen een 
bijzondere inspanning geleverd hebben om 
een en ander te regelen en op orde te krijgen, 
waarvoor hartelijk dank!

Een volkstuinencomplex ligt meestal afgelegen, 
in een gebied waar ‘s nachts weinig verkeer is. 
Dan is er per definitie sprake van een kwetsbare 
situatie. Ratten komen bij voorkeur ‘s nachts 
in actie. De tuincommissie heeft bekeken hoe 
de beveiliging en afschrikking kunnen worden 
bevorderd. Binnen korte tijd is er camera 
geplaatst + aan het toegangshek een bordje 
‘Camera toezicht’. Wie door of over het hek komt 
wordt gefilmd, de beelden blijven zeven dagen 
bewaard. Wanneer deze Tuindersinfo bezorgd 
wordt is naar alle waarschijnlijkheid ook al een 
lamp met sensor geplaatst in de buurt van het 
hek. Zodra men in het donker binnen het signaal 
komt gaat de lamp enige tijd branden. 

Dit kan afschrikwekkend werken en zorgt 
er tevens voor dat personen ook in de nacht 
herkenbaar in beeld komen. Of er nog meer 
beveiligingsmaatregelen getroffen worden is op 
dit moment nog niet bekend.

Ledenvergadering  
Op 22 maart was er een goed bezochte 
ledenvergadering, zo’n 34 aanwezigen. De 
hierboven beschreven inbraken kwamen 
uiteraard uitvoerig aan bod, zoals de stand van 
zaken betreffende het afhandelen van een en 
ander, o.a. met de verzekering. Ook de getroffen 
of nog te treffen maatregelen ter beveiliging van 
ons complex kwamen ter sprake.

Wat het eventuele aanvragen van een 
horecavergunning (voor het schenken van licht 
alcoholische drank) betreft was vers goed nieuws 
te melden. De gemeente geeft de tuincomplexen 
vrijstelling van legeskosten. Om in de sfeer te 
blijven: dit scheelt meer dan een slok op de 
borrel.
De penningmeester heeft een duidelijk overzicht 
gegeven van de gezonde financiële situatie 
van ons complex. Bij de door de vergadering 
goedgekeurde begroting voor 2017 is onder 
meer een bedrag gereserveerd om het terras te 
verfraaien. De realisatie daarvan kan wellicht 
nog vóór de zomer een feit zijn.
We hebben afscheid genomen van onze 
secretaris Nico Huffels en hem hartelijk bedankt 
voor de getoonde inzet voor ons Breeveld. Nel 
Muller is toegetreden tot de tuincommissie en 
neemt het secretariaat voor haar rekening. Nel 
is administratief goed onderlegd. Zij en haar 
Jan tuinen pas vanaf januari bij ons maar zijn 
ervaren tuinders. Mooi dat deze vacature snel is 
opgevuld.

Jan Klee,
voorzitter tuincommissie Breeveld  
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Ons stekkie op “Ons Stekkie

Dit is ons 4de jaar alweer op de tuin. We 

begonnen met 200 m2 modder, om het zacht uit 

te drukken. Ik was opslag verliefd op het stukkie 

en zag het al voor me. Maar we moesten geduld 

hebben. Het eerste jaar hebben we veel puin 

uit de tuin gehaald. Steen, tegels, glas en ander 

tuinrommel. Frees gehuurd en de hele boel 

omgewoeld. 

Met de hand was geen doen, daar kwamen we 
al snel achter. In dat jaar probeerde ik maar wat. 
Zette van alles in de grond op hoop van zegen. 
Veel met mijn vader gebeld en overlegd wat het 
beste zou zijn en hoe ik het moest aanpakken. 
Boekjes gekocht, goed ingelezen en natuurlijk 
vragen aan de buren! En elk jaar gaat het beter. 
Elk jaar komt er ook een klus af. We gingen 
van een lap grond naar een lap grond met een 
tuinhuisje en een hek. Het jaar erop kwam er een 
prachtige kas bij. En dit jaar is de tuin ingedeeld 
en loopt er een pad en zijn er bakken gemaakt 
voor de groenten en fruit. Steeds minder last van 
onkruid en dus steeds beter bij te houden. Begin 
dit jaar hebben we ook een terrasje gemaakt 
waar we nu een riante picknicktafel hebben 
staan. En we betrappen ons erop dat we eerst 

even gaan zitten aan de tafel en dan tot werk 
over gaan. En zo hoort het. Ontspanning en 
genieten van het uitzicht!

