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Van de redactie
De herfst laat zich soms nadrukkelijk zien, horen en voelen: het tuinseizoen loopt ten
einde. In dit jaargetijde valt het altijd op dat er 2 soorten tuinders zijn: tuinders die
tuinieren als het mooi weer is en tuinders die van hun hobby hun “levenswerk”
hebben gemaakt. De eerste groep tuinders heeft de oogst zo goed als binnen, op
misschien wat koolsoorten na, maar voor hen is het tuinseizoen voorbij.
De tweede groep tuinders gebruikt het herfst/winterseizoen om op een andere
manier aan de tuin te werken, zoals het opknappen van de tuin. Misschien zult u
denken: tuinieren is iets wat ik doe als het mooi weer is en…….. opknappen? Wat
zou ik nu nog moeten doen aan mijn tuin? Dan zou ik u willen adviseren, ga eens
een kijkje nemen op het OVV-complex op een mooie herfst- of winterdag en laat de
kleuren en geuren van de natuur op u inwerken. Maar, ga ook vooral eens kijken bij
een tuinder die volop aan het werk is met het opknappen van zijn/haar plantenkas,
het verbeteren van de slootkant, het maken van een schuurtje voor gereedschappen
enz. U zult veel kennis op kunnen doen bij uw medetuinders én uw medetuinders
kunnen veel van u leren. Want dat is het mooie van een volkstuinvereniging: we zijn
er om elkaar te helpen en om van elkaar te leren. Graag hoort de redactie van uw
bevindingen!
Elly Dening
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Van de voorzitter
Beste tuinliefhebbers,
5 september bereikte ons het trieste bericht dat Jan de Ruiter was overleden. Hoewel
Jan al enige tijd ernstig ziek was, kwam zijn overlijden toch nog onverwacht. Jan
heeft vele jaren getuinierd op het volkstuincomplex en ook veel onderhoudswerk
verricht. Jan was een gezicht voor de vereniging en we zullen hem erg missen. Ik
wens zijn familie en vrienden veel kracht en sterkte toe bij het dragen van dit verlies.
___________________________________________________________________
De zomer is vrijwel voorbij, hoewel het weer zeker niet zomers was. Dit was ook
goed te merken op de tuin. Veel onkruid en vaak een drassige tuin. Op onze tuin viel
de oogst tegen, de appelbomen kapot gewaaid en door de regen veel planten
weggerot.
Inmiddels ben ik als voorzitter aardig ingewerkt bij de vereniging. Na een aantal
bestuursvergaderingen heb ik goed inzicht gekregen in de taken en de problemen op
het complex. Twee problemen springen in het oog en we krijgen als bestuur hier ook
veel vragen over.
Het eerste probleem is de staat van onderhoud van sommige tuinen. Er zijn een
aantal verwaarloosd en zelfs zodanig, dat de buurtuinen er (veel) last van hebben.
Dit kan niet de bedoeling zijn. Het vorige bestuur heeft al een aantal oplossingen
bedacht, en wij zijn er ook druk mee. Mogelijk denkt u: “Gooi die mensen van hun
tuin af, dan is het probleem opgelost”. Helaas is dit niet zo. Bij een aantal leden
hebben we de huur van de tuin opgezegd. Sommige tuinen waren zo verwaarloosd
dat het opknappen van de tuin meer geld vergde dan de borg. Kortom, een financiële
verliespost voor de vereniging! Ook is de wachtlijst voor tuinen vrijwel verdwenen. Dit
houdt in dat vrijgekomen tuinen niet opgevuld kunnen worden. En wie moet deze
tuinen dan onderhouden?

Het tweede probleem heeft hier direct een raakvlak mee. Voor het
onderhoud van het complex zijn vrijwilligers nodig. Meer uitleg treft u aan in
het artikel van de tuincommissie. Zonder deze vrijwilligers kunnen ook
vrijgekomen tuinen niet onkruidvrij worden gehouden. Als bestuur zijn we
ook geen voorstander van het onkruidvrij spuiten van tuinen.

