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Van de voorzitter.

Geachte medetuinders,

Hoor de vogeltjes fluiten, het wordt eindelijk voorjaar! We kunnen eindelijk weer gaan zaaien. 
Natuurlijk kan nog niet alles maar tuinbonen, spinazie, peulen en doperwten kunnen best wat 
kou hebben. Pepers en paprika’s kunnen al thuis voor gezaaid worden en half maar mogen we 
met de tomaten beginnen!

Afgelopen periode heeft Harjen van de tuinwinkel 4 cursussen gegeven wat enorm leerzaam 
was.
De onderwerpen waren onder andere: grondbewerking, meststoffen, snoeien en compost  
maken. De opkomst was heel erg goed, de kantine zat alle keren goed gevuld.  
Hiervoor is Harjen hartelijk bedankt en door het bestuur in het zonnetje gezet.  

 
Begin maart begint het zaterdag werk alweer. Het bestuur heeft besloten om de leden 2x per 
jaar op te roepen voor werkzaamheden aan ons volkstuincomplex. Dit is besluit is genomen, 
omdat er te veel zaken niet kunnen worden uitgevoerd en achterstallig onderhoud dreigt te 
ontstaan.

25 Maart is de jaarlijkse algemene ledenvergadering die om 10.00 uur begint. 

Ik hoop voor iedereen op een prachtig voorjaar.
Tot ziens en wellicht zien we elkaar op ons mooie complex!

Alex Langendijk, voorzitter.



Combinatieteelt.

Hoe werkt combinatieteelt? 

Als het om combinatieteelt gaat, wil je natuurlijk het liefst goede buren naast elkaar in de tuin. 
Op die manier kunnen de planten elkaar versterken wat gezonde gewassen en een betere en 
grotere oogst oplevert. Planten versterken of verzwakken elkaar onder andere door middel van 
een bepaalde geur of stof die ze afstoten (bijvoorbeeld via de wortels). Door rekening te houden 
met goede en slechte buren in je moestuinplan, maak je een tuin waarin je goede combinatieteelt 
toepast. 

Goede combinatieteelt

Een voorbeeld van goede buren in de moestuin: afrikaantjes (Tagetes) en wortels. Afrikaantjes 
houden met hun geur wortelaaltjes op afstand. Dit maakt het tot een goede buur voor wortels. 
Wanneer je deze twee dus naast elkaar plant, pas je goede combinatieteelt toe in de moestuin. Je 
kunt wel zeggen dat afrikaantjes en wortels echte moestuinmaatjes zijn. 

Wist je dat: Tagetes door hun geur ook wel stinkertjes worden genoemd? Met hun geur houden ze 
niet alleen wortelaaltjes op afstand, ook de witte vlieg en mieren komen niet in de buurt van deze 
plant. Hierdoor is de plant ook een goede buur voor aardbeien, bieten, tomaten en aardappelen. 

Meer moestuinmaatjes vind je hieronder: 

 • Aardappels: afrikaantjes, bonen, dille, erwten, knoflook, koolsoorten, munt,  
                         oost-indische kers, spinazie, spruiten
 • Aardbeien: knoflook, peterselie, prei, radijs, sla, spinazie, tijm, tomaten, uien,  
                         wortels
 • Andijvie: koolsoorten, prei, stokbonen, tomaat, venkel
 • Bieten: dille, erwten, knoflook, komkommer, koolsoorten, koriander, sla, uien
 • Bloemkool: bonen, dille, oregano, selderij
 • Courgettes: mais, Oost-Indische kers, sla, stokbonen, uien
 • Komkommer: bonen, bieten, dille, erwten, knolvenkel, kool, koriander, mais, prei,               
  selderij, uien
 • Koolsoorten: aardappels, andijvie, bieten, dille, erwten, kamille, koriander, prei,   
  spinazie, tomaten
 • Prei: koolsoorten, Oost-Indische kers, schorseneren, selderij, tomaten, uien, wortels
 • Sla: aardbeien, dille, kool, prei, radijs, rode biet, tuinboon, tomaat, wortel
 • Snijbiet: koolsoorten, radijs, rammenas, wortels
 • Spinazie: aardappels, aardbeien, bieten, koolsoorten, radijs, rammenas, stokbonen,  
  tomaten
 • Tomaten: sla, peterselie, prei, radijs, rammenas, spinazie, ui, wortels
 • Uien: aardbeien, bieten, bonenkruid, dille, kamille, komkommer, witlof, wortels
 • Wortels: aardbei, bieslook, bonen, dille, erwten, knoflook, kool, prei, radijs,  
                         rammenas, rozemarijn, salie, schorseneren, sla, snijbiet, tomaten, uien, witlof



Slechte combinatieteelt 

Op dezelfde manier als de planten elkaar versterken, kunnen ze elkaar ook verzwakken.  
Aardbeienplanten trekken bijvoorbeeld witte koolvliegjes aan, een vlieg die erg schadelijk is voor 
koolsoorten. Zet je aardbeien dus nooit naast koolsoorten in de moestuin. 

