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Van de redactie door Harrold Gunnink: 

Van de redactie: 2020 is mij het jaartje wel geweest.  
Heel veel maatregelen waar gelukkig iedereen zich prima aan hield nadat het even bezon-
ken was.  
De kantine was en is ook gesloten, dus onze kas is hard aan het slinken. Maar we zijn er 
nog! Laten we hopen dat dit jaar een stuk gezelliger kan gaan verlopen voor onze vereni-
ging.  
Zijn er nog vrijwilligers die mee willen helpen aan dit tuinblaadje? Wij zoeken nog iemand die 
interviews kan afnemen bij enkele van onze leden die dat leuk vinden. Als er mensen zijn, 
die ideeën hebben voor een nieuwe rubriek, dan zijn zij ook uiteraard welkom. 
Neem dan contact op met ondergetekende.  
Ik wens iedereen voor 2021 veel gezondheid en veel tuinplezier.  
Harrold tuin 175 
 
 
  

http://www/
http://www.atv-onsbuiten.nl/
http://www.atv-onsbuiten.nl/
http://www.atv-onsbuiten.nl/
http://www.atv-onsbuiten.nl/
http://www.atv-onsbuiten.nl/
http://www.atv-onsbuiten.nl/
http://www.atv-onsbuiten.nl/
http://www.atv-onsbuiten.nl/
http://www.atv-onsbuiten.nl/
http://www.atv-onsbuiten.nl/
mailto:bestuur@atv-onsbuiten.nl
mailto:buitenblaadje@hotmail.com


 

Van de Voorzitter Nico van Steijn  

Bij het schrijven van dit stukje is het alweer half maart en het voorjaar 
dient zich aan alhoewel de temperatuur het nog een beetje laat afwe-
ten hoorde ik onlangs iemand klagen. 
Toch is dat niet echt zo. Maart roert z’n staart is het spreekwoord en 
denk maar aan vorig jaar: een te warme februari en dan plots begin 
maart nachtvorst van betekenis. Dat kostte vooral veel bloesem het le-
ven…Gevolg? Minder fruit uit de tuin! 
En nu tja, 2020 achter de rug. Een jaar om niet te vergeten. De corana-ellende is intussen al 
meer dan een jaar aan de gang en die liet ook de vereniging niet onberoerd. Zowel het ver-
enigingsleven als de financiële zaken bezorgen het bestuur heel wat hoofdbrekens. De kan-
tine was meestal dicht en de winkel zeer beperkt open.  
Maar ook waren er wat leden, die zich niet aan de coronaregels hielden en houden. Zij be-
zorgen het bestuur veel extra werk! Een goed voornemen voor het komende seizoen: houdt 
U aan de voorschriften. Die zijn er om u te beschermen maar ook uw medetuinders! 
En dan hebben we ook nog de grote vertraging in de activiteiten naast ons complex, zoals 
de verbreding van de sloot, het plaatsen van een nieuwe schoeiing en de vernieuwing van 
de toegang(duiker) en daarmee gepaard gaand: het hek! E.e.a. zou ongeveer nu gereed of 
in elk geval bijna voltooid moeten zijn. Ik heb intussen vernomen dat men in week 15/16 gaat 
beginnen. Wij als dagelijks bestuur hebben lang nagedacht hoe we het hek kunnen vernieu-
wen en hebben daar een plan voor. Gezien het grote aantal keren, dat het slot werd gefor-
ceerd, zal dat drastisch worden aangepast om het zoveel mogelijk “hufterproef” te maken. 
Meer hierover elders in dit blad. 
Ook de kantine gaat veranderen, daar het op vrijwilligers (jammer genoeg) niet kan draaien. 
Er zijn uitvoerige gesprekken geweest met 2 kandidaat “uitbater” die zich hadden gemeld na 
de oproep in de nieuwsflits afgelopen zomer. Beide zijn lid van de vereniging en hadden een 
plan ingediend. De keuze was erg moeilijk, vooral omdat er gelekt was en er weer allerlei ne-
gatieve verhalen werden verspreid. Dat is ronduit spijtig te noemen, daar deze kandidaten 
het heel serieus menen en het beste voor hebben met de vereniging! Elders in dit blad stelt 
de nieuwe kantinebeheerder zich aan u voor. 
Door de corona was en is het nog niet mogelijk om een A.L.V. uit te schrijven. Daarom heeft 
het bestuur een aantal zaken wel al geregeld. Zo hebben wij Mevr. Bianca Bok aangesteld 
als uw penningmeester (a.i). Op een later tijdstip zullen we dan de procedure alsnog doorlo-
pen (stemming). Om dit te bekrachtigen en haar ruimte te bieden heb ik haar dan ook bij 
KvK aangemeld op 8 maart j.l. dit met goedkeuring van beide secretarissen. Bianca heeft 
zich intussen al bewezen: De gehele boekhouding staat nu keurig netjes in e-boekhouden 
zowel die van 2019 als van 2020. Deze laatste is op 27 februari gecontroleerd en akkoord 
bevonden door de voltallige kascommissie, ja die er zelfs een applausje voor over hadden. 
Ook heeft Bianca ook weer een aantal wanbetalers achterhaald. Ja zelfs nog van 2019...! 
Het is voor een voorzitter altijd weer goed om te horen dat de boekhouding goed is gekeurd. 
Normaal neem ik dan een wijntje maar helaas mijn gezondheid verbiedt dat momenteel. 
Dan nog even de winkel. Deze wordt nu nog gerund op zaterdag tot 12.00 uur door Anna 
haar dochter Molina. (Ook de mijne) Zodra Anna haar corona prikjes heeft ontvangen mag zij 
waarschijnlijk weer in het openbare leven verschijnen (na een jaar). Uiteraard wel volgens de 
regels... Zij heeft intussen al van Erasmus MC hierover bericht ontvangen. De datum moet 
nog wel vastgesteld worden. Ze kijkt er naar uit! 
Tot slot wens ik U allen een gezond en hopelijk weer gauw een vrij en mooi tuin seizoen toe. 
Nico van Steijn, Uw voorzitter in bange dagen! 
 