Met beide problemen zijn we druk bezig. De reglementen van de vereniging worden
geordend en doorgenomen en verbeterd. Zo komt er een artikel in om het
makkelijker te maken de kosten van het opknappen van tuinen te verhalen op de
huurder. Ook voor het verkrijgen van vrijwilligers zijn er veel ideeën.
Voor de algemene ledenvergadering van volgend jaar willen we dit af hebben, zodat
we u kunnen informeren over het reglement en de ideeën van het bestuur. Natuurlijk
hebben we uw medewerking en goedkeuring nodig om deze problemen op te lossen.
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Ook is er veel positiefs te melden. De meeste tuinders plukken nog volop de vruchten
van hun eerder verrichte werk. In het Leidsch Dagblad is de OVV uitgebreid aan bod
gekomen op een positieve manier. Ook dit jaar kunnen we als vereniging weer
koemest aanbieden voor de diverse tuinen.
Rest mij u een droog naseizoen toe te wensen,
Ruud Kruis.

Van de tuincommissie
Gedurende het jaar (van april tot oktober) wordt iedere tuin maandelijks
geïnspecteerd door leden van het bestuur.
De bedoeling achter die
controle/inspectie is heel simpel: Iedere tuinder moet optimaal de tuin kunnen
benutten, maar dat mag niet ten koste gaan van andere tuinen. Daarnaast zijn er
regels van de gemeente en het waterschap waar het bestuur op toe moet zien.
De gemeente heeft in het huurcontract met de vereniging eisen gesteld over de
bouwwerken en over de ordelijkheid van het terrein. Maximale oppervlakte voor een
kas 12 m2 en voor een berging 4 m2 Voor halve tuinen zijn de regels anders. Er
moet altijd schriftelijk een vergunning bij het bestuur gevraagd worden. Het complex
moet geen opslagplaats voor rommel worden etc.
Het hoogheemraadschap heeft ons recent nog weer eens duidelijk gemaakt dat, in
het belang van het goed functioneren van de waterhuishouding, het vereist is, dat er
in haar gebied voldoende brede en schone watergangen zijn zonder obstakels die de
doorvoer belemmeren. De sloten bij de tuinen moeten dan ook voldoende diep
(minimaal 40 cm) zijn en schoon. Voor de schouwdatum (1 november) moeten de
taluds gemaaid zijn en moet bv. het riet uit het water getrokken te zijn. Het
hoogheemraadschap stelt ook dat een schouwpad van 2 meter breed langs de sloten
onbebouwd moet zijn zodat ongehinderd geschouwd kan worden.
Voor ons hoeft een tuin absoluut geen modeltuin te zijn. Iedereen heeft de tuin voor
eigen plezier, om te kunnen oogsten, om in de natuur te zijn, omdat tuinieren gezond
is, enzovoorts. In de vorige Tuinkabouter is een interview geplaatst van een tuinlid
met nieuwe tuinders die enorm enthousiast hun nieuwe tuin aan het bewerken waren
geweest. Ten onrechte is hierbij vermeld dat de tuincommissie deze tuin bekroond
heeft..
We weten echter natuurlijk ook wel dat sommige tuinen wel eens een doorn in het
oog zijn van hun “buren”. We hebben hier brieven over ontvangen en we worden er
regelmatig op aangesproken op de tuin. Heel begrijpelijk. Het gaat dan meestal om
zaaiend en wortelend onkruid. Maar gelukkig hebben de meeste tuinders hun tuin
lekker schoon en die willen dat natuurlijk ook zo houden .
Het is bepaald geen gemakkelijke zomer geweest met al die regen, veel extra werk
voor de tuinders. Bij de inspectiebeurt op 9 september hebben we bij een aantal
tuinen besloten dat er een “puntenbriefje” verstuurd moest worden. Meestal betrof
het achterstallig bijhouden van de slootkant. Het is dit jaar helaas niet mogelijk
geweest om de slootkanten, tegen betaling, door de vereniging bij te laten houden.
Bij een paar andere tuinen hebben we geconstateerd dat de tuin in meer of mindere
mate vervuild is. Een paar tuinen zijn zelfs onrustbarend vervuild. . .
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Handig, als een tuinder groene vingers heeft!