Vliegende muis
Zo zaten we een week geleden aan onze 
picknicktafel toen ik dacht te zien dat er een 
muis onder de deur van onze tuinhuis kroop. Ja, 
dat kan. Lekker droog en warm. Maar toen zag 
ik de muis ook weer naar buiten komen en hij 
vloog weg….. Pardon??? En opeens begon het 
te dagen. Vorig jaar hadden we allemaal poepjes 
op de werktafel gevonden. Maar geen vogel. 
Dus deden we dit jaar weer een inspectie, maar 
die was snel over. Zodra we de deur open deden 
werden we verwelkomd door gepiep. Er zit een 
prachtig nestje van een winterkoning boven onze 
deur. Lekker binnen, droog en veilig. Geen ze 
eens ongelijk. 4 bekkies vroegen om eten. 

Te mooi, zo klein, zo lief!! Aan de buitenkant 
hebben we inmiddels al 3 jaar oprij een nest met 
koolmezen. Ook zo leuk! Wat een vruchtbare 
tuin!

En zo komt ons tuintje steeds meer af. Grote 
klussen zijn bijna allemaal gedaan, er komt 
steeds meer rust. Voor mens en dier. Met volle 
teugen genieten we elke keer weer. 

Groene groet,
Romy Langelaar.
’T Stekkie

Nestje van de winterkoning De winterkoningen

De koolmezen
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Plantjesmarkt op ’t Stekkie

Zaterdag 6 mei ging vroeg van start voor de 
organisatie van de plantjes markt.
Na het ophalen van Jacinta met de thuis 
gebakken taarten en gedraaide gehaktballen 
was de eerste gang naar onze sponsor de 
Bosrand, waar al 2 karren met diverse groente’s 
en prachtig zomer perk goed voor ons klaar 
stonden.

Vrijdag waren de kramen al door 
Geert klaar gezet en de wel 
hele vroege tuinders 
hielpen mee om uit 
te laden en uit te 
stallen.
Hieke (met cake en 
taart), Melcha en 
Rinus waren ook al 
gearriveerd om alles 
in de kantine in orde te 
maken.
De eerste ruilplantjes staan al 
in de ruil kraam, nog even en dan 
kan de plantjes markt “nieuwe versie” beginnen.
Koffie was gezet, taart aangesneden, de eerste 
“klanten” kwamen binnen.
De zon deed goed zijn best om de boel op te 
warmen, de eerste euro’s gingen de clubkas in.
Rond een uur of 11 was het gezellig druk met 

verkoop, ruil en koffie met wat lekkers.
De Bosrand planten en perk goed wisselde 
van eigenaar en de gieter opzetstukken en 
t-shirts vlogen de doos uit, staan die fameuze 
gehaktballen al op?
Tuurlijk! De Evenementen dames liepen af en 
aan met hier en daar wat extra handjes.
De broodjes bal waren zeer smakelijk en daarom 
snel uitverkocht, waarbij de laatste per opbod uit 

de pan wordt gevist.
Al met al een super gezellige 

en geslaagde dag, zeker 
voor herhaling vatbaar.

Tuincentrum De 
Bosrand: 
Bedankt!

Spontane 
vrijwilligers: Bedankt!

Geert, daar istie weer: 
Bedankt!

Evenementen Commissie, Bedankt! 

Het was een mooie plantjes markt  
“nieuwe versie” 
JW
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De evenementen op ‘t Stekkie razen maar door, 
eerst een fantastische lezing van Janneke Tops 
over ecologisch tuinieren.

