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Commissies:
Uitgifte van tuinen:
tuinzaken@ovv-volkstuin.nl
Tuincommissie:
tuincommissie@ovv-volkstuin.nl
Inkoopcommissie: tuin 53
inkoop@ovv-volkstuin.nl

“Tuinieren is zwaar werk. Het is een aaneenschakeling van spitten, rozenstruiken opbinden en onkruid wieden oftewel rugpijn,
schrammen en brandneteljeuk.”

Mw. K. Timmer
071-5157319
vacant
Hr. en Mw. Hermann
071-3014535

(scheurkalender Hans Lagas)

Redactie:
Fam. van Damme: tuin 19

Agenda:

071-5324114

Tuincontroles:
Maandelijks van maart t/m november
Verschijnen Tuinkabouter
Maart, Juni, Oktober, December.
Schouwdatum Hoogheemraadschap 1 november

tuinkabouter@ovv-volkstuin.nl
Louis Elsevierstraat 26
2332PM Leiden
Prijzen Volkstuin

hele tuin

halve tuin

Contributie en Pacht

€ 40

€ 33

Tuinbewerking / verhuur apparatuur

Entree eenmalig bij betrekken tuin

€ 23

€ 14

Het laten frezen van de tuin ( per keer)

20

Borg

€ 150

€ 90

Huren aanhanger per keer ( 1 hele dag )

10

Contributie voor leden en leden zonder tuin € 10

Reserveren in het Praathuis of via de tuincommissie
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Wout de Graaf is anderhalf jaar geleden begonnen als tuinder
en vertelt in het interview enthousiast over zijn passie voor
tuinieren.
Meneer Meijer heeft een mooie tuin tip in de vorm van een
aangepaste schoffel!
Heeft u een praktische tuin-tip, bijzonder gewas of diertje in
uw tuin, laat het ons weten!

Van uw redactie…
In dit nummer kunt u onder andere lezen welke gezellige activiteiten gepland staan voor de zomermaanden zoals een BBQ
mét bingo! Verder heeft de inkoopcommissie heeft een stukje
geschreven over de mogelijkheid om weer doordragende aardbeiplanten te bestellen. Er is een informatieve bijdrage over
kruiden in de tuin door Roos Los.

Veel leesplezier!
Uw redactie

Beste leden,
Het voorjaar is begonnen, en al valt het weer tegen, onze vereniging is weer helemaal op stoom. Tijdens de recente klusdagen hebben veel van jullie zich al van jullie actieve kant laten
zien.
We hebben een mooi kruiwagenhok, de damwand wordt aangepakt, het praathuis krijgt een verfbeurt, de bijentuin is bijna
klaar en het eco-toilet en baggeren staan ook op de lijst. Kortom, we pakken lekker aan!

Ik loop regelmatig een rondje en ik zie dat het er goed voor
staat. Veel nieuwe leden hebben kasjes geplaatst en zijn enthousiast begonnen. Chapeau!
De gemeente heeft ons aangeschreven om met ons te spreken
over de verhoging van de huur. We gaan dat
gesprek aan en zullen zoals eerder aangegeven daarbij ook
kijken naar opties zoals verkoop van de grond van de gemeente
aan de OVV.
Uiteraard worden jullie daarvan op de hoogte gehouden.

Binnenkort organiseert de activiteitencommissie een open dag
en zal de opening van de bijentuin plaatsvinden. Een open dag
is een goede manier om te laten zien hoe goed onze vereniging
er voor staat. Ik nodig u allen uit hierbij aanwezig te zijn.