We ontvangen regelmatig, 5 tot 10 keer per seizoen, met redenen omklede
meldingen van tuinders dat ze, door omstandigheden gedwongen, hun
onderhoudsplicht tijdelijk niet kunnen nakomen. Als men buiten eigen schuld, door
bv. ziekte of blessures, niet in staat is de tuin gedurende langere of kortere tijd te
onderhouden dan kan altijd in overleg met het bestuur naar een tijdelijke oplossing
gezocht worden. Beter nog is natuurlijk om hulp in eigen omgeving te regelen
(vrienden, tuinburen). Het inzetten van vrijwilligers van de vereniging is niet altijd
even gemakkelijk en de vereniging heeft gewoon geen budget om werk uit te
besteden.
Daarom denken we hard na over manieren om het beheer en het algemeen
onderhoud van het complex nog beter te regelen. Hierover zullen we binnenkort met
voorstellen komen. Ideeën van uw kant zijn ook altijd welkom. Wij denken nu in de
richting van één of meer personen die als vrijwilliger het Praathuis beheren, voor
iedereen gemakkelijk aanspreekbaar zijn, zelf klussen oppakken en anderen
proberen in te schakelen.
Wat ons de afgelopen maanden wel weer heel duidelijk is geworden is dat we
gelukkig kunnen beschikken over een groep van vaste en enorm actieve vrijwilligers.
Daarnaast hebben de laatste tijd ook weer een paar tuinders zich spontaan
aangemeld om zo af en toe te helpen. We hebben het vaste voornemen om deze
mensen van tijd tot tijd voor een flinke snoeibeurt of het leegtrekken van een sloot, in
te schakelen. Vanzelfsprekend kunnen we nooit te veel “handen aan de spade”
hebben. Dus: meldt u aan!

Van de ledenadministratie
Opzeggen van de tuin.
Er komen dit jaar enige tuinen vrij. Welke dit zijn zullen we eerst via de
informatiekasten op het complex bekendmaken. Dit voor huidige leden
die wellicht van tuin willen ruilen . Daarna komen de leden die op een
tuin wachten in aanmerking. De wachtlijst is overigens nu niet zo lang
en naar verwachting komen er dit jaar meer tuinen vrij dan dat er vraag
naar is.
Als u de tuin op gaat zeggen voor het volgende seizoen, laat het ons zo
snel mogelijk weten.
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Tip van een tuinder
Veel tuinders zullen zo nu en dan moeten spuiten tegen insecten, schimmel, enz.
Meestal heb je maar een hele kleine hoeveelheid bestrijdingsmiddel nodig. Bij die
ene liter water doe je te veel of te weinig bestrijdingsmiddel. Hoe dit op te lossen?
Als ik mijn druiven spuit tegen de meeldauw, heb ik een liter water nodig en een
halve ml. bestrijdingsmiddel. Ik ging naar apotheek Beker en vroeg om een pipet. De
mevrouw achter de balie deed mij een heel goed voorstel. Kun je die kleine
hoeveelheid niet beter met een injectiespuitje afmeten? Ik kreeg gratis een spuitje
mee. Ik vond het een steengoed idee.
Groeten: Jan Rutten, tuin 23