Druk bezochte lezing waar ook wat leden van de 
andere complexen en geïnteresseerde passanten 
aanwezig waren.
Het ecologisch tuinieren heeft wel wat om 
handen, maar het uiteindelijke doel om 
verantwoord en voedzaam groenten te telen is 
een nobel streven.
Het verhaal van Janneke werd ondersteund door 
een powerpoint presentatie en wat boeken,  die 
overigens ook te koop waren om de materie 
thuis nog eens goed door te nemen.
Het geheel was een zeer interessante lezing waar 
menigeen wat van kon opsteken.
Het was de visie van Janneke en geen 
verplichting natuurlijk, maar voor velen een 
openbaring.
Mooi gebracht, Janneke bedankt!

Eco-logisch tuinieren

Maar de klapper, het geweld van een eerste 
Stekkie BINGOOOO1 Kan niemand ontgaan zijn.

Uiteraard weer een fantastisch georganiseerd 
evenement van onze feest dames.
Na lobbyen bij elke winkel in Woerden e.o. 
was er een prachtig prijzen pakket aanwezig 
voor een gezellige avond met veel Bingo 
geschreeuw…, nu nog de mensen, zouden ze wel 
komen ?
En natuurlijk, volle bak !! Zelfs buiten aan de sta-
tafels werden de kaarten vol gekrast.
Van heinde en verre waren de ware bingo 
fanaten toegestroomd, de spanning was te 

snijden, Bingo! Daar gaat de koekenpan met 
slagersbon!
Ook was er een mooie verloting met fraaie 
hoofdprijs, een prachtige zomer plantenbak 
behangen met diverse tegoed bonnen, de 
winnares kon haar geluk niet op.
Evenementen commissie, de Bosrand, winkeliers 
van Woerden, Bedankt voor jullie inzet !
Speciaal bedanken we Ernst-Jan en Jacinta voor 
het durven bedelen. Stelletje schooiers.
Maar vooral bedanken we de Bingooo fanaten 
voor hun gezelligheid en hun aanwezigheid.
Bingo Stekkie..? Meer dan geslaagd !!
JW

Een vliegende start op Ons Stekkie

Het nieuwe seizoen op tuincomplex Ons Stekkie 

is eigenlijk nog maar nèt begonnen, maar toch 

voelt het als een vliegende start. Dit gevoel 

hangt samen met de vele succesvolle activiteiten 

die vanaf 1 januari 2017 ontplooid zijn door de 

evenementencommissie. 

Na een nieuwjaarsreceptie met zelfgebakken 
oliebollen, een drukbezochte stamppotavond 
waarop iedereen zich de 3 heerlijke stamppotten 
zich goed liet smaken, een lezing over ecologisch 
tuinieren waarin menigeen aan het denken gezet 
werd over mulchen en het al dan niet spitten 
van de tuin, was er op 29 mei een drukbezochte 
Bingo-avond met mooie prijzen en op 6 mei een 
plantjesmarkt nieuwe stijl, waarop onderling 
plantjes gratis beschikbaar gesteld werden en 
het tegen betaling ook mogelijk was te kiezen 
uit het assortiment van De Bosrand. De leden van 
de evenementencommissie hadden lekkere cake 
en taarten gebakken en rond het middaguur 
was er een ‘broodje-bal’, dat zich goed liet 
smaken. Een reeks aan geslaagde activiteiten, 
waarvoor ik graag mijn complimenten uitspreek. 
Het moge duidelijk zijn, dat de saamhorigheid 
en gezelligheid een enorme impuls gekregen 
hebben.