Hartelijke groe(n)ten,
Nicole Zwart

Hans Lagas heeft besloten zijn functie in het bestuur - lid van de Tuincommissie - neer te leggen. We begrijpen en respecteren zijn
keuze. We zijn Hans heel dankbaar voor de geweldige inzet die hij het afgelopen half jaar heeft geleverd. In het bijzonder noemen
we de manier waarop Hans voortvarend de tuinen heeft uitgegeven, waarbij hij altijd bereid was om mee te denken en te helpen.
We wensen Hans het allerbeste toe!
Wij gaan nu op zoek naar een opvolger. Indien u belangstelling heeft neem dan contact op met het bestuur: voorzitter@ovvvolkstuin.nl, secretaris@ovv-volkstuin.nl.
Hartelijke groenten,
Namens het bestuur,
Nicole Zwart 0614184411
Mathilde van der Burg 0614579159
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In de vorige Tuinkabouter stond een oproep om een nieuwe naam te bedenken voor het complex van de OVV.
Er zijn al diverse reacties binnengekomen met namen voor het complex, maar hoe meer hoe beter!
Dus stuur uw ideeën op en dan kan er tijdens de komende ALV een definitieve naam komen.

Oproep|De mooiste tuin
Het bestuur heeft in overleg met de Tuincommissie besloten een prijsje beschikbaar te stellen voor de mooiste / schoonste tuin.
De winnaar wordt bepaald door de leden zelf en iedereen mag iemand nomineren (behalve zichzelf). De nominatie is in de week
van 15 tot 20 juli. Briefjes vóór die tijd ingeleverd doen niet mee en later dan 20 juli ingeleverd doen ook niet meer mee. Op het
briefje graag vermelden welke tuin je nomineert en door wie (naam). U ontvangt via de nieuwsbrief later deze maand een briefje
waarmee u uw keuze kenbaar kunt maken, of u kunt zelf de gevraagde gegevens noteren. Briefjes graag inleveren in de brievenbus
van het Praathuis. De winnaar wordt tijdens de BBQ & BINGO bekend gemaakt (31 augustus). De winnaar krijgt een tuin cadeaubon ter waarde van 25 euro!

Er is hard gewerkt aan het kruiwagenhok door Thijs Hoogland,
Nico van der Wilk en Hans Lagas. Het is klaar en mooi geverfd
op de klusdag door leden van de tuin. Het resultaat mag er
wezen! Hij staat aan de overkant van het Praathuis naast het
toilet.

Op 25 mei hebben 6 sterke kerels hun plicht gedaan op de
klusdag. Ze hebben de oude damwand, die helemaal verrot
was, uitgegraven. In de laatste week van mei wordt materiaal
gebracht en een nieuwe damwand gemaakt.
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Bestelling en levering aardbeienplanten (niet-doordragende soorten)
Vanaf nu tot Donderdag 25 juli kunnen bij de inkoopcommissie aardbeienplanten (niet-doordragende soorten) besteld
worden, die dan geleverd worden op Zaterdag 27 Juli (tijdstip nader te bepalen). Door de gezamenlijk inkoop krijgen we
10% korting op de normale prijs.
E. Duivenvoorde beveelt de volgende soorten aan:
Vroege soorten (pluktijd eind mei tot half juni): Darselect, Sonata
Darselect: een Frans ras. Goed te vervroegen voor in de kas. geeft mooie grote lekkere aardbeien. Doet het buiten goed op alle
soorten grond.
Sonata: Is geschikt voor onder glas. Maar minder vatbaar voor de ziektes. Mooie iets donkere vrucht die mooi rond is.
Middelvroege soorten (pluktijd juni): Polka, Korona
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.
Korona: Bijna perfect voor de volkstuin. Hoge productie, mooie rode vruchten en erg grote planten. De vruchten kunnen niet lang
bewaard worden.
Late soorten (pluktijd half juni tot begin juli): Sengo Sengana en Tago
Senga Sengana: De conservenaardbei bij uitstek. Niet al te grote donkerrode vruchten met een sterk aroma. Uitstekend voor jam.
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, speciale soorten: Ananasaardbei, frambozen aardbei
De genoemde rassen kosten alle €0,40 per stuk (zonder korting) met uitzondering van Sonata (€0,50), frambozenaardbei (€0,50) en
de ananas aardbei (€0,70).