Hoe kweekt men aardbeien?
Ja, hoe kweekt men eigenlijk aardbeien. Eigenlijk is het niet zo moeilijk om ze te
kweken maar om echt zoveel mogelijk rendement van de plant te hebben dat is
alleen aan de productiekweker besteed. In dit stukje zal ik wat onderdelen eruit halen
en per onderdeel aangeven wat voor een hobbytuinder goed zelf te
doen is voor een optimale productie.
Kasaardbeienteelt
We beginnen met de teelt onder glas. Onder glas verstaan we plat glas(koude bak),
de gewone kas en een plastic tunnel. Hier planten in kweken doen we meestal om in
het voorjaar lekker vroeg te kunnen plukken(moederdag is meestal mogelijk). Als dit
in de volle grond gebeurd dan is planten in juli/augustus een goed idee met nieuwe
planten. Het nadeel is dat het er erg warm zal wezen en de plek zal ook niet echt
aanwezig zijn. Buiten opplanten en in de winter binnen planten is een beter idee in
verband met de teelten die in de herfst nog in de kas staan.
Wat ook een idee is om vroeg in het voorjaar (begin februari) nieuwe planten te halen
uit het ijs en deze gelijk op de plek te planten waar ook geoogst moet worden. Begin
februari geplant eind mei alweer leeg. Afgedragen planten kunnen dan nog buiten
gezet worden om dat jaar erna weer van te oogsten. Vraag bij de kweker wel om
extra dikke planten (A+). Kweekt u ze liever op een stelling of pot dat is het beter om
met nieuwe planten te beginnen in de kas. Ook planten in februari om in mei te
oogsten. Het nadeel van kweken op deze manier is dat de trossen met aardbeien
soms zo zwaar zijn dat die kunnen breken, wat inhoud dat de aardbeien verdrogen.
Telen in de kas luistert wel wat nauwer dan buiten, men moet beter opletten met
water geven, zeker als ze op potten staan. Bij extreem zonnig weer soms wel 5x op
een dag water geven.
Staan ze in de volle grond dan is dat niet zo’n probleem maar dan heb je weer eerder
last van verschillende ziektes zoals vruchtrot. Om zoveel mogelijk van dit soort
problemen te voorkomen dient er genoeg voeding aanwezig te zijn voor de planten in
de grond. Hoe optimaler de voeding des te minder ziektes daar de meeste ziektes
zich pas openbaren als de plant in een slechte conditie is. Over voeding kom ik
verderop in dit stuk nog terug. Als men het goed doet dan zit tussen planten en einde
oogst 12 weken.
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Buitenteelt van eenmaaldragende aardbeien
Als men de aardbeien in de volle grond buiten wil kweken dan zijn er diverse
mogelijkheden. Als eerste zelf planten winnen. Dit doet men van de uitlopers die aan
de moederplant groeien. Zo rond 10 augustus (dit kan eerder maar hoeft niet) alle
stekken met wortels oprooien en diegene met een goed wortelgestel weer opnieuw
op schone grond uitplanten. Als tweede kan men in augustus verse stekken bij de
kweker kopen. De kwekers in kwestie hebben verse planten van het land, die als
nadeel hebben dat ze moeilijk aan kunnen slaan. Een ander nadeel is dat de keuze
van soorten erg beperkt is. Er zijn ook kwekers die planten uit het ijs hebben opgepot
en ze zo verkopen. De planten slaan makkelijker aan en de keuze is stukken groter
(wij hebben 37 soorten). Nadeel is dat de planten duurder kunnen zijn.
Als derde kan men ook vroeg in het voorjaar (maart t/m juni) planten (A+) vanuit het
ijs direct buiten planten om 3 maanden later te oogsten (zie kasteelt). Dit is misschien
wel de beste optie. De planten staan korter op het land met toch dezelfde opbrengst.
De planten in maart geplant geven in juni aardbeien en het jaar erop weer in juni.
Buitenteelt doordragers
Voor doordragers is het eigenlijk altijd beter om in het voorjaar te
planten. Een plant geeft evenveel aardbeien geplant in maart als in
augustus. Wat bij doordragers erg van belang is, dat in het voorjaar de
eerste bloesem verwijderd wordt.
Dit doet men ongeveer tot eind mei. Hierna zal men bij sommige
soorten ook moeten krenten of dunnen. Dit houdt in dat van elke tros
1/3 verwijderd moet worden. Wij zeggen altijd de 4 kleinste bloemetjes
eruit knijpen. Als de tros is afgedragen of nog maar weinig kleine aardbeitjes heeft
dan de hele tros verwijderen om de plant te stimuleren om weer een nieuwe tros te
maken. Doordragers als Ostara hebben ook behoorlijk de ruimte nodig. Max. 4 a 5
planten op de vierkante meter.
Bemesting
De voedingshuishouding is bij aardbeien vrij belangrijk. Met planten mag er niet
bemest worden. Pas na 4 weken als de planten goed vast staan. Dan daarna elke 3
weken bijmesten met een meststof waar niet te veel stikstof(N) in zit maar wel
behoorlijk kalium (K). Dit is nodig voor de stevigheid van de plant. Als er een
mengmeststof wordt gebruikt dan zitten daar ook de sporenelementen in die nodig
zijn zoals magnesium. Dit is nodig om de andere stoffen beter op te nemen. Bij
eenmaaldragers bijmesten tot na de pluk en daarna nog 3x tot de winter. Bij
doordragers vanaf de eerste keer bloemen plukken elke 3 weken tot eind oktober.
In de kasteelt is voeding nog belangrijker, vooral in de pottenteelt. Hier dient men
een kristalon/pokon oplossing te gebruiken en wel om de dag. Kristalon met de
verhouding 6N-12P-36K + 3MgO is de beste.
Nieuw plantbed
Als men een nieuw plantbed maakt. Zorg ervoor dat het schoon is en dat er de
laatste 3 jaar geen aardbeienplanten hebben gestaan. Wat ook slecht is, is als er
voor aardappels of tomaten hebben gestaan. Deze hebben last van dezelfde
bodemschimmels en kunnen de nieuwe planten gelijk aantasten.
Als men zelf stekt kijk dan goed of de moederplant gezond is. Is dat niet zeker
gebruik er dan geen stekken van, want u bent alleen bezig ziektes te verspreiden
zoals Verticilium. In de volksmond verwelkingziekte.
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Over hoe te planten bestaan ook nog een paar vragen. Ik hoor wel eens moet ik de
wortels uitspreiden? Dat is niet nodig, als de wortels maar recht omlaag zitten. En als
het lange wortels zijn dan mag er best een stukje af. Als er maar 10 à 12 cm
overblijft.. Wat ook nog wel eens gebeurt is dat de mensen al bemesten van tevoren.
Dit geeft alleen kans op verbranding. De eerste 4 weken niet bijmesten. En te dik
planten geeft ook alleen maar problemen met ziektes. Er mogen max. 5 tot 8 planten
per vierkante meter staan. Meer planten geeft niet meer opbrengst alleen meer rotte
vruchten. De plantdiepte is ook wel eens een probleem. Wij zeggen altijd: wat wortel
is moet onder de grond, wat geen wortel is niet onder de grond stoppen.

