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Tuindersinfo
VOORWOORD 
 

De laatste nieuwe Tuindersinfo van 2015.  Dit 
nummer bevat 3 winterse recepten. Er is veel 
nieuws en activiteiten te melden bij ’t Stekkie, 
Parkzicht en Breeveld. Met name Parkzicht heeft 
een nieuw kantine. Breeveld heeft een nieuw 
tuincommissielid en hebben al hun activiteiten 
voor het komend jaar bekend gemaakt. 

Verder wenst de redactie u fijne feestdagen en 
goed 2016. 

Veel leesplezier. 
De redactie. 
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Van het Bestuur 
Beste tuinders, het nieuwe clubgebouw van Parkzicht staat er! Complimenten en felicitaties aan alle 
tuinders van Parkzicht, in het bijzonder aan het team (onder leiding van Wim van Dijk) dat 
verantwoordelijk was voor het ontwerp, de planning en de uitvoering. Het ziet er fantastisch uit, er 
zijn veel materialen hergebruikt en het gebouw is toekomstbestendig! Opgeleverd binnen de 
gestelde tijd en binnen het gestelde budget. Een niet geringe prestatie! Het project was een 
behoorlijk zware proef voor een gloednieuwe tuincommissie, maar jullie zijn met glans geslaagd, 
zeker ook dankzij een team van vrijwilligers met uitsluitend twee rechter handen. Bouwteam: van 
harte gefeliciteerd, jullie kunnen trots zijn op wat er is bereikt. 

Wat het bestuur verder graag onder de aandacht wil brengen: 

Het functioneren van onze vereniging staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Die vrijwilligers, in 
het bijzonder de leden van de tuincommissies, moeten we koesteren, want zij houden onze 
vereniging in stand. Welnu, zij hebben het een stuk makkelijker als onze leden dingen zoals in de 
onderstaande lijst in acht nemen: 

 geef je verhuizing, je nieuwe email adres of andere wijzigingen door 
 betaal je contributie op tijd 
 stel je beschikbaar voor incidenteel gemeenschappelijk werk 
 stel je beschikbaar voor vrijwilligerstaken zoals koffiedienst, schoonmaken 
 een opvolger te vinden. Of nog beter: zorg zelf voor een opvolger. 
 kom ook eens een kopje koffie drinken; kan elke dag behalve zondag 
 hou het publieke pad naar je tuin schoon 
 betaal dingen die je betrekt van de vereniging prompt en accuraat, zoals bv tuinaarde, mest, 

zand 
 deel eens een plantje of een advies 
 maak eens een praatje 
 steek een handje toe bij een tuinder 

die het allemaal niet meer zelf kan. 
 hou je aan de regels 
 ga niet bouwen of verbouwen zonder 

afstemming met de tuincommissie 
 signaleer wangedrag of 

wantoestanden 

Wees betrokken; dit is uw vereniging die ook 
u leuk moet maken en houden.  