Andere rassen kunnen ook besteld worden mits verkrijgbaar. Voor de rassen verwijzen we naar de website van Duivenvoorden
(http://www.kweduivenvoorden.nl ). De prijs varieert per soort en bedraagt in het algemeen €0,40 - €0,50 per stuk.
U kunt u bestelling opgeven door:
A.
Briefje, te deponeren in het praathuis of bij tuin 53, plastic doos bij ingang of Rijnzichtweg 50
B.
E-mail naar inkoopcommissie (inkoop@ovv-volkstuin.nl)
C.
Telefoon/SMS naar inkoopcommissie (071-3014535, 06-12838893)

5

Interview | met Wout de Graaf, mei 2013
Wout is zo’n anderhalf jaar actief bij de OVV. Nu Wout meer vrije tijd heeft gekregen heeft, vult hij die graag in
met zijn passie voor tuinieren. Zijn nieuwe, hele tuin is nagenoeg klaar!
Wie is Wout?
Wout is in 1953 geboren langs de Haarlemmertrekvaart, op een woonboot. In dat jaar bouwden zijn vader en opa een boerderij
waar zijn vader allerlei dieren hield als kippen, geiten, konijnen, koeien en varkens. Daarnaast werden groenten en fruit verbouwd.
Zijn vader was naast boer ook huizensloper van beroep. Wout legt uit dat dat vroeger nog helemaal met de hand ging; steen voor
steen werd losgebikt en spijkers werden handmatig uit het hout gehaald voor hergebruik. Alles werd apart gesorteerd en naar de
werf gebracht om te recyclen. Na schooltijd bikte Wout stenen los voor zijn vader en kon zo een zakcentje verdienen. Voor een makkelijke steen kreeg hij 1 cent, voor een steen die moeilijk los te bikken was 2 cent. Wout bikte er geregeld 200 los op een middag. In
en om het huis hadden Wout en zijn broers en zussen taken zoals schoffelen, wieden, varkens voeren, stal uitmesten, etc. In de
hooitijd was het vanzelfsprekend dat je ook boeren uit de buurt hielp. Wout vertelt dat hij echt een buitenkind was, speelde graag
met zijn vrienden uit de buurt.
In 1974 is Wout getrouwd en hebben ze eerst twee jaar in Katwijk gewoond. Toen hun oudste zoon werd geboren zijn ze weer in
Oegstgeest komen wonen, in de onderste verdieping van een flat, met tuin. Dat huis heeft Wout helemaal opgeknapt en zijn tuin
mooi aangelegd. Na negen maanden kwam iemand uit een eengezinswoning uit de buurt aan Wout vragen of hij wilde ruilen van
huis, omdat zijn woning gerenoveerd zou worden. Vanwege de grotere ruimte en grotere tuin heeft Wout dit aanbod aangenomen.
Dit huis werd vervolgens gerenoveerd waardoor Wout met zijn gezin nogmaals tijdelijk verhuisde. Dit wel naar grote tevredenheid
want hij woont er nog steeds met veel plezier. Wout kreeg
met zijn vrouw nog een dochter en zoon en heeft inmiddels twee kleinkinderen waar hij volop van geniet.
Wout vertelt altijd als vrachtwagenchauffeur te hebben
gewerkt. Hij begon al op zijn 17e als bijrijder en rolde zo
het vak in. Daarna werd hij zelfstandig chauffeur en bracht
36 jaar lang met een grote tankwagen meel naar bakkers
toe. De tankwagen heeft meerdere tanken waarin het
meel al afgepast in werd geladen. Vervolgens bracht Wout
het naar bakkers die vaak in het centrum van grote steden
zaten, zoals Amsterdam en Rotterdam. Dat was best uitkienen hoe je er dan moest komen omdat de grote wagen
niet door alle smalle straten en grachten kon rijden. Per rit
moest Wout verschillende vrachten afleveren en vervolgens nog een keer laden om een tweede rit te maken. Ook
het schoonmaken van de tankwagen moest Wout iedere
dag zelf doen. Het was zwaar werk wat fysiek ook sporen
heeft achtergelaten. Ongeveer anderhalf jaar geleden
kwam Wout zonder werk te zitten omdat er bezuinigd moest worden. Dat was niet leuk, Wout mist het rijden en het onderweg zijn
nog wel. Maar het geeft hem nu ook meer ruimte voor andere bezigheden, zoals zijn vrijwilligerswerk en de tuin. Wout beleeft veel
plezier aan het geven van voetbaltraining aan de jongste groep van UDO, kinderen van 4½ tot 6 jaar. Ook houdt hij bij de voetbalclub de tuin bij want Wout vindt het belangrijk dat het er mooi en netjes uitziet.