Onderhoud van de planten na de oogst
Wat te doen met de planten na de oogst. Eenmaal dragende rassen af en toe wat
bijmesten en wieden is op zich voldoende. Komt er een ziekte in zoals spint,
meeldauw of luis dan is het beter om de plant 2 cm boven het hart af te snijden en al
het blad en beginnende uitlopers weg te gooien. Gooi dit in de biobak en niet op de
composthoop. Dan blijft u bezig met de ziektes. Dit is ook een mooie manier van
biologisch werken. Doe dit niet meer na 10 augustus. Dan verstoort u de
bloemaanleg voor het volgende seizoen.
Gaat u op vakantie en heeft u doordragers pluk dan alle bloemen en knoppen eruit
op de dag 4 weken voor u weer thuis komt. Niemand hoeft dan ervoor te zorgen en
als u thuiskomt dan zijn de aardbeien bijna goed om te plukken.

Het assortiment
We kunnen het aardbeienplanten assortiment indelen in vieren. De zogenaamde
vroege rassen, middelvroege rassen, late rassen en de doordragers. Hierbij kunnen
we nog een splitsing maken bij de vroege rassen met de soorten die ook onder glas
(plat glas, plastic tunnel en gewone glaskas) en die enkel buiten goed groeien. Ik zal
hieronder een aantal soorten specifiek bespreken met de eigenschappen en als
laatste een opsomming geven van een groot aantal soorten onder welke groep ze
vallen.
De vroege rassen
De vroege rassen horen rijp te zijn van eind mei tot half juni als ze gewoon buiten in
de volle grond staan. Een aantal van deze rassen zijn goed te vervroegen door ze
onder glas of plastic te kweken. Het is dan mogelijk om ze al eind april te kunnen
plukken, maar met moederdag moet het zeker kunnen, zelfs met een koel voorjaar.
De bekendste soorten zijn:
Elsanta: De standaard plant voor de echte productie kweker, snelle groeier met
mooie helrode vruchten en een grote productie. Is goed in potten, steenwol of in
goten op stellingen te kweken. Wel vrij vatbaar voor diverse ziektes.
Sonata: De “nieuwe Elsanta” zeggen de kwekers. Is net als de Elsanta geschikt
voor onder glas. Maar minder vatbaar voor de ziektes. Mooie iets donkere vrucht die
mooi rond is. Hij is in aanschaf duurder doordat er licenties op zitten.
Lambada: De lekkerste aardbei die er is volgens kwekers en particulieren. Deze
aardbei teelt men vooral buiten, maar kan ook onder glas. Probleem is wel dat de
productie niet echt hoog is en dat hij nogal gevoelig is voor ziektes zoals luis, spint
en meeldauw.
Andere vroege rassen zijn Darselect, Gorella, Elvira en Senga gigana.
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De middelvroege rassen
De middelvroege rassen vallen met hun oogsttijd tussen 5 en 25 juni bij een normaal
voorjaar. Dit zijn geen rassen om onder glas te doen omdat dit wat wildere groeiers
zijn met meer blad en daardoor onder glas meer last hebben van vruchtrot. Hier
zitten wel een paar soorten tussen die in Duitsland veel voor de zelfplukvelden
worden gebruikt.
De bekendste soorten zijn:
Korona: Te zacht voor de groothandel maar bijna perfect voor de volkstuin. Bij ons
wordt vaak gezegd: groot, veel en lekker. Hoge productie mooie rode vruchten en erg
grote planten. De vruchten kunnen niet lang bewaard worden.
Polka: Grove plant met grote donkerrode vruchten. Goede winterhardheid. Zeer
geschikt voor het maken van jam en sap. Doet het beter op wat zwaardere grond.