 



 

Van de Penningmeester 

 

Beste mede tuinders, 

 

Sinds vorig jaar heb ik de taak op mij genomen om de penningmees-
ter over te nemen. Mijn beroep is oorspronkelijk administratief mede-
werker, dus is dit geen onbekend terrein voor mij. Momenteel ben ik 

werkzaam als manager van een serviceafdeling. Omdat ik vanwege de Corona maatregelen 
nu thuis aan het werk ben, heb ik meer tijd om de administratie te doen. 

Toen ik de administratie overnam van de vorige penningmeester, schrok ik in wat voor staat 
alles was. Er was vanaf 2019 niks ingeboekt in het systeem. Veel stukken miste, dus er was 
heel veel uit te zoeken. Mijn prioriteit was om het jaar 2019 en 2020 geheel netjes in het sys-
teem te krijgen voordat de kascommissie hiernaar moest kijken. Afgelopen februari heeft de 
kascommissie deze gecontroleerd en als goed bevonden. Ik kreeg zelfs een complimentje 
voor de netheid en duidelijkheid. 

Daarna ben ik openstaande posten gaan nakijken. Nu ik een beter systeem hanteer, komen 
de niet betaalde leden automatisch naar voren. Ik heb veel achterstallige betalingen geïnd 
en we zijn nu helemaal up-to-date. Het bijhouden van de administratie is nu veel makkelijker. 
Elke week de betalingen boeken en alles netjes bijhouden. 

Het heeft mij veel plezier gegeven om alles weer netjes te krijgen en ook de complimentjes 
daarvoor te ontvangen. Maar bovenal doe ik dit om de tuinvereniging te helpen. 