Wat verbouw je zoal?
Anderhalf jaar geleden begon Wout met een halve tuin, een hele was nog niet beschikbaar en hij wilde toch graag beginnen. Toen
later een hele tuin beschikbaar kwam is hij daar enthousiast mee verder gegaan. Zijn zoon, die erg van koken houdt en ook van tuinieren, is verder gegaan op de halve tuin. Er staan asperges, aardbeien, uien, rabarber, aardappels, verschillende soorten bonen,
erwten, bietjes, kolen en bessen. Op deze ochtend van het interview is net een nieuwe kas geplaatst waar Wout erg blij mee is. Hierin komen sla, paprika’s, komkommer, tomaten, pepers en een druif. De kas zal ook gebruikt worden om plantjes voor te kweken.
Wout geniet als zijn kleinzoon van drie jaar meekomt naar de tuin. Hij wil zijn kleinkinderen laten zien hoe de groenten groeien en ze
betrekken bij het verbouwen en oogsten.
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Wat vind je leuk aan de OVV en het tuinieren?
Wout vindt het heerlijk om buiten bezig te zijn en om zelf dingen te maken. Daarbij moet het er ook mooi uit zien, hij houdt niet van
rommel. Daarentegen vindt hij het moeilijk om dingen weg te gooien en houdt altijd zijn ogen open of hij iets tegenkomt wat hergebruikt kan worden. Op de tuin kent Wout inmiddels heel wat mensen. Er is veel aanspraak en mensen hebben vaak goede tips voor
elkaar. Zeker als beginneling zijn adviezen welkom, vertelt Wout. Hij is blij met de actieve inzet van de mensen die het ook voor anderen mogelijk maken om te kunnen tuinieren. Als mensen om wat voor reden het zelf niet helemaal kunnen bolwerken is het mooi
als ze geholpen worden. Het is leuk dat er veel (jonge) starters zijn. De klusdagen zorgen er ook voor dat je elkaar wat beter leert
kennen.

Anekdote of bijzondere ervaring?
Wout vertelt dat iemand hem gevraagd had om te helpen bij het opnieuw aanleggen van het verzakte tuinpad, iets wat Wout goed
kan en leuk vindt om te doen. Wout had dit toegezegd maar kon vanwege drukte tevoren niet precies aangeven wanneer. Een tijdje
later had Wout het pad opnieuw gelegd en toen de betreffende persoon hem tegenkwam vroeg die of Wout het niet vergeten was,
of hij het pad nog recht wilde leggen. Wout zei toen dat hij het binnenkort zou doen, waarop de ander doorliep naar zijn tuin en
vervolgens erg blij was met de verrassing die hij aantrof. Als dank werd het aardbeienbed van Wout met liefde bedekt onder een
laagje stro.

Favoriete gereedschap?
Dit is zonder twijfel een rubberen hamer! Tegelen is favoriet, een pad hoort er mooi recht bij te liggen. Als er gefreesd moet worden
haalt Wout de tegels weg en legt ze daarna gewoon opnieuw. Maar schoffelen, spitten en dergelijke moet nou eenmaal ook gebeuren. Als je het goed bijhoudt dan valt het wel mee. Wout schrok wel erg toen hij na twee weken terug kwam van vakantie. Het onkruid was enorm gegroeid, was een hele klus om het weer schoon te zetten.