Wel gevoelig voor vruchtrot.
Salsa en Figaro: Twee nieuwe soorten van de zelfde veredelaar als de Sonata.
Beide soorten geven mooie grote vruchten en zijn erg sterke planten. Nadeel is dat
hij moeilijk verkrijgbaar is en wat duurder is door de licenties.
Maxim: Dit is het soort met de grootste aardbeien. Ze zeggen wel eens zo groot als
tomaten. Dit is mogelijk. Vrij lekker soort maar wel gevoelig voor vruchtrot en
meeldauw. De opbrengst is niet hoog.
Andere middelvroege soorten zijn: Pandora, Kent, Symphony, Tenira, Gariguette en
de Vima zanta.
De late rassen
De late rassen horen rijp te zijn vanaf half juni tot begin juli. In deze groep vallen niet
zoveel rassen, omdat de interesse voor aardbeien dan wat minder is. Op het
moment wordt er bij de veredelingsbedrijven wel gezocht naar echt late rassen. Dus
wie weet zijn er over een paar jaar soorten die rond half of eind juli goed zijn.

Bekende soorten zijn:
Pavana: Grote zeer stevige aardbeien. Erg sterk gewas met dof groen kleurig blad.
Zeer sterk tegen alle bekende bodemziektes. Smaak is alleen echt lekker op zware
grond zoals kleigrond.
Senga Sengana: De conservenaardbei bij uitstek. Niet al te grote donkerrode
vruchten met een sterke aroma. Doen in de verte denken aan de frambozenaardbei.
Uitstekend voor jam. Mindergroot dan Polka. Wel gevoelig voor vruchtrot.
Tago: Grote helrode vruchten met een mooi open gewas. Grote productie en goed
van smaak. Wel wat gevoelig voor de standaard ziektes.
Andere late soorten zijn: Induka, Florence, Vima tarda en de Vima xima.
De doordragende rassen
Zoals de naam het al zegt: doordragend. Dus: de hele zomer aardbeien. Dit gaat
natuurlijk niet zomaar. Ze moeten wel de hele zomer bemest worden en er moet
regelmatig gedund worden. Verder zitten er soorten tussen die voor aparte
doeleinden gebruikt kunnen worden.
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Bekende soorten zijn:
Ostara: De meest bekende van alle soorten. Al 45 jaar op de markt. Een smakelijke
aardbei, niet al te groot met wel een hele hoge productie. Wel vrij zacht, daardoor
gevoelig voor vruchtrot. Trossen dunnen noodzakelijk.
Rapella: Als Ostara maar wat grover, wordt af en toe nog door een kweker gebruikt
maar dan vooral voor de aan huis verkoop.
Selva: Amerikaans ras. Hele grote zeer stevige aardbei. In een hete zomer erg goed
van smaak. Kan ook onder glas, maar is dan wat gevoelig voor meeldauw. Onder
glas minder groot.
Mrak: Ook een Amerikaans ras. Mooie middelmatige vrucht, vrij stevig met een
gedrongen plant. Goed geschikt voor in de balkonbak of in een echte aardbeienpot.
Bloeit zeer snel op zijn uitlopers waardoor het een mooi gezicht is om ze te laten
hangen. Doet het ook goed in de kas, maar is wel erg gevoelig voor meeldauw.
Mara des Bois: Een doordragende bosaardbei. De echte bosaardbei gekruist met
een drager. Zeer smaakvol en redelijk productief. Niet een echt grote plant.
Andere soorten zijn: Seascape, Everest, Diamanthe, Vima rina, Albion en Aromas.
Dit zo’n beetje een globale uitleg van de verschillende soorten. Voor
rasbeschrijvingen van de diverse soorten raad ik u aan om op internet de pagina
www.pagina.aardbeien.nl te kijken.
Hierop staan verschillende onderwerpen aangaande aardbeien.
Hopende dat u met deze informatie uw keuze kunt maken voor het volgende
plantseizoen.