Groetjes Bianca Bok 

 

Lief & Leed  

Wanneer er wat te vieren is (bijvoorbeeld een jubileum of trouwpartij), 

maar ook als het om een ernstig zieke gaat of nog erger een overlijden, 

laat het dan weten aan het bestuur via een e-mail of een briefje in de brie-

venbus. Er wordt dan voor een passend bloemetje gezorgd.         
   

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Verslag kascommissie 

 
 
 

  



 

 

   Van de Bouwcommissie door Bhazz Goemans 

Hallo mede tuinders 
 
We hebben ondertussen alweer aardig wat nieuwe tuinders verwel-
komd. 
We gaan weer de zomer tegemoet en daarom hebben we weer 
een paar aandachtspuntjes. 
Helaas lezen de meeste mensen de regelementen niet. Dus moeten wij als bouwcommissie 
regelmatig ingrijpen, of mensen even apart roepen om ze daarop te wijzen. Gelukkig krijgen 
we daar wel begrip voor. 
Met de toenemende hype om een fikkie te stoken, krijgen we ook weer andere problemen en 
klachten op ons pad, zoals stank/ rookoverlast en brandgevaar. 
Vuurkorven zijn verboden en alleen gesloten houtkachels worden tot nu toe nog gedoogd. 
Let er daarom op dat u schoorsteen hoog genoeg is en een vonkenvanger heeft, zodat : 
a) u minder stank en rook overlast produceert naar de buurtjes. Want die zijn er niet al 

tijd  van gediend. 
b) er door een vonkenvanger geen vonken kunnen overslaan naar droge gedeeltes. 
 
Voorts hebben we een mededeling van algemene aard en die voor iedereen geldt! 
Volgens de regelementen moet iedereen een zichtbaar tuin nummer hebben ! 
Dit is helaas niet altijd het geval. Voor de elektra / water opnemers, tuinkeurders en bouw-
commissie is dit vaak een crime. 
Daarom is er ook besloten dat iedereen de kans krijgt tot 1 Juni een tuinnummer bij zijn tuin 
te zetten. Gebeurt dit niet dan zal het bestuur dit gaan doen en dan krijgt u de rekening. En 
het zou jammer zijn dat als het zover moet komen.  
Dus laten we het gezellig houden voor iedereen ;-) en maak er weer een leuk seizoen van 
 
Groet de Bouwcommissie 
 
P.S. Let er ook op dat het water er weer binnenkort op gaat, dus draai je kranen in en om je 
huisje dicht. 
 

HOUTKACHELS en VUURKORVEN door het bestuur  

Het seizoen staat weer voor de deur met alle bijkomende strubbelingen.  
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er verschillende tuinders zijn die een houtkachel sto-
ken en of wellicht straks gebruik gaan maken van een vuurkorf op het terras. 
 Mocht u dat gaan doen hou dan ook rekening met de buren.  
Gebruik uitsluitend DROOG HOUT en ONBEWERKT, dus niet geschilderd of zoiets.  
Ten overvloede NAT HOUT GAAT STINKEN en verspreid een walm waar je buren 
niet blij van worden.  
Datzelfde geldt voor bewerkt hout al die chemicaliën komen los en verspreiden zich 
vanuit de schoorsteen. Voor vuurkorven geldt hetzelfde. Houd dus rekening met je buren en 
denk niet alleen aan jezelf. Houdt u zich niet aan de regels zijn wij genoodzaakt om als be-
stuur in te grijpen. Wij gaan er echter vanuit dat iedereen na het lezen van dit VERHAAL zich 
ongetwijfeld zal houden aan de NIEUWE manier van stoken. Op de manier kunnen wij blij-
ven genieten van het speelse vuurtje.    