Andries de Jong 
voorzitter 
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Mysterie 
Zes jaar bezit ik nu een volkstuin en nog nooit gebeurde er wat me 
dit jaar overkwam.  Dode beesten op de paden. De eerste, een dode 
vogel, kon ik nog wel plaatsen. Ik had deze de dag ervoor uit het net 
van de aalbessen los geknipt waar deze in verstrikt was geraakt met zijn poten. Want ja, hij had zich 
duidelijk tegoed gedaan aan mijn aalbessen maar je vindt het dan toch niet fijn als je het beest ziet 
worstelen om los te komen. Maar goed, een dag later bleek dat hij het niet gered had. Een dode 
vogel dus op het pad, wat doe je ermee? Op de composthoop voelt niet goed dus dan maar mee naar 
huis. Voor in de kliko.  Niet veel later, op mijn rondje door de tuin waar ik altijd mee start als ik aan 
mijn tuinwerk ga, een dode zwarte rat op het pad. Een kapot oortje maar verder niet zichtbaar 
gewond. Je vraagt je toch af hoe zo’n beest daar terecht komt. Slachtoffer geworden van een 
buizerd? En hoe nu verder, ook mee naar huis? Een dode rat in de zijtas van mijn fiets, dat voelde 
toch niet aanlokkelijk.  De tuinbuurman, die ik mijn dode aanwinst liet zien, had een betere 
oplossing. Op een schop en hup over de sloot in het hoge gras naast de treinrails. Daar wordt hij wel 
opgevreten door andere dieren, zo bedacht hij. Nog geen week later, in alle vroegte op de tuin aan 
het werk, stond ik bijna op – wederom - een dierenlijkje. Weer een rat, maar ditmaal helemaal wit. 
Hoe raakte die daar nu verzeild? Als overbodig huisdiertje uitgezet in de vrije natuur? Zou 
natuurlijk kunnen, maar dan wel groter dan ik ooit in een dierenwinkel heb gezien. Een blauw 
pootje had het beest, ergens in een klem gezeten? Vragen alom.  Maar daar stond ik dus, met het 
dier op een schop om 8 uur ' s morgens het dier over de sloot te mikken. En dan maar hopen dat ze 
inderdaad worden opgevreten door andere beesten. Dat is toch een betere oplossing dan dat het 
kadaver er nog weken ligt te verteren. Maar wat ik me nu nog wel steeds afvraag, heb ik al die jaren 
geluk gehad zonder dode dieren in de tuin of is het echt wel raar wat me is overkomen dit seizoen?  
Ik ben benieuwd naar de ervaringen van andere tuinders.    Corien van Vliet, tuin 38   “Ons Stekkie”. 
 

Deze planten beschermen je oogst 
Sommige planten zijn handig om naast je groenten en fruit te houden. Ze helpen je oogst en elkaar 
door bijvoorbeeld ongedierte weg te houden, door bepaalde schimmels te voorkomen, of door 
beestjes aan te trekken die goed zijn voor de andere plant. We noemen deze planten 
gezelschapsplanten. Hier tref je een overzicht van gezelfschapsplanten die je in je moestuin zou 
kunnen plaatsen om je oogst te beschermen: 

Soort Bescherming voor 

Lookfamilie 

(Ui, Prei, etc) 

Fruitbomen, Nachtschade (Tomaten, Aardappel), Wortelgewassen 

Weert slakken, aaltjes, bladluis en wortelvlieg 

Bonen Bieten, Wortelgewassen, Kool 

Zorgt voor stikstof, een meststof voor andere planten 

Komkommerkruid Aardbeien, Komkommer, Vrijwel alles! 

Trekt bijen aan en weert verschillende ziektes 

Goudsbloem 

(Calendula) 

Tomaten, Courgettes, Asperges 

Produceert een afweerstof tegen aaltjes en kevers 

Geranium Tomaten, Aubergines, Druiven 

Een afleidende plant die de ziektes en kwalen afneemt van je oogst 

Afrikaantjes Wortelgewassen 

Weert wortelvlieg 
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Nieuw Tuincommissie lid  
Ik ben Henk de Langen, 54 jaar en ik wil me even voorstellen. Ik ben sinds 

juni tuinder op  tuin nr. 77/78 op het tuincomplex Breeveld. Daarvoor heb ik 

3 jaar getuinierd op tuin nr. 49 op hetzelfde complex. Ik ben getrouwd met 

Arja; wij hebben drie kinderen in  de leeftijd van 15, 18 en 20 jaar. Alle drie 

wonen nog thuis. Zij genieten met volle teugen van de lekkere aardbeien en 

bietjes die van onze tuin komen. Op dit moment ben werkzoekend; ik zoek 

een functie in de ICT als Windows systeembeheerder. Omdat ik momenteel 

thuis ben, ben ik veel op de volkstuin te vinden. Ik heb mijn nieuwe tuin helemaal ingericht zoals ik 

dat voor ogen heb. Ik wil graag druiven verbouwen om daar in de toekomst wijn van te maken. Dit 

verklaart ook de palen die nu eenzaam op mijn tuin staan. Straks groeien hier de druiven. 