Kw. E. Duivenvoorden
Turfspoor 57
2165 AW Lisserbroek
Tel: 0252-410701
Fax: 0252-421304
Email: aardbei@xs4all.nl
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Recept: Zelfgemaakte ovenfrites
Nodig (voor 2 personen): 3 grote (vastkokende) aardappelen
3 eetlepels olijfolie
2 theelepels paprikapoeder pikant
zeezout
extra nodig: bakpapier
Bereidingswijze:
1) Verwarm de oven voor op 200°C (hetelucht 175°C) en bekleed een bakplaat
met bakpapier.
2) Borstel de aardappels onder koud stromend water schoon en droog ze. Snijd
de aardappels in de lengte in dikke plakken en daarna in dunne repen.
3) Roer in een kom het paprikapoeder door de olijfolie en schep de repen
aardappel er door.
4) Verdeel de repen aardappel over de bakplaat en bestrooi ze met zeezout. Bak
ze middenin de oven en in ca. 40 minuten krokant. Schep ze regelmatig om.

In memoriam: Jan de Ruiter
Jan is voor revalidatie opgenomen in Wijckerslooth, hij heeft kamer 111 op de 1e
verdieping. Hij hoopt snel een elektrische rolstoel te krijgen. Als u dit leest dan heeft
u hem daar waarschijnlijk al gezien en is hij al weer in het praathuis geweest om met
u koffie te drinken en een praatje te maken.
Onderstaand leest u een reactie van hem.
Oegstgeest, 9 augustus 2007
Geacht bestuur en leden,
Gezien mijn ziekte, prostaatkanker, is het niet meer mogelijk om vrijwilligerswerk te
verrichten. Tevens moet ik mijn eigen tuin helaas opzeggen. Denk niet dat ik nu in zak
en as zit want dat is niet zo. Ik zie hier nog heel wat mogelijkheden vanuit
Wijckerslooth. Verder wil ik 4 mensen in het bijzonder bedanken:
Theo van Steijn voor de vele hulp die hij mij geboden heeft toen het bij mij niet meer
ging. Thijs Hoogland en Miep van Leeuwen voor de vele bezoeken en niet te vergeten
Henk, onze haringleverancier.
Met vriendelijke groeten, ( wij zien elkaar terug op de tuin )
Jan de Ruiter