Meer combinaties die het niet zo goed samen doen en je dus beter niet naast elkaar plant:
 • Aardappels: courgette, framboos, komkommers, pompoenen, selderij, tomaten,     
  uien, zonnebloemen
 • Aardbeien: bloemkool, broccoli, komkommer, koolsoorten, spruiten
 • Bieten: aardappels, mais, stokbonen
 • Bloemkool: aardbei, erwten, tomaat
 • Courgettes: aardappels, komkommer
 • Komkommer: aardappels, aardbei, courgette, radijsjes, tomaten
 • Koolsoorten: aardbeien, mosterd, knoflook, uien
 • Prei: bonen, erwten, stambonen
 • Sla: peterselie, selderij
 • Tomaten: aardappels, komkommer, venkel
 • Uien: asperges, bonen, stambonen, erwten, koolsoorten
 • Wortels: bieten

Naast combinatieteelt is het goed om rekening te houden met teeltrotatie. Dit houdt in dat je een 
gewas niet jaar na jaar op dezelfde plek in de moestuin zet.

Bron:  Edialux.

      -----

ZATERDAGDIENST SCHEMA 2023

De spelregels:

• Kom op tijd 08.45 uur in de kantine/terras

• Als u echt niet kunt, meldt u zich tijdig af * en geeft u aan wanneer u wel zou kunnen, minimaal 
14 dagen voor de geplande datum via:
VTVWBK.zaterdagwerk@gmail.com

Met elkaar maken we er een mooi complex van!

De tuincommissie.

* bij ziekte/overmacht 06-54967148



        SCHEMA ZATERDAG WERKBEURTEN 1E DIENST 2023

4 MAART 11 MAART 18 MAART

Agterberg Blok Braams
Alkema M. Boer Broesder

Baar P. Boer Buccheri
N. Bakker Bookelman Commandeur 
Bemelman Boon Dekker 
Berendsen Borst Dekker-Leeuwenkamp
Bergwerff Bos Dijcks

 

1 APRIL 8 APRIL 15 APRIL 

Dok Glas Hemels
Duif Gool Hendriks

Dziurda Groot Houben
Frens N. Ha Hutschemaekers

Gerdes D.C. Ha Iseger
Giling Hardeveld Jager

Goedel Hardewijn Jong 

22 APRIL 29 APRIL 6 MEI

Jongenburger Lemmers Nooy
Jongkind Loffler Oberg
Klingers Marner O'flynn
Klomp Menist Olijhoek

Korfage Monster Oort
Korver Mooibroek Oppedijk
Kuipers Nijhuis Pijper

13 MEI 20 MEI 27 MEI

Plomp Rood TUINNUMMER 42 A
Potter Ruiter Slaghuis
Pouw Rullmann Slort

Ranzijn Ruygrok Slotboom
Rebic Sardu Stam

Roekel Schmitz R. Stoker
Romein Schouten S. Stoker

3 JUNI 10 JUNI 17 JUNI

Stokman Timmerman Visser
Strating Tros Vorm
Swaluw Tussenbroek Vries
't Hoen Valk Weergang
Taws Veer Wigbout Houter

Terkoolt Velde Wiggers - van der Duin
Terlouw Verkerk-Figarao Wit

24 JUNI

Wit Kamphuys START: 9.00 UUR EINDE: 12.00 UUR
Woude

Ziel KOFFIE/THEE WORDT VOOR 9.00 UUR GEDRONKEN!
Zoon (EN IN EEN KLEINE PAUZE HALVERWEGE)

Zuurbier
TUINNUMMER 30

TUINNUMMER 40 A



     SCHEMA ZATERDAG WERKBEURTEN 2E DIENST 2023

1 JULI 8 JULI 15 JULI

Agterberg Blok Braams
Alkema M. Boer Broesder

Baar P. Boer Buccheri
N. Bakker Bookelman Commandeur 
Bemelman Boon Dekker 
Berendsen Borst Dekker-Leeuwenkamp
Bergwerff Bos Dijcks

 

22 JULI 29 JULI 5 AUGUSTUS

Dok Glas Hemels
Duif Gool Hendriks

Dziurda Groot Houben
Frens N. Ha Hutschemaekers

Gerdes D.C. Ha Iseger
Giling Hardeveld Jager

Goedel Hardewijn Jong 

12 AUGUSTUS 19 AUGUSTUS 26 AUGUSTUS

Jongenburger Lemmers Nooy
Jongkind Loffler Oberg
Klingers Marner O'flynn
Klomp Menist Olijhoek