Ik ben lid van de tuincommissie; mijn taak is het toewijzen van tuinen volgens de wachtlijst. Op de 

wachtlijst staan ongeveer 25 mensen. Na de uitzending van het programma “Van Hollandse Bodem” 

is het aantal mensen op de externe wachtlijst toegenomen. Nu de vogeltrek weer begonnen is, 

komen er weer grote zwermen ganzen over. Ons 

complex ligt midden in de natuur. Ik vind het heerlijk 

om op mijn tuin bezig te zijn en te genieten van de 

mooie natuur. Ook vind ik het gezellig om met mensen 

een praatje te maken of om samen iets te doen op de 

volkstuin. We helpen elkaar, we lenen gereedschap 

aan elkaar uit en we delen kennis met betrekking tot 

tuinieren met elkaar. Het complex is een mooie groene 

omgeving waar ik graag ben. Wij kunnen trots zijn op 

de goede sfeer en de mooie omgeving!       Tot ziens! Henk 

Zomaar een stukje.  
Foto: Yvonne Schieman. Het was 5 september 2015 en ik was 
voor het eerst sinds anderhalf jaar weer op een 
tuincommissievergadering van Parkzicht. In de rondvraag 
kwam een van de leden op het idee om de oranje/rode 
container bij de ingang te verfraaien. Ze wist wel iemand die 
het voor een bescheiden bedrag met graffiti zou willen 

bespuiten. De technische commissie ging akkoord en met het voorstel en er zou  binnen korte tijd 
wel wat gaan gebeuren. Op 3 oktober was er weer een tuincommissievergadering en op  2 oktober 
kregen we de melding dat er op 3 oktober wat stond te gebeuren. Om ca. 12.00 uur werden enkele 
jonge “vreemdelingen”gesignaleerd en  zei de voorzitter: dat zullen ze wel zijn. Met spoed werd het 
reclamebord van de container verwijderd zodat de jongelui aan de gang konden gaan. Toen ik weg 
ging was de voorzijde al gedeeltelijk blauw gespoten. Maar wat een verrassing was het toen ik op 
zondagmorgen 4 oktober naar de tuin fietste. Ik reed langs de container en stond met open mond te 
kijken. Een prachtige zonsopkomst op de voorzijde en een schitterende  collage van bloemen aan de 
zijkant gespoten. Voorwaar een schitterend stukje vakwerk: een verfraaiing van onze entree van 
Parkzicht. Vele verbaasde blikken zullen op 10 oktober bij de officiële opening wel te zien zijn 
geweest. Jongelui: klasse wat jullie er van gemaakt hebben. 
 
secretaris Parkzicht, Bert Versteeg.      
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Activiteiten Breeveld  2015-2016 
Di 24 nov.  Breien/haken/crea   19.30 uur 
Woe 9 dec.  Lezing     20.00 uur 
Woe 16 dec.  Kerstbloemschikken   19.30 uur 
Za. 9 jan.  Nieuwjaarsborrel   10.00 – 13.00 uur 
Vrij 5 febr.  Boerenkoolmaaltijd   18.00 uur 
Di 23 febr.  Breien/haken/crea   19.30 uur 
Woe 9 maart  Ledenvergadering   20.00 uur 
Woe 23 mrt  Paasbloemschikken   19.30 uur 
Za 9 april  Demonstratie Hara   10.15 uur 
??? april  Zingen / dansen   20.00 uur 
Za 7 mei  Plantjesmarkt   10.00 uur 
Za 21 mei  Vlechten met wilgentenen   10.00 uur 
Za 18 juni  Boskoop tuin-uitje   dag 
Za 9 juli  Tuinwandeling + lunch  10.00 uur 
Vrij 9 sept.  BBQ , uitslag wedstrijd  18.00 uur 

Maart – sept. Wedstrijd:Wie heeft de mooiste bloementuin 

Activiteitencommissie: Corrie Smit, Anneke Kootstra 

Preischotel uit de oven 
Een makkelijk recept voor preischotel uit de oven! Bij ons thuis een van de favorieten, en zeker in 

de winter als de herfstprei geoogst kan worden een heerlijk recept. De preischotel heeft een totale 

bereidingstijd is ongeveer 45 minuten. Dit recept kan helemaal veganistisch worden gemaakt. 