Tip van de dag?
Kijk goed of je materialen nog kunt hergebruiken voor iets anders! Zo heeft Wout een scherp oog voor hardhout. Soms gooien mensen van alles weg, zoals laatst iemand een hardhouten vlonder weg deed. Zonde vindt Wout, want het hout kun je voor allerlei doeleinden hergebruiken op de tuin.

Wout, hartelijk dank voor het interview!

Meneer Meijer van tuin 2 heeft een bijzonder gereedschap laten maken waarvan hij veel plezier heeft. Het gaat
om een speciaal gemaakte schoffel. Achter deze schoffel gaat een heel verhaal schuil.
Tijdens een bezoek van kennissen kwam de volkstuin ter
sprake. Meneer Meijer merkte op dat het jammer is dat
gangbare schoffels een breedte hebben van 12 of 16 cm. Te
breed om tussen plantjes te schoffelen; de enige oplossing is
wieden. De kennissen stelden enthousiast dat zij dit probleem wel zouden oplossen. Woonachtig in Huizen kenden
zij de ijzerwaren zaak Kerkhof in Laren ('t Gooi); die zou vast
wel een smallere schoffel hebben.
Op de thuisreis werd meteen Laren aangedaan. De kleinste
schoffel die Kerkhof had, was een 10 cm brede van het fabrikaat Sneeboer, maar verkleinen was voor de technische
dienst geen enkel probleem.
Meneer Meijer vertelt: “Na telefonisch overleg koos ik voor
een breedte van 6 cm.
Een paar weken later heb ik de schoffel in Huizen gehaald. Ik
kreeg hem cadeau!”
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Een bijdrage van Roos Los

Kruiden in je tuin, in de volkstuin of de dorpstuin.
Het kweken van kruiden begint gelukkig weer toe te nemen, de meeste mensen beginnen met de simpele dingen als bieslook, peterselie, basilicum, selderij en rozemarijn. Die kunnen allemaal gemakkelijk op de volkstuin
gekweekt worden en hebben zelfs een goed effect op de rest van je oogst.
Het is al lang bekend dat, als je op de hoeken van je groentebedden kruiden als borage, lavendel, hysop, salie, thijm, peterselie, kamille, lavas, bieslook en dragon zet, de groenten voller van smaak worden. Pas alleen op met venkel dat werkt slecht, vooral op sperziebonen, tomaten en selderijknol, zet dat maar apart. Ook zijn kruiden effectief bij bestrijding van schadelijke insecten, soms zijn
het simpele weetjes, zoals rozemarijn dicht bij je wortelen houden de wortelvlieg uit de buurt.
Bieslook, familie van de uien doet dat ook en in mijn tuin groeit het vrij langs alle randen omdat het fantastisch veel bijen trekt als
het bloeit. Bieslook is nooit ziek! Ook is bieslook uitstekend onder de appelbomen, minder appelziekten als schurft. Je kunt zelfs bieslookspray maken tegen donzige meeldauw op komkommers en kruisbessen. Je gebruikt dan gedroogde bieslook waar je kokend
water opgiet en 15 minuten laat trekken. Dan verdunnen, goed roeren, zeven en spuiten.
Peterselie kweek ik altijd onder de tomaten, omdat ze elkaar goed doen, maar omdat ik het vaak vergeet mee te nemen en dan
thuis, als ik sta te koken pas bedenk dat ik het nodig heb, zet ik vaak ook een plant in de buurt van mijn rozen, ook een goede combinatie. In mijn voortuin staan alle kruiden gewoon nog een keer. Daar doen een aantal het beter, want daar is de grond nog vrij stenig
en arm. De volkstuin is relatief rijke grond, beter voor dille en borage.
Selderij is niet een van mijn favoriete kruiden, ik heb altijd wel wat staan, maar gebruik het heel weinig. Er wordt weer veel meer
thee gedronken en ook veel kruidenthee, het makkelijkst is natuurlijk pepermunt, pas wel op, sommige pepermuntsoorten woekeren, zet ze vooral niet onder je frambozen. Ook citroenmelisse is lekker in thee, maar gebruik daarvan maar weinig blaadjes, terwijl
van pepermunt je best een flinke tak kan nemen. Ook thijm, kamille en rozemarijn zijn lekker in thee, maar er is gewoon v oor iedereen wel een lekker smaakje, gewoon proberen.
Basilicum is een verhaal apart, een eenjarig kruid, dat heel veel zon nodig heeft. Ik koop elk voorjaar een plantje in de supermarkt,
scheur dat in vier stukken en plant het in mijn kleine kasje. Dan pluk ik met grote regelmaat veel stelen, ontdoe die van hun bladeren, die in een doosje in de vriezer gaan. Elke keer als er nieuw bijkomt even aanstampen. Dan heb ik genoeg basilicum om de
hele winter door te komen en natuurlijk ook de hele zomer. Er zijn meerdere soorten basilicum, ook roodbladige, die extra mooi
kunnen zijn in een recept, maar die zijn nog gevoeliger dan de gewone grove basilicum.
In Oegstgeest heeft het Milieu Educatie Centrum (MEC) vorig jaar een kruidentuin aangelegd aan de Lange Voort. Tot nu toe lijkt dat
heel succesvol. Natuurlijk zijn er wel wat planten dood gevroren, maar laag afgeknipt blijkt verrassend genoeg er soms nog groen in
te zitten, even afwachten dus. Regelmatig wordt in die tuin gewerkt en dan ook veel gepraat met voorbijgangers, die dan met kruiden naar huis gaan. Iedereen die het leuk vindt kan komen helpen, nieuwe vreemde kruiden aanleveren, helpen wieden, planten,
snoeien, afhankelijk van het seizoen. Alle kennis wordt gedeeld en dat is vaak kennis van Oegstgeestenaren, die met leuke plannen
en ideeën komen. Ook reacties van volkstuinders zijn welkom.