De tuincommissie heeft ook niet stilgezeten. 
De schouw heeft weinig grote problemen 
opgeleverd, er wordt gewerkt aan de doorloop 
van de verzekering en daarmee samenhangend 
de beveiliging van het complex, er zijn offertes 
aangevraagd om te komen tot een goede en 
betaalbare verharding van het voorterrein en 
er wordt nagedacht over de begeleiding van 
startende tuinders. Dit jaar zijn alle opengevallen 
plekken snel opgevuld door 8 nieuwe tuinders en 
2 medetuinders. 
Een woord van welkom aan deze nieuwe leden; 
ik hoop dat u zich snel thuis zult voelen op Ons 
Stekkie! De introductie-ochtend voor hen door 

Gerard is zeer op prijs gesteld. 
Wat ook zeker genoemd moet worden is het 
enorme werk dat Sjaak verricht heeft om de 
algemene aanblik van ons complex te verfraaien. 
Er is enorm veel oud hout weggesnoeid en 
vervangen door nieuwe beplanting, met name 
langs de Waardsedijk en bij de entree van ons 
complex. Sjaak, dank voor je grote inzet en de 
vele uren die jij daaraan besteed hebt.

Graag herinner ik een aantal leden nog even 
aan de betaling van de jaarlijkse contributie 
en iedereen aan het verrichten van algemene 
taken waarmee we samen het complex netjes 
houden. Tenslotte herinner ik graag aan de 
reglementen betreffende het bouwen van 
(blijvende) opstallen, zoals schuurtjes en kassen: 
pas NA overleg met de tuincommissie binnen  
de reglementen zoals die gelden en die naast 
andere nuttige informatie te lezen zijn op de 
website www.volkstuinwoerden.nl.
Ik wens iedereen weer een mooi zaai- en 
oogstseizoen toe.

Theo Edelbroek, voorzitter  Ons Stekkie
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De Ditjes en Datjes van 
Frank op Parkzicht

Ja, ik heb een volkstuin. En ik kan zeggen het 
is een fantastische hobby!  Ik hobby al zo’n 37 
jaar! Ik geniet het hele jaar door van mijn tuin 
en vooral in het voorjaar als het frisse groen van 
de eerste plantjes boven de grond uitsteken, 
de bomen gaan bloeien en de eerste zaden in 
mijn kas of thuis op de vensterbank ontkiemen. 
Ben ik een ervaren tuinder... Nou ik leer nog 
steeds bij, maar je wordt wel vindingrijk en 
handig als het gaat om een moestuin te runnen. 
Waarom zou ik deze kennis niet met anderen 
delen?  Gewoon we zijn een vereniging van 
tuinders en het is altijd goed om te weten hoe 
een ander het op de tuin doet. Misschien kunnen 
andere tuinders hun ervaring en bevinding in de 
tuindersinfo delen onder de rubriek de “Ditjes en 
Datjes” van...... Een idee?

Zaaien en potgrond
Laat ik beginnen met het ontkiemen van zaden 
en het verspenen van de plantjes. De meest 
gebruikelijke methode is het zaaien in potjes/
bakjes gevuld met potgrond. Zelf heb ik altijd 
een chronisch gebrek aan plantpotjes voor de 
verdere opkweek. Sinds enige  jaar gebruik ik 
daarvoor kartonnen koffiebekers waarvan ik de 
bodem eruit snij. Dit koffiebekertje kan je dan 
twee keer voor het zelfde doel gebruiken. De 
meeste zaden laat ik ontkiemen tussen twee 
velletjes keukenpapier in een bakje of gewoon 
tussen twee deksels van een boterkuipje of 
zoiets. Een of twee keer per dag nat sproeien is 
voldoende. Met name voor zaden die moeilijk 
ontkiemen is dit een handige methode (soms 
ook een dag laten inweken in een bekertje 
water.) Voor practisch alle zaden kan je deze 
methode toepassen: meloen, pompoen, 
aubergine, paprika, knolselderij, mais, ijsbergsla 
en ga zo maar door. Als het eerste streepje 
van de wortel zichtbaar is dan is het tijd om 
het zaad in de potgrond te doen. De potgrond 
voor het uitplanten van de ontkiemde zaden 
vermeng ik met cocospotgrond (Action); dit zijn 

geperste pakjes van 650 gram die na toevoeging 
van water algauw 10 liter cocospotgrond 
oplevert! Zelf doe ik door het mengsel gewelde 
biologische mestkorrels door. 