Korfage Monster Oort
Korver Mooibroek Oppedijk
Kuipers Nijhuis Pijper

2 SEPTEMBER 9 SEPTEMBER 16 SEPTEMBER

Plomp Rood TUINNUMMER 42 A
Potter Ruiter Slaghuis
Pouw Rullmann Slort

Ranzijn Ruygrok Slotboom
Rebic Sardu Stam

Roekel Schmitz R. Stoker
Romein Schouten S. Stoker

23 SEPTEMBER 30 SEPTEMBER 7 OKTOBER

Stokman Timmerman Visser
Strating Tros Vorm
Swaluw Tussenbroek Vries
't Hoen Valk Weergang
Taws Veer Wigbout Houter

Terkoolt Velde Wiggers - van der Duin
Terlouw Verkerk-Figarao Wit

14 OKTOBER

Wit Kamphuys START: 9.00 UUR EINDE: 12.00 UUR
Woude

Ziel KOFFIE/THEE WORDT VOOR 9.00 UUR GEDRONKEN!

Zoon (EN IN EEN KLEINE PAUZE HALVERWEGE)

Zuurbier
TUINNUMMER 30

TUINNUMMER 40 A



Agenda Algemene Ledenvergadering 25-3-2023
Locatie: de Konkelboet
Tijd: 10.00-12.00 uur.

 1. Opening door de voorzitter 

 2. Ingekomen en uitgaande post door de secretaris 

 3. Mededelingen.  

 4. Notulen 2-4-2022  

 5. Verslag van de penningmeester 

 6. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming van de kascontrolecommissie  
  2023 

 7. Verslag van de tuincommissie 

 8. Bestuursverkiezing
Volgens de statuten dient elk jaar een deel van het bestuur af te treden. 
Dit jaar is dat de penningmeester, Nathalie Peters. Zij stelt zich herkiesbaar.  

Als er leden zijn, die een bestuursfunctie ambiëren, kunnen zij zich melden op de wijze zoals in 
het huishoudelijk reglement, artikel 2, is omschreven: Door de leden kunnen bij het bestuur  
tegenkandidaten worden gemeld tot uiterlijk één week voor aanvang van de vergadering.  
 
De aanmelding dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging en vergezeld te 
gaan van een lijst van namen en handtekeningen van ten minste tien leden die de kandidaatstel-
ling ondersteunen.  

 9. Rondvraag: De leden worden verzocht om vragen over zaken, die niet in deze  
agenda worden behandeld, uiterlijk een week van tevoren in te dienen bij het bestuur. 

 10. Sluiting

VTV West-Beverkoog  
Janspad 1
1834 EM Sint Pancras



Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 2-4-2022

Aanwezig: Gerrit Struijk (voorzitter tot punt 9 van de agenda), Alex Langendijk (voorzitter vanaf 
punt 9, mits hij door de ALV wordt verkozen), Jan Valkering (secretaris), Nathalie Peters  
(penningmeester), Bert van Dok (alg. lid), Harjen Baas (alg. lid) en 30 leden. 

1.  
Hoewel Alex Langendijk door het bestuur is benoemd tot nieuwe voorzitter zal Gerrit
voorzitten tot agendapunt 9, wanneer de nieuwe voorzitter ook door de ALV wordt verkozen.
Hierdoor kan Gerrit Struik in deze ALV het beleid onder zijn voorzitterschap van de afgelopen
periode verdedigen.
Hij memoreert de roerige beginperiode 8 jaar geleden na het opstappen van het vorige
bestuur, de problemen rond de asbestverwijdering van de daken van de schuur en winkel en
de problemen t.g.v. corona. Daarnaast zijn er mooie dingen gedaan en is er sprake van een
bloeiende vereniging met enthousiaste vrijwilligers en een grote animo voor de tuinen,
gezien de wachtlijst.
Hij bedankt allen met wie hij heeft samengewerkt en de vrijwilligers voor hun inzet en
coöperatie en neemt met een goed gevoel afscheid van het voorzitterschap, ook omdat er
een goede jongere kandidaat is, die de taak gaat overnemen.
Dit gezegd hebbende opent hij de vergadering om 10.10 uur. 

