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Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een         
voorspoedig 2017 

 
Nieuwjaarsreceptie 

Het bestuur nodigt u allen uit om elkaar een 
voorspoedig jaar toe te wensen op zaterdag 7 januari 
2017 in het tuinhuis. U bent welkom vanaf  10.00 uur. 
 

Tuinsprokkels 
Vanaf 21 december winnen we iedere dag 5 minuten 
daglicht. 
Voor de oudste bewoners van ons land al reden om feest 
te vieren. Het is echter nog niet zo dat de dagen ’s 
morgens en ’s avonds in gelijke mate ‘lengen’. Tot 
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februari gaat de zon wat later onder maar 
staat ’s morgens nog steeds wat later op. 
 
Terugkijkend naar het afgelopen jaar 
kunnen we stellen dat het een erg 
bijzonder jaar is geweest, een jaar met 
extremen: een periode met droog weer 
maar ook een erg natte periode, warm 
maar ook veel te koud (voor de tijd van 
het jaar). Vooral de wisseling tussen deze 
extremen zorgt ervoor dat niet alles wat 
we willen laten groeien ook gaat zoals we 
willen. Planten blijven te klein, bloeien te 
vroeg of geven helemaal geen vruchten. 
Toch is het dit wat het tuinieren zo leuk 
maakt: je weet nooit vooraf of het 
helemaal gaat lukken. Wil je zekerheid 
over een goede opbrengst, is het beter om 
iedere week langs de groente afdeling in 
de supermark te gaan. Daar ligt een ruime 
keus aan allerlei groenten, zelfs al 
voorgesneden en voorverpakt. Klaar om zo 
op tafel te zetten. Hetzelfde is te zeggen 
over fruit. 
Wat we wel zeker weten is, dat onze zelf 
gekweekte groente ‘schoon’ is. Niet dat 
deze niet gewassen hoeft te worden en er 
zit misschien ook een slakje bij, maar wel 
vrij van allerlei niet-gewenste stoffen. We 
weten immers welke bemesting we 
hebben toegepast en welke middelen 
misschien (niet) zijn gebruikt om insecten 
te verdrijven. 
 
Een tip voor komend jaar:  
Meeldauw is tegen te gaan door direct bij 
het zien van de eerste witte plekjes een 
oplossing van appelazijn en water over de 
plant te sproeien (bodempje appelazijn in 
een plantespuit en aanvullen met water). 
Dit laat de gezonde bladeren ongemoeid 
en de aangetaste bladeren lijken wel te 
verbranden. 
Luizen zijn tegen te gaan door bij de eerste 
tekenen die je ziet de hele plant in te spuiten 

met een oplossing van appelazijn en olijfolie 
(bodempje appelazijn en een klein 
scheutje olijfolie in een plantenspuit en 
aanvullen met water). 
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Het mysterie van de samenwerking tussen 
plantenwortels en schimmels wordt 
langzamerhand ontrafeld, hoewel nog 
lang niet alles hierover bekend is. Veel 
bodemschimmels zijn nuttig en je moet 
deze niet “plagen” of zelfs vernietigen 
door spitten (kerende grondbewerking) en 
kunstmest strooien. Kijk eens terug naar 
“uitzending gemist” van het programma 
“De Kennis van Nu”. Deze gaat geheel 
over de wonderlijke symbiose tussen 
schimmels en plantenwortels. 
 

 

De uitbreiding van de toiletgroep en 
kantine. 

 

De uitbreiding gezien aan de buitenzijde. 

Hier is te zien hoe de ingang naar de 
nieuwe toiletten komt. Met deze 
uitbreiding krijgen wij nettere en ruimere 
toileten en deze zullen er straks piekfijn 
uitzien. 

Door deze uitbreiding van zullen we de 
mogelijkheid hebben om de ALV in onze 
eigen kantine te houden. 

 

            Ruud en Cees aan het werk 

 

https://www.vreeken.nl/nwb/o/1613/5/246789/8ac96b91
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- Rooi de witlof en tafel deze voor de 
laatste keer in. 
- Kijk al je tuinmateriaal na, reinig het en 
berg het vast op voor volgend jaar. 
- Laat de regenslang leeglopen en berg ze 
op. Controleer ook de regenton en zorg 
dat die niet kapot vriest. 
- De zaaibakjes, trays en potten die je dit 
jaar gebruikt hebt, kun je weer 
schoonmaken en klaar zetten voor deze of 
volgende maand. 
 

December moestuintip 
Laat kolen hergroeien! Je kunt de stomp 
van de kolen in de grond laten zitten waar 
de kolen zijn afgesneden. Als je met een 
mes een kruissnede in bovenkant maakt 
zullen er groene bladeren uit groeien, die 
je later weer kunt gebruiken. 
 

 Wat zijn de moestuinklusjes in januari? 