Recept voor 4 personen 

Ingrediënten 

750g prei 

750g aardappelen 

500ml groentebouillon (1 blokje) 

30g bloem 

30g kokosvet (of boter voor de 

niet-veganisten) 

1/2 ui 

Een beetje zout en peper 

Een beetje geraspte nootmuskaat 

Een eetlepel kerriepoeder 

Wat paneermeel 

Niet-veganistische optie 

50g geraspte oude kaas 
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Bereidingswijze 

Schil de aardappelen en kook ze in kleine stukken. We gaan er later puree van maken dus maak er 

gerust wat kleinere stukken dan wanneer je ze los zou eten. Zet ook alvast even een pannetje water 

op en laat het koken. Als je gaandeweg het recept ziet dat de aardappelen gekookt zijn, kan je ze 

afgieten, maar bewaar het kookwater even voor de zekerheid! 

Tijdens het koken van de aardappelen kan je nu mooi even alle prei in ronde plakjes snijden. Deze 

mogen zodra ze zijn gesneden met wat zout in het kokende water worden geblancheerd (even een 

minuutje of 5 er in en dan direct er weer uit halen). Hierna kan je het beste even je bouillon maken. 

1 blokje groentebouillon in 500ml heet water is voldoende. 

Snipper het uitje. Smelt het kokosvet of de boter samen met een het gesnipperde uitje in een 

pannetje. Laat het niet bruin worden, we gaan er namelijk saus van maken.  

Nu kan je de bloem, kerrie en wat zout en peper bij het kokosvet/ boter doen. Direct roeren zodat 

er een dikke massa ontstaat. Voeg hierna langzamerhand de bouillon toe, eerst een klein beetje, dan 

roeren tot het helemaal is opgenomen in de dikke massa, en dan steeds weer een beetje toevoegen. 

Elk beetje bouillon moet helemaal worden opgenomen tot je verder gaat. We maken zo een soort 

veganistische bearnaisesaus. Blijf bouillon toevoegen tot het een lekker sausje is. Je hebt niet alle 

bouillon nodig. 

Als je saus af is, haal het dan van het vuur. Het kan nodig zijn om af en toe nog te roeren, en het kan 

ook zijn dat je saus weer wat dikker wordt. Hou ze dus goed in de gaten. 

Nu is een mooi moment om van de inmiddels gekookte aardappelen puree te maken. Je kan 

hiervoor het beste het restant van de bouillon als vocht-toevoeging gebruiken. Als dat niet 

voldoende is om een mooie gladde puree te maken kan je het kookwater gebruiken. Voeg ook de 

geraspte nootmuskaat toe aan de puree. 

Voeg nu de prei toe aan je pannetje met saus. 

Maak van de puree een mooi badje in een ovenschaal. De randen lekker dik bedekken op zo'n 

manier dat de saus in het midden past tot aan de rand van de puree. Hierna kan je direct de prei 

met saus in het midden gieten. 

Als laatste bedek je het geheel met een beetje paneermeel (en voor de niet-veganisten de geraspte 

kaas) en vervolgens een minuut of 10 - 15 in een voorverwarmde oven op 200 graden tot het een 