Voor het uitzaaien van wortelen, prei en zaaiui 
gebruik ik een andere methode. Dit doe ik op 
een uitrol op wc papier (Eco tweelaags chloorvrij 
wc papier van de Jumbo is hier zeer geschikt 
voor). Je rolt het wc papier van 1 a 2 meter uit 
(dit doe ik thuis op de vloer). Vervolgens kan je 
de zaden op de juiste afstand neerleggen. Met 
de plantenspuit maak je het wc papier met de 
zaden een beetje vochtig. Je legt er volgens een 
nieuwe laag wc papier op (desgewenst deze 
laag vochtig maken). Goed maar voorzichtig 
aandrukken zodat de zaadjes niet door het 
vochtige wc papier worden gedrukt!  Het wc 
papier laat je vervolgens drogen en met een 
rollertje rol je het geheel op. Op een goed 
moment bij mooi weer rol je de rol op de tuin 
uit, een beetje (pot)grond erover en voila.... Het 
voordeel van deze methode is dat als de zaden 
ontkiemen het onkruid aan de onderkant nog 
niet door de twee vellen wc papier heen kan 
gaan. De ontkiemde zaden kunnen wel door het 
papier aan beide kanten doorgroeien! 

Heermoes
Heermoes en kweek bestrijden met gif. Nee 
toch? 
Duizendknoop het alternatief en nog goed ook 
tegen naaktslakken?
Welke tuinder heeft geen last van de heermoes 
(kattenstaart) in de tuin. Een overdadige 
groei van heermoes in de moestuin geeft een 
belangrijke signaal af, namelijk de grond heeft 
een tekort aan natuurlijke mineralen en kalk. De 
tuin op orde houden met voldoende mineralen 
is een “must”  heermoes heeft een hekel aan 
een luchtige en vruchtbare tuin. Op internet is 
hierover een vracht aan informatie te vinden. 
Wat je nooit moet doen is het gebruiken van 

De zoete aardappel
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gif op je tuin ter bestrijding van dit onkruid. 
Misschien dat het op korte termijn werkt, maar 
heermoes komt altijd terug. Door het veelvuldig 
gebruik van gif dood je al het bodemleven; een 
goede wortelontwikkeling van de groenteplant 
blijft achterwege, wat weer kan leiden tot 
allerlei schimmelziektes (zoals witrot bij de uien). 
Veelvuldig schoffelen (bovengronds) van de 
heermoes is de enige remedie.  In mijn tuin is de 
heermoes gelukkig geen echte plaag, maar ik 
heb er wel last van. 

Nou even iets anders:
Vier jaar geleden las ik een artikelen dat 
de duizendknoop (Persicaria Amplexicaulis 
“Inverleith” =lage soort)  naaktslakken weert. 

De duizendknoop (ook de middelhoge soort) 
is een woekerende plant die wel goed in te 
dammen is; om de twee jaar afsteken is een 
must. De duizendknoop is een leuk plantje en 
bloeit van mei tot oktober.  Door het betreffende 
artikel tegen naaktslakken ben ik rondom 
mijn tuin begonnen met het uitzetten van 
de duizendknoop. Na vier jaar kan ik zeggen 
dat slakken er een hekel aan hebben en dat 
door de dichte bovengrondse bladgroei  en de 
ondergrondse wortelgroei de slakken een niet 
te nemen barrière hebben. Een bijkomend effect 
is dat na verloop van tijd de heermoes tussen de 
duizendknoop niet opkomt (het eerste jaar nog 
wel maar het wordt in de opeenvolging van de 
seizoenen steeds minder). 

Maar het is niet alleen kommer en kwel met de 
heermoes De wortel van de heermoes is in staat 
om op grote diepte mineralen aan de grond te 
onttrekken. Deze mineralen zorgen juist voor 
de uitbundige vermenigvuldiging van de plant 
zelf. Het trekken van thee of het maken van gier 

van de heermoes is een uitstekend middel om 
planten/heesters en bomen sterk te maken (geeft 
een goede wortelontwikkeling).
En zo heeft elk nadeel ook zijn voordeel! 