2. Ingekomen en uitgaande post:
- Er zijn 6 afmeldingen voor de vergadering binnengekomen via de mailbox. Enkelen
vonden, met de coronapandemie in het achterhoofd, de kantine als vergaderruimte niet
geschikt.
- Iedereen heeft per mail een herinnering aan zijn tuinbeurt gekregen. De secretaris
verzoekt iedereen, die wil corresponderen over zijn zaterdagbeurt, zich te wenden tot de
vrijwilliger van de zaterdagdienst, Piet Vos.
- Bij het secretariaat komen per mail regelmatig de verzoeken binnen om een tuin te
huren.
- Een lid verzocht om plaatsing van een glasbak na een storm. Het bestuur is van mening
dat ieder het glas zelf moet afvoeren. In geval van calamiteiten kan een container voor
centrale inzameling worden geplaatst.
- Er is bericht over de paddenpoel, het vrijgekomen zand voor ophoging van tuinen, en er
zijn enkele nieuwsbrieven rondgestuurd. 

3. Mededelingen:
- Het dak van het mesthok is bij de laatste storm bezweken en dient om milieutechnische
redenen te worden hersteld. Kosten ca €800,-. Het Kossen Leijenfonds bekostigt daarvan
de helft op voorwaarde dat de tuinvereniging de andere helft van de kosten voor zijn
rekening neemt, een eenmalige investering. Er zijn echter klachten over de kwaliteit van
de mest: het bevat naast houtsnippers ook gemalen geplastificeerde en verlijmde
keukenpanelen, materiaal dat in de stallen als onderlaag dient. Het bestuur wil dit niet op
de tuin hebben. Dat kan, maar dat kost de kinderboerderij €400,- per jaar aan schoon
materiaal. Zij wil dat doen als de vereniging daarvan €200,- voor zijn rekening neemt, een
jaarlijkse uitgavepost. De vergadering besluit daarover positief, omdat er veel mensen
gebruik maken van de mestberging en omdat een goede relatie met de kinderboerderij
van belang wordt geacht.



- De afgelopen periode is er inbraak gepleegd in de kantine en zijn meerdere tuinders door
dieven en vandalisten bezocht. De politie verzoekt de gedupeerden om dit digitaal te
melden onder vermelding van het dossiernummer dat de vereniging heeft gekregen. De
vereniging kan hierin verder niets betekenen.
- Binnenkort kunnen de leden een mail verwachten over de aanpak van de overlast door
veenmollen. Wie daaraan wil meedoen, kan dat dan te kennen geven. 

4. Notulen 25-9-2021:
Er zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen. Daarmee worden de notulen goedgekeurd. 

5. Verslag van de secretaris:
- Tussentijds is door het bestuur Alex Langendijk tot nieuwe voorzitter gekozen en
daarnaast is Harjen Baas als algemeen lid toegetreden tot het bestuur. Daarmee bestaat
het bestuur weer uit 5 personen. Volgens de statuten moeten ieder jaar 2 bestuursleden
aftreden. Vanwege de tussentijdse veranderingen is eenmalig afgestapt van deze
statutaire procedure.

- Het bestuur heeft besloten het Konkelboek aan iedereen persoonlijk te mailen. Het staat
weliswaar op de site, maar dat ontgaat veel leden, zo is de indruk van het bestuur.
- Het 5-jarenplan staat weer op de agenda. De leden kunnen invloed uitoefenen op de
invulling daarvan, door te melden als ze ideeën hebben voor verbeteringen van de
algemene voorzieningen.
- De Kamer van Koophandel heeft de vereniging verzocht de bestuurders in te schrijven in
het UBO-register. Daarin wordt aangegeven, wie verantwoordelijkheid draagt binnen
bedrijf, stichting of vereniging en in hoeverre er sprake is van financiële belangen of
bestuurlijke invloed.

- De leden is een paar maal per mail gevraagd om zich te melden, als men een
reanimatiecursus zou willen doen. Dat heeft 2 kandidaten opgeleverd. De vergadering
heeft de indruk, dat er meer mensen zijn, die dat wel willen of kunnen. Joop Vlaming
biedt zich aan om dat te inventariseren.
- Het bestuur heeft de afgelopen 6 maanden 4x vergaderd. De belangrijke onderwerpen en
besluiten zijn per mail of in nieuwsbrieven met de leden gedeeld. 