beetje een bruin korstje heeft gekregen. 
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Nieuws 
Parkzicht. 
Het meest belangrijke van het afgelopen 
kwartaal is natuurlijke de opening van onze 
nieuwe kantine. Maar zo als u heeft kunnen 
zien is geweldig geworden. Het was voor ons 
toch wel heel spannend, want toen wij als 
tuincommissie nu ongeveer anderhalf jaar 
geleden begonnen, was dat zo’n beetje een sprong in diep water zonder dat we konden zwemmen. 
Als je dan ook later hoort van ja, er bestaan plannen om de oude kantine te vervangen of helemaal 
te renoveren, dan denk je in eerste instantie het zal wel maar zo’n vaart zal dat toch niet lopen. 
Maar als je in de algemene ledenvergadering de opdracht krijgt om dit te onderzoeken op 
haalbaarheid dan is er serieus werk aan de winkel. Gelukkig kwam Wim van Dijk met, joh ik heb het 
technische gedeelte al voor een groot deel in mijn hoofd zitten en met Theo Oosterlaken als 
financieel expert om een dekkingsplan te schrijven kom je al een heel eind in de goede richting. 
Maar goed, tekeningen werden gemaakt, maar dan heb je nog een flink gat in het kostenplaatje. Ons 
kwam ter ore dat het VSB fonds daar misschien voor een oplossing kon zorgen. En ja in begin 
december de aanvraag bij het VSB fonds in de bus gedaan en op 11 december hadden wij de 
toezegging binnen, ze hebben vast geweten dat we de financiële ondersteuning hard nodig hadden. 

Toen terug naar onze leden om in een 
extra ledenvergadering toestemming te 
verkrijgen om daadwerkelijk van start te 
kunnen gaan.  Zonder één tegenstem 
kregen we groen licht. Gesprekken met de 
firma Roest, duidelijke afspraken wie doet 
wat en met hoeveel mensen. Dan moet 
nog voor de nodige vergunningen gaan 
zorgen. En als je daar niet mee bekend 
bent toch een hele klus,  want niet alleen 
een bouwvergunning, maar ook een 
sloopvergunning en een asbest vrij 
verklaring moest overlegd worden. Maar 
dan toch kon er eind april begonnen 
worden met de sloop van de oude kantine 
en in mei begonnen worden met de bouw 

en nu na vijf en halve maand konden we vorige week zeggen:  jongens de klus is klaar. 

Nu komt voor mij het gevaarlijk gedeelte, ik wil namelijk mensen gaan bedanken en dan hoop je 
maar dat je niemand overslaat, maar ik ga het er toch op wagen. Dat begint natuurlijk bij het VSB 
fonds;  zonder die steun was het voor ons niet mogelijk geweest. 

De vrijwilligers die hand en span diensten hebben verleend, zoals bij het zand kruien voor de vloer 
en fundering, ineens stonden daar zes kruiwagen met chauffeur, de Bam waardoor we  tegen fikse 
kortingen gereedschap en een dixie konden huren, diegene die geholpen hebben met al die zware 
grinttegels, Nico voor opruimen en heen en weer rijden naar de vaalt, het behang team, de 
aankleding commissie, de firma Roest voor de goede samenwerking en adviezen. Olaf die de 
container zo mooi beschilderd heeft. Renee voor plaatsen van de verwarmingsketel en gasleiding Ja, 
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en dan de mannen van het bouwteam die vijf dagen per week van bijna acht uur per dag in touw 
zijn geweest. Theo voor al het tegelwerk en bijhouden van de gelden, Bert voor alle voorkomende 
werkzaamheden, Rien voor alle raad en opzichteren, Dick die de hele elektrische voorziening 
aangelegd heeft. Dirk die zowat alles heeft geschilderd en met de buiten betimmering heeft 
geholpen, op zijn vakantie na,(hij moest mee van vrouw) iedere dag zich heeft in gezet, toppie. 

En dan natuurlijk onze bouwmeester himzelf, die niet alleen de dagelijkse leiding had maar ook de 
centen bewaakte, hij zou zo in de reclame van zeeuwsmeisje kunnen namelijk, geen cent te veel. En 
bijna de hele verwarming heeft aan 
gelegd, dan heb ik het natuurlijk over 
Wim van Dijk, (kom eens even naar 
voren) namens de tuincommissie een 
bloemetje, voor al je zorgen, oplossingen 
kort om de geweldige manier waarop jij 
je ingezet hebt voor de vereniging. 

Voor het daad werkelijk openen van de 
kantine hadden we de nestor van 
Parkzicht, Frans Schieman gevraagd. Je 
kon zien dat deze zeer ervaren is want 
zonder mankeren werd het lint door 
geknipt. Frans is in november 90 jaar 
jong geworden en heeft deze week al een 
beginnetje gemaakt met spitten.  