   



 

 

De nieuwe kantinebeheerder wordt voorgesteld 
door Harrold  

 
 
 

Graag willen wij jullie voorstellen aan onze nieuwe kantine-
beheerder. 
 Raymond Mackenzie leeftijd, 53 jaar.  
Samen met zijn vriendin Nicole zit hij op tuin 171.  
De belangrijkste reden om de kantine te willen gaan runnen 
is dat Raymond nooit lid is geweest van een vereniging.  
Hij vindt het belangrijk om samen dingen te organiseren en 
te ondernemen met en voor de vereniging, ideeën zijn dan 
ook altijd welkom bij hem.  
Raymond heeft een stukje horecaervaring en vier vrienden 
van hem gaan hem wegwijs maken over hoe of wat in de 
keuken.  
Drie van die vrienden zijn chef-kok en de vierde is sous-
chef.  
Dus dat komt wel goed!  
Raymond wil naast de gebruikelijke hapjes en snacks, in de 
winter zoals hutspot, erwtensoep etcetera zich ook gaan 
richten op de Indonesische keuken zoals saté, rijst enzo-
voort. Wij wensen hem veel succes en heel fijn dat hij dat 
wil doen voor ons.  
Nogmaals als er andere ideeën zijn staat hij daar beslist voor open.   



 

 

Schrijf je in voor het NK Pompoen kweken 2021 

 

Beste Kweekvereniging, 

Met veel enthousiasme kunnen we jullie vertellen dat het vanaf nu mogelijk is om je weer in te 

schrijven voor het NK pompoen kweken 2021! Het NK zal dit jaar plaatsvinden op 25 september 

2021 bij de Botanische tuinen te Utrecht. 

Tijdens deze dag zullen deelnemers van verschillende reuze groenten het tegen elkaar opne-

men. Zij zullen strijden in hun eigen categorie om de grootste, langste en/of zwaarste groente. 

De weging van de reuze pompoenen, veldpompoen, marrow, tomaat, squash, watermeloen, 

bushel gourd en long gourd zullen geregistreerd worden bij de Great Pumpkin Commonwealth 

(GPC). 

Hebben jullie of kennen jullie binnen de vereniging mensen die reuze groenten kweken infor-

meer ze dan nu en laat ze zich inschrijven. Er zijn mooie prijzen te winnen! Zo zal de winnaar van 

de reuze pompoen een cheque ontvangen ter waarde van € 1250,-. Maar er zijn ook prijzen 

voor de minder ervaren kwekers. Kijk op de website voor meer informatie over de prijzen. 

Reuze pompoen competitie 

We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen ervaring heeft met het kweken van een reuze pom-

poen. Daarom bieden wij dit jaar onze hulp aan! Het is nu mogelijk om een reuze pom-

poen wedstrijdpakket te bestellen. Het pakket bevat reuze pompoen zaden en een informatie 

boekje over alles wat je moet weten om een reuze pompoen kweker te worden. Vraag het 

wedstrijdpakket aan via het inschrijvingsformulier op onze website. 

Overige reuze groente competitie 

Dit jaar is de competitie voor overige reuze groenten iets verandert. Je kunt je nu inschrijven voor 

22 verschillende categorieën. Kijk op de website welke dit zijn. Dit jaar geldt ook voor deze com-

petitie dat inschrijving noodzakelijk is! Geef bij je inschrijving aan met welke reuze groenten je 

meedoet (deelname aan meerdere categorieën is mogelijk). 

http://www.nkpompoenkweken.nl/
http://www.nkpompoenkweken.nl/
https://www.canna.nl/nkpompoenkweken?pk_campaign=newsletter-09-03-2020-2&pk_kwd=img1


 

 

Inschrijven 

Het is nu mogelijk om in te schrijven voor het NK pompoen kweken. Vul het inschrijvingsformulier 

in op www.nkpompoenkweken.nl. Let op; inschrijven is een vereiste om mee te doen aan de 

competitie en kans te maken op het prijzengeld! 

Natuurlijk staat ook dit jaar het wedstrijdelement weer centraal, maar er is op deze dag nog van 

alles te beleven. Naast de prachtige tuinen, is het ook mogelijk je kweek kennis bij te spijkeren en 

te spreken met de experts en is er uiteraard gelegenheid voor een hapje en een drankje. 