6. Het jaarverslag van de penningmeester.
Nathalie geeft aan dat de financiële stukken 2021 later dan andere jaren zijn verstuurd. De
reden daarvoor is, dat vanwege Corona de vorige ALV was uitgesteld naar eind september
2021.Dat houdt in dat ze i.p.v. normaal per 1 april nu pas op 1 oktober kon starten met het
verwerken van de gegevens (vanaf 1 januari 2021) in het boekhoudprogramma. Tegelijkertijd
waren er in die periode veel leden-/tuinmutaties en moesten de facturen 2022 aangemaakt
worden.
Het afgelopen jaar zijn de 2 vriezers in de Konkelboet te vervangen na ruim 20 jaar dienst.
Door de opbrengst van de zonnepanelen hadden we onlangs op de jaarafrekening maar een
gebruik van 205 KWH. Voordat de zonnepanelen geplaatst waren zat het gemiddelde
jaarverbruik op circa 5000 KWH, dat houdt in dat de maandelijkse voorschotnota is gedaald
van € 115.00 naar € 37.00



Een vraag uit de vergadering is: Waar komt het verschil van €5600,- in liquide middelen t.o.v.
2020 vandaan?  
Verklaring is o.a. de aanschaf van koelkasten, de aanbouw aan de bestaande
berging en de inkoop van materialen voor de winkel.
De penningmeester geeft aan dat ze, desgewenst, na de vergadering (maar ook gedurende
het lopende jaar) bereikbaar is voor beantwoording van vragen. 

7. Verslag van de kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie, bestaande uit mevr. Lӧffler en dhr. Visser, heeft de stukken
bekeken en ze goedgekeurd. Daarmee is de penningmeester gedechargeerd. De commissie
wordt bedankt voor haar inspanningen. Mevr. Lӧffler neemt volgend jaar weer plaats in
kascontrolecommissie 2022. Dhr. Nam Ha is de tweede persoon. Als reserve meldt zich dhr.
Chuan Ha.

8. Verslag van de tuincommissie
Bert licht het verslag toe, dat aan de leden is toegestuurd als bijlage bij de uitnodiging.
- Het probleem van de natte tuinen is aangepakt door het uitgraven van een paddenpoel
op een van de tuinen. Er zal voor de beveiliging nog een hek omheen worden geplaatst.
Het komende jaar moet uitwijzen of dit een goede aanpak is en of het op andere plekken
kan worden toegepast.  
Hr. Baalbergen meldt dat zijn tuin ook langdurig blank heeft
gestaan en dat zijn tuin en de grasstrook naast zijn tuin laag liggen. Het water kan niet
weg. Hem wordt geadviseerd het probleem met de tuincommissie op te nemen. Hr.
Visser adviseert om de padddenpoel te laten afwateren naar de sloot. Mevr. Lӧffler heeft
drainagebuizen ingegraven en vraagt naar geschikt afdekkingsmateriaal. Haar buurman
biedt zich aan om samen deze zaak op te lossen.  
De tuincommissie meldt, dat het jaarlijks doorspuiten van de buizen noodzakelijk is om  
verstoppingen te voorkomen.
Het graven van greppels wordt eveneens als oplossing gesuggereerd. Deze suggestie
wordt meegenomen, eventueel uit te voeren door de zaterdagploeg. Dan zou de
vereniging aanleg en onderhoud op zich kunnen nemen. Hr. Zuurbier stelt voor om natte
tuinen te gunnen aan “stevige ruggen”. Bewerken van natte tuinen vraagt nogal forse
fysieke inspanning.

- Er staan op dit moment 17 mensen op de wachtlijst. 

- Verschillende leden hebben last van de exotische rivierkreeft. Deze graaft flinke gaten,
heeft geen natuurlijke vijanden en is niet te bestrijden. 

- Bij vernielingen door stenen gooiende baldadige jeugd is flinke schade aangericht aan de
kas van een lid, dat aan de spoorzijde zijn tuin heeft. De commissie buigt zich over de
vergoeding van de deel van de schade. Het helpt, als leden bij dergelijke schade niet
alleen contact opnemen met politie en ProRail, maar ook de gemeente op de hoogte
stellen van het feit, dat mensen langs de spoorlijn lopen. Die kan handhavers inzetten.
- Voor nieuwe tuinders zal de borg worden gesteld op €1,- per m2 ingaande 1-1-2023. Veel
leden vinden dat een forse verhoging. De commissie rechtvaardigt dit door te wijzen op
de hoge kosten, die in het verleden moesten worden gemaakt bij het opruimen van
vervuilde tuinen. Kosten, die niet verhaald konden worden op het ex-lid. De roep om
strengere handhaving van het huishoudelijk reglement klinkt. 



Diverse aanwezige leden vinden overigens, dat ons complex er prima verzorgd uitziet in vergelij-
king met andere volkstuinverenigingen. 

- Bert meldt de werkzaamheden van de stroomgroep, die de ondergrondse leidingen en
contactdozen aan het Bijenpad vervangt, wat later ook aan het Egelpad gaat gebeuren.
Veel storingen worden volgens André Knol veroorzaakt door halfvergane stroomdozen,
soms aangelegd door individuele tuinders. De stroomgroep, bestaande uit André Knol,
Rob Vrieze en Jos Olijhoek wordt met een applaus bedankt voor hun inspanningen. 