Verder wil de TC toch aandacht vragen voor het feit dat er toch het een en ander verdwijnt. Er 
komen (zijn)dus lieden die niet van andermans spullen kunnen afblijven, of het nu 
komkommerplantjes, bloemkolen of kabelhaspels zijn. Laten we, zeker als er voor ons vreemden op 
het park lopen netjes vragen wie ze zoeken of wat ze zoeken. 

 
 

Op de valreep nog het nieuws. 

Met de gemeente Woerden is afgesproken dat er gebaggerd gaat worden. De sloten rondom het 
park en de tussensloten. Een mooie gelegenheid om de slootkanten weer wat extra aandacht te 
geven. 

Ad Pronk. 
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Ons Stekkie actueel. 
Nu de winter weer voor de deur staat is een ieder druk doende zijn/haar tuin winterklaar te maken. 

De laatste zomer/herfst groenten en vruchten worden geoogst en het is wachten op de eerste echte 

nachtvorst.  

Begin oktober  is een behoorlijke vracht mest op de tuin afgeleverd dewelke binnen één week door 

de leden naar de tuinen is afgevoerd.  Inmiddels is ook een tweede vracht stromest in de bak 

aanwezig. Op 2  november is een vracht met 30 kuub champignonmest (champost) op de tuin 

afgeleverd.  Ook deze zal binnen niet al te lange tijd naar de tuinen zijn afgevoerd.  Als ik dit schrijf, 

9 november is alles weg! 

Op dit moment zijn al onze tuinen in gebruik en hebben we zelfs een wachtlijst. Op de tuinen 1b en 

30b zijn  nieuwe tuinders  aan de slag gegaan en  tuin 57 heeft  Sjaak overgenomen van onze oud 

voorzitter Theo Woertman. Hij verruilt deze tuin voor tuin 22b. 

Theo Woertman heeft te kennen gegeven te willen stoppen met tuinieren. De laatste tijd merkte hij 

dat het tuinen  steeds meer moeite en energie vergde.  Theo heeft meer dan 35 jaar bij ons getuind 

en heeft diverse functies gehad binnen het bestuur/ de tuincommissie waarvan een aantal jaren  

voorzitter van “Ons Stekkie”. Theo was vooral bekend vanwege de mooie bloemstukken die hij 

maakte en zijn inzet voor de zieken. 

Theo in de bloementuin; op de achtergrond dhr. T Kraan † (Foto : Woerdense Courant 27-07-1988 ) 

We wensen Theo veel geluk en gezondheid toe en hopen dat hij het tuinieren niet teveel gaat missen.  
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Niet alle tuinders kennen de tuincommissie leden en hun taak binnen de commissie.  

Hieronder de namen en taken. 

 Willem de Leeuw, secretaris.  

Verantwoordelijk voor de administratie van “Ons Stekkie”, briefwisselingen met commissie, 

leden en bestuur,  uitschrijven commissie- en ledenvergaderingen, notuleren.  

Aanspreekpunt voor adreswijzigingen, ander e-mail adres en/of andere papieren kwesties. 

 Herman Vlug. Penningmeester. 

Verantwoordelijk voor alle financiële zaken betreffende “Ons Stekkie” . Aanspreekpunt 

indien er contributieproblemen met het overmaken zijn, b.v. internetbankieren,  gespreid 

betalen, verzekeringszaken en andere zaken waarmee geld gemoeid is. 

 Annemiek van der Vijver, lid.  

Verantwoordelijk voor de kantine met betrekking tot gebruik en onderhoud. Aanspreekpunt 

inzake gebruik kantine. Regelt de schoonmaak van kantine en buiten toilet.  Lid algemeen 

bestuur VTV. 

 Jan Willem van Winsen, lid. 

Verantwoordelijk voor toezicht op tuinen en opstallen, onderhoud tuinen, paden en sloten. 

Aanspreekpunt bij  verbouwingen, nieuwbouw, sloop en andere aanpassingen aan de tuinen. 

  Klaas van Amerongen, voorzitter.  