Dit was het wat Jan schreef op 9 augustus en op 5 september is Jan overleden. Zo
snel kan het gaan. Jan is na 9 augustus nog 1 maal op de tuin geweest, daarna ging
het heel snel niet goed met hem. De Oegstgeester Volkstuin Vereniging zal Jan
missen. Jan stond altijd klaar om iedereen met woord en daad te helpen. Zijn tuin lag
er altijd prachtig bij en zijn bloemen waren de mooiste van onze tuin.
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”Een roos haalt zijn kracht uit de aarde,
een gebaar heeft voor een mens vaak dezelfde waarde”
---------Als Oegstgeester volkstuinvereniging willen ook wij even stilstaan bij het overlijden
van Jan.
Al kwam zijn overlijden niet onverwachts, het heeft ons toch allen geschokt….
Wat was Jan voor ons?
Wanneer je het complex van de OVV op kwam om weer eens lekker op de tuin aan
de slag te gaan, was het altijd een vertrouwd gezicht: Jan bij het Praathuis met z’n
sigaar…, dat hoorde gewoon zo…. Zijn persoon is in de loop der jaren op de tuin
een begrip geworden.
Altijd helpende handen, interesse voor iedereen en ook altijd in voor een kopje koffie.
Voor de OVV heeft hij vele werkzaamheden verricht: sloten schoonhouden,
slootkanten maaien, tuinen frezen, onderhoud aan het gereedschap en immer
inzetbaar voor allerlei hand- & spandiensten op het complex. Je deed nooit
tevergeefs een beroep op hem. Was er iemand ziek of slecht ter been, je kon altijd
op hem rekenen, geen moeite was hem teveel….
Jan maakte zijn eigen wetten en volgde zijn eigen richtlijnen. Hij had er geen enkele
moeite mee om de pompoenen uit de tuin van een ander te plukken als hij zijn
dochter wilde verrassen (maar was dan vervolgens ook niet te beroerd, bij navraag,
ze gewoon weer terug te brengen….) Aan het einde of begin van het jaar met enige
tuinmaatjes iets drinken of eten.
Dit gebeurde in het Praathuis, altijd gezellig en veel stoere verhalen….
Ook een fuik zetten voor paling was geen probleem, maar wat te doen met die te
dikke palingen? Jan begroef ze dan op een tuin en wanneer de tuinder na verloop
van tijd zijn tuin ging spitten, kwamen ze weer boven drijven en ja, dan restte er niets
anders dan ze weg te gooien.
Jan had naast groente veel prachtige bloemen op zijn tuin. Dat was zijn beroep en
hier zijn hobby. Menigeen heeft daarvan kunnen genieten, want ook in het delen van
bloemen was hij royaal. Speciaal voor zijn kleinkinderen had hij herfstframbozen
geplant en daar moest je van afblijven….
Wanneer je nu het complex van de OVV op komt, bekruipt je het gevoel:
”er klopt iets niet…”, bij het Praathuis is het kaal en leeg…
De leegte die Jan achterlaat doet ons herinneren aan een fijne en bijzondere man en
een tijd die niet meer is…, het is niet meer hetzelfde op de tuin…
--------------
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Inleveren kopij voor het
december nummer uiterlijk
23 november 2007
Elly Dening,
Kerckwervelaan 53,
2343 LG Oegstgeest
Email: hr.dening@hetnet.nl

13

Mest leverantie voor de winter 2007-2008
Voor het leveren van mest is een afspraak gemaakt met de heer
Juffermans, dat is de boer die ook de mest levert aan Henk Kruyskamp
van tuin 84.
Hij levert om de 14 dagen een wagen koemest van 6 m3 voor € 35, - Dit
komt dan voor u op € 6, - per m3.
Als u nu aan mij opgeeft hoeveel u wilt afnemen dan ga ik een indeling
maken en krijgt u bericht wanneer dit geleverd wordt, met welke mede
tuinders u deze vracht moet delen en hoeveel een ieder afneemt. Er
wordt geprobeerd een vracht zoveel mogelijk per pad te regelen.

Dus graag z.s.m. maar in ieder geval voor 15 november a.s.
opgeven aan Thijs Hoogland van tuin 74, door middel van
onderstaande invulstrook hoeveel mest u geleverd wilt
hebben. Deze strook kan in de brievenbus van het Praathuis
gedaan worden, of in de brievenbus van Zonnebloemlaan 6
in Oegstgeest.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -hierlangs
- - - - - afknippen
-----------------------

naam …………………………………

tuin ……

pad …..

telefoon ………………
wil ……… m3 geleverd hebben.
Na deze levering zal ik het verschuldigde bedrag over maken
op de girorekening 3819165 ten name van de Oegstgeester
Volkstuinvereniging

14