- Er zal streng worden gelet op het aardappelareaal. Pootaardappelen dienen via de winkel
te worden aangeschaft. Als dat niet het geval is, moet men aantonen, welke
pootaardappel is aangekocht (de resistentie voor Phytophtora moet voldoende zijn) en er
moet een NAK-keurmerk worden getoond aan de vrijwilligers van de tuinwinkel. Illegale
aanplant wordt verwijderd. Over het assortiment houden Harjen en Peter Visser contact. 

9. Bestuursverkiezing.
De stemming is schriftelijk en Harjen Baas wordt met algemene stemmen verkozen tot
algemeen lid. Daarna volgt de verkiezing tot voorzitter van Alex Langendijk. Ook hij wordt
met algemene stemmen verkozen. Op beide kandidaten zijn 30 stemmen uitgebracht. Gerrit
Struik overhandigt de voorzittershamer aan Alex en wenst hem veel succes. Bert bedankt
Gerrit namens de vereniging voor zijn inspanningen gedurende de afgelopen jaren en
overhandigt hem een bos bloemen met een envelop. 

10. Rondvraag.
Voor de rondvraag zijn geen vragen van tevoren ingediend en geen van de leden heeft vragen
over de agendapunten.

11. Sluiting.
 De nieuwe voorzitter sluit de vergadering om 11.50 uur.
      -----

De 10 makkelijkste groenten om te kweken in je moestuin.

Radijsjes
Ben je net begonnen en heb je nog niet zo’n groene vingers? Met radijsjes kan het bijna niet fout 
gaan. Ze groeien makkelijk en snel. Een perfecte manier dus om te starten met een moestuin. 
Radijsjes zaai je vanaf halverwege maart tot en met augustus. Ze kunnen zowel in de volle zon als 
in de halfschaduw. Na zes tot acht weken kan je al beginnen met oogsten. Dit oogsten kan je doen 
als de plantjes ongeveer 2 cm zijn. 

Rode bieten 
Net zoals met radijsjes zit je met rode bieten eigenlijk altijd wel goed. En de mooie rode stengels 
en frisse groene bladeren zorgen voor meer kleur in je moestuin. 
Rode bieten zaai je vanaf half april in de volle grond. Deze groente groeit snel en makkelijk. De 
bieten kan je vervolgens oogsten vanaf juni tot oktober. 

Courgettes
Ook courgettes zijn handig als je nog weinig ervaring hebt. Eenmaal geplant vinden ze makkelijk 
een weg in je moestuin. Een courgette groeit heel snel, na zes weken kan je al gaan oogsten. 
Courgettes zaai je vanaf begin mei tot half juni in de volle grond. De planten worden groot, daar-
om is één plant per vierkante meter genoeg. Geef ze water langs de plant, niet op de bladeren.



Wortels
Geduld is een schone zaak als je wortels zaait. Wortels doen er namelijk drie maanden over om uit 
te groeien. En pas na drie tot vier weken beginnen ze te kiemen. Maar laat je hierdoor niet tegen-
houden. Als ze eenmaal groeien, heb je er weinig omkijken naar. 
Wortels zaai je vanaf begin maart in de volle grond. Doe dit in luchtige grond in de volle zon. In de 
winter ook zin in wortels? Dan kan je ook winterpeen zaaien. Dit kan je doen in april of mei. Oog-
sten kan dan vervolgens in oktober of november. 

Rucola
Wat meer pit in je salade? Rucola is smaakvol én makkelijk te verbouwen in je moestuin. Rucola 
kiemt makkelijk in de zon, maar kan ook prima in de halfschaduw. En heb je geen plek in je tuin? 
Dan kan je deze groenten ook kweken in pot. Zaaien kan vanaf begin maart tot augustus. Al na 
enkele weken kan je al oogsten. Hoe langer je wacht, hoe pittiger de smaak.

Lente-ui
Bosui, sla-ui of lente-ui? Hoe je het ook noemt, zowel in je salade als in een roerbakschotel zijn ze 
heerlijk. Geef de plantjes de ruimte en houd minimaal 2,5 cm tussen elke plant. Hoe dichter ze op 
elkaar staan, hoe dunner de plant wordt. De plantjes zijn winterhard, daarom kan je ze al vroeg in 
het voorjaar planten. Dit kan vanaf eind maart tot begin april. Geef ze genoeg water, want lente-
uitjes staan niet graag droog. In de zomer kan je de lente-uitjes oogsten. 