De aardappel
Kunnen we verwachten dat we de komende 
maanden zoals vorig jaar weer een nat seizoen in 
mei en juni krijgen? Warm en broeierig weer kan 
al snel leiden tot pythofhora bij de familie van de 
nachtschadigen (tomaat en aardappel). 

Wat kun je hiertegen doen? Allereerst zorg 
voor een goede bodemstructuur met veel 
bodemleven en een goede afwatering in de 
tuin. Maar dit geldt voor alle planten. Wat ik zo 
hoor is dat tuinders nogal gehecht zijn aan de 
oude aardappelrassen. De laatste jaren zijn er 
vele nieuwe aardappelsoorten bijgekomen die 
in grote mate resistent zijn tegen pythofhora 
(De biologische aardappel heeft hierin een 
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt). Ik 
zou zeggen probeer eens een nieuw soort. Er 
zijn heel veel zaadhandelaren die een goed 
alternatief aanbieden op de oude rassen. 
Dit jaar heb ik het kruid koriander tussen mijn 
aardappelen gestrooid (gewoon een potje wat 
al een paar jaar bij mij in de keukenkast stond; 
de zaden waren nog kiemkrachtig!). Het schijnt 
dat koriander de pythofhora tegen gaat. Deze 
wijsheid heb ik van mijn Chinese vrouw. Zij leest 
graag Chinese boeken over kruiden en planten. 
Met de volgende zal ik hier een artikel aan 
wijden onder de “Ditjes en Datjes”.

Als laatste wil ik u nog een foto (pagina 13) laten 
zien hoe je een zoete aardappel kan opkweken. 
De zoete aardappel is tevens een goede 
bodembedekker. De plant is kruipend!

Frank van der Noord, Parkzicht.

Parkzichters en het voorjaar...
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Tuinieren met het verstand op ‘nul’

Vaak voel ik me zo, als ik aan kom rijden na een, 

voor mijn doen, betrekkelijk lange ‘tuinstilte’. De 

heermoes, paardenbloemen en boterbloemen 

zwaaien me dan al fier toe, “hé, daar heb je haar 

ook weer eens!” 

Druk, druk, druk, ja en dan nog tuinen ook! 
Er knaagt dan zo’n schoffeltje aan mijn ziel, 
‘je hebt je tuin ook nog’, ‘wil je nog groenten 
zetten?’ ‘en je wilde nog augurken inmaken dit 

jaar, toch?’ En zo gaat het maar 
door, dan moet ik echt mijn 
verstand op nul zetten, want het 
overzicht ben ik dan even kwijt. 
Klagen doe ik dan en tuinders 
die deze ‘tuinachterstand’ 
herkennen heb ik gauw 

gevonden op de tuin, het is héél fijn om samen 
te klagen! 

Wat mij het meest helpt is om van mijn 
‘landgoed’ kleine projectjes te maken. En dan 
mezelf dwingen om me bij dat ene projectje 
te houden waar ik mee ben begonnen toen ik 
op de tuin aankwam (soms lukt dat HELEMAAL 
niet!). 

Dan is het beter om bijvoorbeeld een schemaatje 
te maken, belangrijke zaken zoals water geven 
(heel belangrijk!) eerst en 
daarna schoffelen. Of aardbeien 
en uien schoonmaken eerst 
en daarna de nieuwe plantjes 
neerzetten. Ik zou het natuurlijk 
andersom doen, want ik krijg 

meer energie van een nieuw plantje en moet 
je dan eens zien hoe ik met die schoffel korte 
metten maak met het onkruid!

Zo ga ik mijn tuin door en 
natuurlijk kan ik bij het 
laatste projectje gewoon weer 
doorschuiven naar mijn eerste 
projectje, maar, mocht je mijn 
tuingebruiksaanwijzing handig 

vinden, laat je daardoor niet ontmoedigen, je 
bent toch nooit klaar met tuinen. Of de tuin is 
nooit klaar met jou, zo kun je het natuurlijk ook 
bekijken. Je zult je gewoon moeten oefenen met 
je verstand op nul zetten……….succes!