Wanneer je niet deelneemt aan één van de competities ben je ook van harte welkom. Kom dan 

gewoon genieten van een heerlijk dagje weg. Er is genoeg te zien en te doen in de Botanische 

tuinen van Utrecht. 

 

Meer informatie over het evenement vind je op www.nkpompoenkweken.nl of neem contact 

met ons op. 

Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om deze informatie te delen met jullie leden? 

Wij hopen jullie en jullie leden te zien op zaterdag 25 september 2021! 

Groetjes, 

Team CANNA 
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Leden in beeld gebracht door Harrold 

 
Lenie en Frans Benavente. Tuin 129.  
 
Hiervoor hadden wij tuin 128 en wij zitten hier al 
sinds 1998. Wij zijn beiden zeventigers en gepensi-
oneerd inmiddels.  
Lenie werkte bij de bank en Frans bij de vrije Uni-
versiteit, juridische afdeling.  
Wij wonen in Haarlem vlakbij in een flat. Wij gaan 
juist naar de tuin voor de rust wat vooral in het voor 
en najaar is.  
Wij zijn echte werkers en stilzitten is er voor ons 
niet bij. Wij genieten enorm van deze hobby en 
vooral nu want waar moet je heen in deze tijd?  
Afgelopen zondag waren we naar Zandvoort ge-
fietst en het was veel te druk, mensen liepen ge-
woon door elkaar heen en tegen elkaar aan. Wij 
gauw weer naar onze tuin.  
 
Voor ons meer dan een paradijs.  
  



 

 
 

Terugroep actie Transponders (“druppel”) door Nico van Steijn  

Met de vernieuwing van de duiker en de verbreding van de sloot naar 4 meter, 
zal ook onze toegang worden aangepakt, en met name het hek en het elektronische slot. Af-
gelopen winter is dit meerdere malen geforceerd en dat heeft de vereniging veel geld en 
moeite gekost. 
Evenals het achterhek dat op het toppunt 2x in de week moest worden hersteld! 
Het bestuur heeft toen besloten om het achterhek definitief af te sluiten om zo de toeloop in 
de nachtelijke uren via die kant te stoppen en uw eigendommen zo goed mogelijk te be-
schermen.De goedwillende leden ten spijt. 
 
Wat gaan we doen? 
Vanaf december hebben we het grote hek afgesloten, en de elektronica op non-actief gezet. 
En het zijhek (nu nog calamiteitenhek) opengesteld. 
Het blijkt dat dit aanzienlijk moeilijker te forceren is. 
Met de herplaatsing zullen we hierop voortborduren. Dat betekent dat het grote hek alleen 
op zaterdag is geopend en/of op afspraak met complexbeheer. Dit voor bijvoorbeeld een le-
verantie die echt niet op zaterdag kan. 
Velen van u hebben intussen een sleutel hiervan aangeschaft. Deze sleutel is altijd handig 
daar bij een stroomstoring de boel automatisch op slot gaat. 
Ook gaan we een degelijk camerasysteem installeren. Het huidige voldoet niet en zeker niet 
in donker met tegenlicht van de lantaarnpalen. 
De elektronica van het huidige hek voldoet echter niet aan de eisen en moet worden vervan-
gen. Temeer omdat blijkt dat er ruim 600 druppels in de omloop zijn…en niet duidelijk is 
waar die uithangen. En er zijn twee soorten druppels in omloop. 
Alles vernieuwen zou het gemakkelijkst zijn, maar dat gaat al gauw een slordige 1500 euro 
kosten. Dus dat moet anders. 
Wat gaan we dan doen? 
1. We vervangen de lezer (8.2.7) van het hek. Deze kost ongeveer 250 euro. Maar gelukkig 

hebben we nog een paar wat oudere (7.2), die we kunnen gebruiken. Zij hebben wel een 

beperking van maximaal 500 transponders (tegen lezer 8.2.7 die er maar liefst 2500 

stuks, en verschillende transponders aan kan). 

We hebben (184 leden maal 2 =) 368 druppels dan nodig. Dan hebben we er 132 in 

reserve. 