Hoewel de vorst het je misschien 
onmogelijk maakt om veel te doen, is het 
toch een drukke maand. 
-  De compost moet worden gekeerd en er 
moet mest worden verspreid. 
- Je kunt deze maand ook al nieuwe 
bedden maken en voorzaaien maar dan 
wel achter een raam met veel licht. 
- Begin niet met het bewerken van de 
grond wanneer die doornat is! Je maakt 
dan de structuur van de grond kapot. 
Wanneer de grond nog aan je schoenen 
blijft kleven weet je dat je nog niets 
hoeft te doen. 
- Tijdens koud winterweer is de kans 
groter dat duiven je kolen belagen. Ze 
kunnen in een korte tijd een grote ravage 
aanrichten, waarbij ze de bladeren van 
de planten scheuren. Controleer dus 
regelmatig of de netten of de 
vliesbedekking goed op hun plaats zitten. 

 
Preisoep. 

 1 1 kg prei 
 125 gram mager rookspek 
   50 gram bloem 
     2 liter vleesbouillon 

        

Ook wordt electra nieuw aangelegd door 
Bert 

 

Een indruk hoe de keuken verplaatst 
wordt. Daardoor wordt de kantine 
uitgebreid met meerde zitplaatsen. 

Wat zijn de moestuinklusjes in 
december? 

Zorg dat de grond in goede conditie is 
voor het voorjaar. Je kunt de grond het 
beste beetje bij beetje omspitten om 
alle onkruiden en rommel eruit te halen. 
Als je de grond ruw laat liggen, zal het in 
het voorjaar gemakkelijker worden om er 
goede zaaigrond van te maken. Als je 
later niet meer wilt spitten, doe het dan 
eerste keer erg grondig. 
- Bescherm broccoli en andere 
koolgewassen tegen vogels. 

https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/lookfamilie/prei.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/varkensvlees/spek.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/granen/tarwemeel.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/bouillons/bouillon.html
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  60 gram boter 
   70 gram bloem 
    3 eieren 
      zout  
      worchestersaus 
      nootmuskaat 
   4 eetlepel peterselie 

 

 
 

Bereidingswijze 
 

De prei schoonmaken, overlangs 
doorsnijden en in dunne ringen snijden. 
Het spek in dobbelsteentjes snijden, 
uitbakken en dan uit de pan nemen. De 
prei even in het braadvocht stoven en 
daarna ook uit de pan nemen. Dan de 
bloem in de pan even garen. Vervolgens 
de vleesbouillon erbij gieten, met de 
garde kloppen, oppassen dat er geen 
klontjes ontstaan (het beste is even 
passeren door een zeef). Dan het spek en 
de prei erbij voegen en aan de kook 
brengen. Gaar koken in 10 min. Pan van 
het vuur halen. Maak een roux van boter 
en bloem en zet deze in de koeling.Breng 
de bouillon weer aan de kook en roer er 
beetje voor beetje de koude roux door tot 
een dunne gebonden soep ontstaat. De 
eierdooiers met 5 eetlepels koud water 
loskloppen, door de soep roeren, met 
zout, worchester en nootmuskaat op 
smaak brengen. Dien heet op en bestrooi 
met peterselie. 
 
 
 
 
 

 
In de winterperiode willen we weer een 
snoeicursus voor leden van onze 
vereniging geven.  
Hans Daalman is weer bereid deze cursus 
te verzorgen.  

We beginnen de ochtend met een stukje 

theorie in het tuinhuis en gaan daarna 

naar de eigen tuin voor tips en een stuk 

praktijk: 

9:00-9:45 theorie en van 10:00-11:00 

praktijk 
 
Opgeven voor de cursus kan in de 
tuinwinkel.  
Datum:18 en 25 februari 
Deelnemers: max 10 deelnemers per 
keer, maar vol = vol 
Kosten:  € 5,00 
(bij meer deelnemers zullen we proberen 
meerdere data te organiseren) 
 
Opgeven uiterlijk 4 februari alleen door 
onderstaand strookje in de tuinwinkel 
op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 
11.00 uur. 
Inschrijvingen worden verwerkt op 
volgorde van binnenkomst. 
 

Ja, ik doe mee aan de snoeicursus 
Naam:     
tuinnummer: 
Email:  
Telefoonnummer: 
 
Voorkeur datum  ( ) 18 februari  
( ) 25 februari () ik kan beide dagen 

 

https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zuivel/boter.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/granen/tarwemeel.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/eieren/eieren.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/mineralen/zout.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/specerijen/nootmuskaat.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/kruiden/peterselie.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/kooktechnieken/stoven.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/kooktechnieken/passeren-zeven.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/kooktechnieken/koken.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/kooktechnieken/koken.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/recept/voorgerechten/soepen/preisoep-478.html