Corrie Smit
Tuincommissie Volkstuin Breeveld

Tuininfo, het blad 
voor alle volkstuinders

Sabina’s  kruidenhoekje

In deze tijd van het jaar zijn de paardenbloemen 

op zijn mooist! Maar misschien kunt u als tuinder 

dit nogal vervelende wortelonkruid niet echt op 

prijs zal stellen. Ik ben er zelf ook als de kippen 

om ze uit mijn tuin te spitten. Toch is dat zonde!

De naam zegt het al, paarden eten graag 

paardenbloem.  Dit is ook zo met de oude 

volksnaam Pissenbloem. Het kruid werkt enorm 

vochtafdrijvend. Paardenbloem kun je om deze 

reden ook goed gebruiken bij detox-kuren en 

afslankkuren.

Vroeger werd dit kruid gebruikt als voeding of 
geneesmiddel. Daarnaast gebruikten ze het als 
middel voor divinatie . We kennen allemaal wel 
het blazen van de paardenbloempluizen. Als 
je wilde weten wanneer je ging trouwen blies 
je drie keer tegen een pluis. De overgebleven 
pluizen stonden voor het aantal jaren dat het 
nog zou duren eer je ging trouwen. 

Lange tijd geleden dacht men dat thee van 
paardenbloemen je voorspellende krachten 

gaf en als je een kopje thee naast je bed zette 
kon je geesten oproepen. Een blad van de 
paardenbloem begraven in de westhoek van je 
huis zorgt ervoor dat er een gunstige wind over 
zal blazen. Ik denk erover er maar eens een in 
mijn tuin te begraven….misschien waait de wind 
dan zo dat de paardenbloempluizen mijn tuin uit 
waaien in plaats van erin!

Het blad van de paardenbloem is eetbaar, 
waarschijnlijk bij velen wel bekend als molsla. 
In het voorjaar groef men de plant op uit 
molshopen. De bladeren die bedekt waren door 
de aarde kregen geen licht en zagen er verbleekt 
uit. Deze bladeren werden gegeten als witlof. 
Ook het jonge blad in het voorjaar is goed 
eetbaar in de salade of met een plak kaas tussen 
een boterham. In de zomer wordt het blad te 
bitter.

Van de bloemen werd bier en wijn gemaakt. Een 
tijdje geleden kwam ik een gelei tegen voor op 
brood, gemaakt van paardenbloemen. 

Ik was verbaasd hoe lekker dat was. Met de in 
de koekenpan gedroogde wortel kun je een 
surrogaat maken voor koffie. De bittere wortel 
wordt dan zoet.  Last but not least kan het witte 
melksap uit de steel uitwending gebruikt worden 
bij wratten. Dagelijks 2x aanstippen met vers 
melksap gedurende 14 dagen. 

Succes verzekerd!

Paardenbloem of Pissenbloem
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Voorjaarsboeketten
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Iedere 
woensdag
bij u op de weekmarkt...

Van 7.00 tot 13.00 uur
Groot assortiment...

Waaronder...
✔  Andijvie in soorten 
✔  Sla in soorten
✔  Kool in soorten

✔  Geënte komkommers
✔  Tomaten in soorten
✔  Aardbeien

 
✔  Broccoli
✔  Selderij
✔  En nog veel meer...

Waaronder...
✔ Rozemarijn
✔ Tijm
✔ Salie

✔ Oregano
✔ Munt
✔ En nog veel meer...

✔ Doré
✔ Bildstar
✔ Eersteling 

✔ Frieslander
✔ Lekkerlander
✔ Gloria

✔ Uien
✔ En nog veel meer...

Groenteplanten

Kruiden

Poters
Vroege, middenvroeg en late soorten...

Wij zien u graag op de Woerdense Weekmarkt

Peter Vos Tuinplanten (bij de kaasbel)
Verder verkopen wij bomen, vaste planten, heesters,  
perkgoed, bloembollen, potplanten en kuipplanten