2. Hergebruik huidige transponders. 
3. Installeren van een lezer 7 in aangepaste vorm 
4. Terugroepen van de druppels in 2 fasen, te weten eerst de genummerde en de met      

een wit rond vlakje zonder nummer. 
Elk lid wordt verzocht dus deze eerst in te leveren en houdt dus de andere nog. 
Dat is nodig omdat deze nog nodig is voor de toiletgroep. Het zijhek blijft dus overdag 
open. Heeft u er maar een? Dan zoeken we daar een tijdelijke oplossing voor. Hoe en 
wanneer dat gaat gebeuren laten we u op tijd weten, dus geen druppels in de brieven-
bus deponeren…a.u.b. die bent u dan echt kwijt! 

5. Het opnieuw programmeren van de lezer: Een voordeel hierbij is met het nieuwe  
programma, zodat we de druppels nu meteen kunnen registreren. We zetten ze  
dus op tuinnummer. Daardoor kunnen we 24/7 zien wanneer hij gebruikt is.  
We kunnen hem ook blokkeren bij diefstal of verlies, of verwijderen uit het sys 
teem als dat nodig is. 

Zodra U de eerste nieuwe druppel ontvangt levert U de tweede in. 
Als alle eerste druppels zijn uitgereikt wordt het systeem weer actief U kunt dan alleen met 
de nieuwe druppel erin. 
 



 

 
 
 
 
Op dat moment zetten we dat ook over op de toilet groep. Ook hier moet de lezer vervangen 
worden en opnieuw worden geprogrammeerd. Ook die druppels die toegang hebben tot het 
invalidetoilet worden dan meegenomen. 
Daarna gaan we de tweede druppels invoeren en daar waar nodig is ook vervangen voor 
een nieuwe. Mogelijk zijn dat geheel zwarte. 
 
We zitten nu eenmaal met dit systeem. Alles vervangen kost een berg geld. We rekenen dan 
ook op Uw medewerking. Het niet inleveren betekent op een gegeven moment dat uw drup-
pels niet meer werken. We gaan namelijk alles wissen in de slotfase. 
Elke tuin heeft straks dus 2 druppels. Meer is alleen mogelijk als het dagelijks bestuur dat 
goedkeurt. 
 
Tot slot. 
Het is een hele operatie die flink wat tijd in beslag neemt (en al heeft genomen) maar uitein-
delijk hebben we dan een goed geregistreerd systeem. 

 
Lezer 8 en transponders op de operatietafel. 
 

Lezer 7 
  



 

 

Recept: Lente Panna Cotta taart met gestoofde rabarber door Ingrid 

 
 
 
 
Elk jaar als de rabarber weer te 
oogsten is weet je dat het voorjaar  
(bijna) begonnen is. 
 
 
Afgelopen zaterdag zag dat ik dat 
er bij Anna’s Tuinwinkel mooie ra-
barber plantjes te koop zijn. Van-
daar deze keer een recept met ra-
barber. 
 
  Wist je dat rabarber eigenlijk een groente is? Officieel oogst je rabarber vanaf begin april tot 21 
juni. Dan gaat het oxaalzuur weer omhoog in de plant en laat je de plant met rust tot het vol-
gende seizoen. Oogst nooit alle rabarberstengels zodat de plant kan blijven groeien. De rabarber 
is heerlijk te verwerken als jam, compote of zoals in dit recept gestoofd. Je kunt rabarber verwer-
ken in taart, Crumble of in een zomerse salade met geitenkaas en aardbeien. 

Kortom: Het is weer tijd voor rabarber! 
.  

INGREDIËNTEN        

   
Voor de bodem (goed voor 2 taarten 24 cm) 

• 360 g zachte boter 
• 185 g suiker 
• 1 ei 
• 440 g bloem 
• 50 gr boter 
• mespunt zout 

BEREIDINGSWIJZE DEEG 

Het is makkelijk te maken en heeft een heerlijke knapperige korst. Het is voor een grote hoe-
veelheid deeg – voldoende voor 2 taarten van 24 centimeter doorsnede – makkelijk te bewa-
ren door te verdelen in aparte blokken en deze in te vriezen. 
 