Geneeskrachtig
Veel planten en kruiden hebben een geneeskrachtige werking die een alternatief of een aanvulling kan
bieden op lichamelijke of psychische klachten. Een mooi boek met heldere en praktische uitleg hierover is
onderstaand boek. Het kost ongeveer 12,50 euro.

Beschrijving
Overal komen geneeskrachtige planten voor: in bermen en bossen, op vochtige graslanden of in uw eigen tuin. Maar hoe herkent u die kruiden, struiken en bomen en hoe vermijdt u verwisseling met giftige
soorten? Welke plantendelen - bladeren, bloemen, wortels, vruchten of schors - kunt u verzamelen en
hoe gebruikt u ze?
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In dit boek vindt u meer dan 400 geneeskrachtige planten die stuk voor stuk gedetailleerd zijn beschreven en voorzien van duidelijke
foto's. Dankzij de overzichtelijke tabellen ziet u in één oogopslag welke planten bij welke klachten kunnen worden gebruikt. Ontdek
de talrijke toepassingsmogelijkheden en heilzame effecten van de plantaardige rijkdom die de natuur ons biedt.

“Groene Passie”, beurs voor ecologisch tuinieren. Dat stond in de laatste
NB.
In vervolg op het succes van vorig jaar wordt er ook dit jaar weer de beurs voor ecologisch tuinieren georganiseerd. Via de ervaring
van leden die deze beurs het afgelopen jaar hebben bezocht, kan gezegd worden dat het zeker de moeite waard is om dit evenement te bezoeken! Data: 22, 23 & 24 november 2013 in de Americahal te Apeldoorn.
Voor alle informatie zie www.groenepassie.nl. Als vereniging kunnen we profiteren van korting op de entreekaarten.
U kunt zich hiervoor opgeven via secretaris@ovv-volkstuin.nl of telefonisch; 071-5175678. Dan betaalt u € 7,50 i.p.v. € 12,50 entree.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u zich opgeven vóór 1 juli 2013.