Eind verantwoordelijk voor alle tuinzaken  Vertegenwoordigt en behartigt de belangen van 

“Ons Stekkie” in het bestuur van de VTV.  Verantwoordelijk voor verdeling van tuinen en  Lid 

algemeen bestuur VTV.  Aanspreekpunt voor algemene zaken en alle zaken , die niet bij één 

van de andere commissieleden zijn benoemd.  

Tenslotte wil ik een ieder heel fijne feestdagen wensen en alvast een voorspoedig 2016.  

Klaas van Amerongen. 

 

 

De nieuwe zaadkranten en bestellijsten zijn weer op de complexen 

aangekomen. Je kunt hem afhalen in de kantine. Inleveren bestellingen 

bij de u bekende persoon of, ( dit geldt alleen voor “Ons Stekkie”),  in de 

brievenbus naast de voordeur  

Graag wel vóór 10 januari 2016 
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P OMP OENST OOF POT MET 
KIKKERERWTEN 
INGREDIENTEN 
Voor 4-6 personen 
- 1 flespompoen (ongeveer 1,2 kilo) 
- olijfolie 
- 2 uien 
- ½ bosje verse koriander (15 g) 
- 40 g rozijnen 
- 1 tl kaneel 
- ½-1 tl gedroogde chilivlokken 
- 50 g gemengde olijven, met pit    - 1 
groentebouillonblokje 
- 1 blik van 400 g tomatenblokjes    - 1 blik van 400 g kikkererwten  
- magere yoghurt, voor erbij    - 1 mok (320 g) couscous 
 

BEREIDEN 
Dit gerecht smaakt heerlijk door de combinatie van couscous, zachte pompoen, zoute olijven 
en pittige chili. Serveer met verse koriander, eetsmakelijk! 
1 Verwarm de oven voor op 190 °C/gasovenstand 5. Schil de pompoen met een dunschiller, snijd 
hem voorzichtig doormidden en schep er de zaden uit (houd de schillen en zaadjes apart in een 
kom). Snijd het vruchtvlees in blokjes van 3 cm. Verdeel ze over een grote bakplaat of braadslee, 
hussel ze met een beetje olie door elkaar, strooi er een snufje peper en zout op en zet ze 35-40 
minuten boven in de oven of tot ze goudbruin en gekaramelliseerd zijn. 
 
2 Pel intussen de uien, snijd ze grof en doe ze met een scheut olijfolie in een braadpan op laag vuur. 
Snijd de koriandersteeltjes fijn en doe ze met de rozijnen en het grootste deel van de kaneel en de 
chilivlokken bij de uien. Bak het geheel 20 minuten met het deksel op de pan, roer af en toe en 
voeg eventueel scheutjes water toe. Roer de stukjes pompoen als ze gaar zijn door de uien. 
 
3 Plet de olijven, haal er de pitten uit en doe ze met de tomatenblokjes en kikkererwten (met vocht 
en al) bij het pompoenmengsel. Verkruimel er het bouillonblokje bij, giet 500 ml kokend water in 
de pan, draai het vuur halfhoog en laat het gerecht terwijl je af en toe roert 40 minuten 
(zonder deksel) pruttelen of tot het heerlijk dik is. Meng intussen de schillen en pitten met de rest 
van de kaneel en chilivlokken en een snufje peper en zout door elkaar, verdeel ze over de lege 
bakplaat of braadslee en zet ze ongeveer 10 minuten in de hete oven tot ze goudbruin en krokant 
zijn. Zet ze opzij. 
 
4 Doe ongeveer 15 minuten voordat de stoof klaar is de couscous in een kom, giet er zo veel kokend 
water bij dat de korrels onder staan, leg een bord op de kom en laat ze 10 minuten hun ding doen. 
Schep de couscous om tot die luchtig is, voeg peper en zout naar smaak toe en kieper hem op een 
grote schaal. Schep er de pompoenstoofpot over en maak het gerecht af met de yoghurt, 
korianderblaadjes en de geroosterde pompoenschillen en –pitten. 
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