Pompoen
Bij pompoenen denk je waarschijnlijk aan de herfst. Maar met het zaaien moet je er al vroeg bij 
zijn! Zorg ook voor voldoende ruimte. Pompoenen nemen namelijk flink wat ruimte in beslag, ten-
zij je de hoogte in werkt. 
Pompoenen kan je vanaf halverwege mei zaaien in pot binnenshuis. Zo houdt je ongedierte op af-
stand. Slakken en muizen zijn namelijk dol op de jonge blaadjes. Voelen de blaadjes ruw aan? Dan 
kan je ze verplaatsen naar de volle grond.

Komkommers
Ook komkommers zijn makkelijk te kweken in eigen tuin. De planten houden van warmte en heb-
ben niet al te veel water nodig. Weinig geduld? Ga dan eens voor snackkomkommers. Deze kan je 
al binnen twee weken oogsten. 
Komkommers zaai je binnen in potjes voor vanaf april. Wanneer de blaadjes ruw aanvoelen kan 
je ze buiten planten. Dit om dezelfde reden als bij pompoenen: slakken en muizen eten maar wat 
graag van de jonge blaadjes. 

Tomaten
Tomaten zijn niet de allermakkelijkste groenten om te kweken in je moestuin. Daarom vind je ze 
lager op deze lijst. Ze groeien het beste in een kas, maar ook in de volle grond zijn ze te kweken. 
Kies een plekje in de volle zon, want tomaten zijn echte zonaanbidders. Vanaf half maart tot half 
mei kan je tomaten zaaien in een kweekbak. Verplaats de plant vervolgens pas vanaf juni naar je 
moestuin. Tomaten hebben namelijk flink wat zon en warmte nodig. 

Prei
Met prei kan je alle kanten op. Bijvoorbeeld lekker voor in een ovenschotel. Prei houdt van een 
luchtige, voedingsrijke bodem. Zaai prei diep in de grond, minimaal 20 centimeter. Zo krijgen ze 
een lange witte schacht. 
Prei heb je in verschillende soorten. Vroegbloeiende prei kan je in maart binnen voorzaaien, en 
vanaf mei in de volle grond plaatsen. Late prei kan je vanaf half april voorzaaien. Verplaats ze naar 
de volle grond zodra ze de dikte van een potlood hebben. 

Bron: Welkoop.



Aardappelschema 2023.

Het schema van 2023 is nog niet beschikbaar.
Het aardappelschema van 2022 staat op de website.
Zie www.vtvwestbeverkoog.nl

Voor 2023 dienen de tuinders 1/4 gedeelte van hun tuin op te schuiven.
Zie ook Huishoudelijk Reglement.

Zodra het aardappelschema van 2023 beschikbaar is, wordt deze op de website en / 
of alsnog in het Konkelboek maart 2023 geplaatst.



Paardenbloemen ?

De paardenbloem is een beetje een duffe boerenkinkelbloem. Je zet hem niet in een vaas, wil hem 
liever niet in je gazon zien staan en gebruikt de bloem al helemaal niet in je te eten. Wat dat laatste 
betreft … toch doen! Paardenbloemen zijn bijzonder voedzaam namelijk. En ook nog eens lekker, 
feestelijk en zonnig om te zien.

Het voorjaar is de beste tijd om paardenbloemblad te eten. Bij voorkeur voordat de bloem zich 
heeft ontwikkeld kan die in je pan gehakt worden. Het blad heeft dan de beste smaak en de meeste 
voedingswaarde. In de late lente is het blad ook te plukken, alleen smaakt dat dan wat bitterder. 
Pluk in die echte zomermaanden vooral de bloemen. Gaat de paardenbloem eenmaal stuiven, tja … 
dan is het gedaan met het eten.
Trouwens, niet alleen de gele blaadjes van de paardenbloem zijn eetbaar. De echte die-hards eten 
eten zelfs de wortel. Eten op eigen risico dus!

Paardenbloemen oogsten en eten – Hoe begin je?
 • Zoek een paardenbloemrijk veldje waarvan je natuurlijk wel weet dat het niet vol zit 
met pesticiden of waar honden hebben gepoept. Gebruik dus eigenlijk alleen die paardenbloemen 
uit je eigen tuin.
 • Het paardenbloemblad en of de paardenbloem past goed bij knoflook, bieslook en 
iets zoets zoals honing.
 • De paardenbloemen kun je stomen, wokken, in je thee stoppen of de gele blaadjes 
over een salade strooien. Rauw paardenbloemblad kun je, goed fijngesneden, ook prima door een 
zomerse stamppot stampen.

Wat maak je met paardenbloem? – 4 recepten
Een boterham kaas en paardenbloem
Pak de jonge blaadjes, was ze, snijd ze in stukjes en meng ze met een dressing van olie, azijn, iets 
mosterd, honing, peper en zout. Rooster een bammetje en bestrijk dat met een teentje knoflook. 
Doe daarop een plak kaas en daarboven de aangemaakte paardenbloemblaadjes.