De Bijentuin in beeld
Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan de bijentuin. De verwachting is dat
de bijentuin rond half juni klaar zal zijn.
Er zijn veel hulpvaardige vrijwilligers betrokken bij het verwezenlijken en aanleggen van deze
bijentuin. De bijentuin zal binnenkort feestelijk geopend worden. Houd uw mailbox en de website
van de OVV goed in de gaten!
In de volgende Tuinkabouter zal een uitgebreid verslag volgen van de aanleg van de bijentuin en alle activiteiten er omheen.
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Tips voor juni en juli
Veel praktische en nuttige tips kunt u vinden op deze site: www.tuinen.nl
Op deze site vindt u onder andere een praktische zaaikalender voor de moestuin en een overzicht van de
verschillende activiteiten per maand om de grond optimaal kunt benutten.

Recept | Aspergetaart met geitenkaas en hazelnoten
Type gerecht: hoofdgerecht
Aantal personen: 4 personen
Bereidingstijd: 15 min, voorbereiden 30 min, wachten 30 min
Vegetarisch: ja
Ingrediënten
1 kg witte asperges
300 g zachte geitenkaas
6 eetlepels melk
2 eierdooiers
1 theelepel honing
1 zakje rucolasla (30 g fijngeknipt)
6 plakjes roomboterbladerdeeg (diepvries)
1 zakje hazelnoten (65 g grofgehakt)
Voorbereiden
Asperges schillen, van vlak onder kopje naar beneden. Houtachtige uiteinden eraf snijden. In een aspergepan (of grote pan) asperges in ruim kokend water met zout 10 min. koken. Van vuur af nog 10 min. afgedekt in kookwater laten staan en uit laten lekken.
In kom geitenkaas losroeren met 4 el melk, 1 eierdooier en honing. Rucola erdoor scheppen, op smaak brengen met zout en peper.
Bereiden
Oven voorverwarmen op 200 °C. Bladerdeeg ontdooien. Aanrecht bestuiven met bloem. Plakjes bladerdeeg opstapelen en uitrollen tot langwerpige lap, rand iets dikker laten. Deeglap op met bakpapier beklede bakplaat leggen en bestrijken met geitenkaasmengsel, rand vrijhouden. Asperges over deeg verdelen. Andere eierdooier loskloppen met rest van melk. Aspergetaart hiermee
bestrijken. In oven taart in ca. 30 min. goudbruin bakken. Hazelnoten grof hakken en kort roosteren in droge koekenpan. Op bord
laten afkoelen. Aspergetaart uit oven nemen en bestrooien met hazelnoten. In vier stukken snijden en warm of koud serveren.
Lekker met salade van waterkers en aardbeien.
Bron: Allerhande 5, 2003

Oproep!
Heb je een goede tuin-tip, boekentip, of een nuttige of leuke bijdrage voor de Tuinkabouter?
Aarzel niet! Mail het naar tip@ovv-volkstuin.nl!
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Los de puzzel op en verzamel de letters in de grijze vakjes. Als je die in de goede volgorde zet, krijg je het antwoord. Lever de oplossing in bij het Praathuis vóór 15 september 2013. Er wordt een winnaar geloot uit de
inzendingen.

Oplossing | kruiswoordpuzzel maart
Er waren 3 inzendingen voor de puzzel: Mary van Steijn, Mevr. Wormgoor en Mathilde van der Burg, alle drie met de goede invullingen. Mevrouw Wormgoor is ditmaal geloot als prijswinnaar! Zij zal een attentie ontvangen van het bestuur.
De antwoorden zijn:
Horizontaal: rups, narcissen, vlinder, ei, seizoen, planten,nest, bloesem, kuiken
Verticaal: Pasen, lammetjes, viooltjes, groen, bloemen, zon, tulpen, bij.
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