Salade met paardenbloem
Hak voorzichtig de bloemhoofdjes van de paardenbloem en doe sjalotjes bij, heel iets bieslook, 
peper en zout en honing. Bak katenspek in een koekenpan en leg op de spek de bloempjes in olie. 
Eet er een gekookt ei.

Smoothiebowl met paardenbloem
Voor deze groene smoothiebowl heb je een handje paardenbloembladeren nodig, een handje spi-
nazie, een bevroren banaan, een peer en een stukje komkommer. Snijd de ingrediлnten in stukjes 
en doe ze in de blender. Giet je smoothie vervolgens in een kom en versier het met vers fruit en 
gehakte noten. Is je smoothie te dik? Voeg dan een beetje water toe.

Paardenbloemjam
Verzamel op een droge dag veel paardenbloemen. Knip de gele kop van de bloem en ga door tot 
je ongeveer 150 gram bloemknoppen hebt – als er iets groen aanzit is dat niet erg. Doe de bloem-
blaadjes in de pan met liter water, breng dat aan de kook. Zodra het kookt, zet je het vuur uit en 
laat je het een nacht trekken. Giet het water met de bloemen de volgende dag door een zeef, voeg 
hieraan het sap toe van een halve citroen en ййn kilo suiker. Breng dit weer aan de kook en laat het 
daarna heel zacht inkoken. Dit duurt best lang – ruim twee uur – en ga door tot je ongeveer een 
liter hebt. Regelmatig roeren ander brand alles aan! Doe de jam in potjes.
Bron: lekkergezond.nl



Cirkelvormige barsten bij tomaten ?

Er zijn ook stervormige scheuren (natte scheuren, bij rijpe vruchten) en zwelscheuren (zeer fijne, 
kleine, bijna onzichtbare scheurtjes). Typisch bij deze vorm van cirkelvormige scheuren is dat ze 
ook al voorkomen bij tomaten die nog niet (volledig) rijp zijn.

Oorzaak?
Cirkelvormige scheuren ontstaan als de tomaten in jong (groen) stadium iedere dag volop in de 
zon hangen. De vruchthuid wordt dan vrij stug. Als de tomaat verder groeit rekt de vruchthuid 
niet meer goed mee. Hierdoor ontstaan barsten. Als de vrucht vrij veel in één keer gaat zwellen 
zal dit nog meer voorkomen. Bij een ploste weersovergang van zonnig en warm weer naar  
bewolkt en koeler weer zal de sapstroom nog een tijdje blijven doorgaan. Maar de bladeren  
kunnen niet voldoende verdampen. Een deel van de sapstroom wordt in de vruchten geperst 
waardoor de vrucht barst.

Hoe voorkomen?
Dit is typisch een geval van de vruchten die te lang in de volle zon hangen. Je moet dus zorgen 
dat de vruchten wat beschermd zijn door de bladeren. Het afschermen van de zonnekant van de 
serre is een goede maatregel indien de hoeveelheid blad dit niet toelaat.
Het is niet waar dat tomaten volledig in de zon moeten hangen om te rijpen. Ze moeten ietwat, 
maar niet volledig beschermd worden door de bladeren tegen de felle zon. Niet alleen cirkelvor-
mige scheuren zijn er een gevolg van, ook een slechte kleuring is mogelijk. Pas vanaf eind au-
gustus kan je wat blad rond de trossen wegdoen omdat dan de zon minder sterk geworden is. De 
vruchttemperatuur wordt dan niet meer zo hoog. 

Bron: Groenteninfo.
      -----
Groenteomelet

Lunchgerecht voor 2 personen

Bereidingstijd: 25 minuten

Dieet: Vegetarisch dieet, Vezelrijk dieet 

Ingrediënten:
4 eieren - 4 eetlepels melk - 150 g gare sperziebonen - 3 worteltjes - 1 ui
1/2 rode paprika - 25 g geraspte kaas - 30 g boter of margarine - zout - peper
4 sneetjes donker brood

Bereidingswijze:
Pel en snipper de ui. Snij de paprika in reepjes en de worteltjes in plakjes. Verhit de helft van de 
boter of margarine in een koekenpan en bak de ui met de worteltjes en paprika. Klop de eieren 
los met melk, zout en peper. Schep er de boontjes en de andere groenten door. Verhit de rest 
van de boter of margarine in dezelfde koekenpan en giet het ei-groentemengsel erin, strooi er de 
geraspte kaas over. Bak de omelet zachtjes gaar en bruin in 15-20 minuten.  
Lekker met donkerbrood of aardappelen.

Per persoon ongeveer 150 gram groenten