Klop de boter met de suiker romig en luchtig. Klop het ei erdoor. Voeg de bloem toe met 
het zout en meng alles snel. Verdeel het deeg met bloem bestoven handen in 2 of meer por-
ties. Gebruik onmiddellijk of bewaar het in plasticfolie in de koelkast of diepvries. Rol het 
deeg met een deegroller uit op een met bloem bestoven werkvlak. 
Rol het deeg om de deegroller en leg het deeg voorzichtig in de bakvorm. Bekleed de bak-
vorm met het deeg. Verwarm de oven op 160 ̇C. Leg vetvrij bakpapier op de bodem. Leg 
daar gedroogde bonen of speciale keramische bakbonen in. Bak de bodem 10-15 minuten, 
tot het deeg net gaar is. Verwijder de vulling en het papier en bak het deeg nog 10 -15 minu-
ten of tot het helemaal gaar is en lichtgoud van kleur. Laat het rusten tot verder gebruik. 

  



 

 
 
Maak de Panna Cotta room 
 

• 500 ml verse slagroom 
• 1 vanillestokje 
• 40 g fijne kristalsuiker 

3 blaadjes gelatine 
 
Doe de slagroom in een steelpan en verwarm tot het bijna 
kookt. Snijd ondertussen het vanillestokje met een scherp mes 
in de lengte open. Schraap het merg eruit en voeg deze samen 
met de suiker toe aan de room. Verwarm de room al roerend 10 
minuten op laag vuur. 
Week ondertussen de gelatine ongeveer 5 minuten in koud water. Knijp de gelatine uit en voeg 
toe aan de room. Roer net zolang totdat de gelatine is opgelost. Verdeel de Panna Cotta room 
over taart. Zet de taart minimaal 3 uur afgedekt in de koelkast. Je kunt de taart een dag van te-
voren maken en de volgende dag afmaken met de gestoofde rabarber. 
 

  
 

 

 

 

GESTOOFDE RABARBER 

Gestoofde Rabarber 
Was de rabarber en snijd de rabarberstelen in stukjes van zo’n 4 centimeter lang. Doe de rabar-
ber samen met de steranijs en kardemom peulen in een ruime pan en voeg een beetje water 
toe (zodat het niet aanbrandt). Breng de rabarber aan de kook en laat op een laag pitje het zo’n 
20 minuten op laag vuur stoven. Kijk regelmatig of de rabarber nog heel is, hij moet zacht zijn, 
maar niet uit elkaar vallen. Verwijder de steranijs en kardemom. Verdeel de rabarber over de 
Panna Cotta roomtaart. Decoreer de taart met leuke zelfgemaakte bloemen taartstekers.. De 
bloemen die we hebben geïllustreerd zijn allemaal eetbare bloemen: de Stokroos, Komkommer-
kruid, Goudsbloem, Zinnia’s en Cosmea. Leuk hé! 
 
 
Tip: maak er gelijk een rabarber-jam met steranijs en kardemom met de overige rabarbersten-
gels van door de suiker te vervangen met geleisuiker. Voor 750 gr rabarber voeg je 250 gr gelei-
suiker toe. 
 
  
  



 

Ratten door het bestuur 
 

Beste Tuinders, 
Wij maken ons zorgen. Deze zorg willen wij graag met u delen. 
Het gaat om het volgende! 
De laatste maanden hebben wij veel last van ratten op het complex. Nader onderzoek brengt 
het volgende naar boven. Op een x aantal tuinen hebben wij vuilniszakken aangetroffen met 
huisvuil en etensresten. Kortom afval dat NIET op de tuin thuishoort, maar allang opgeruimd 
had moeten worden.  
Tevens hebben wij geconstateerd dat er veel huishoudelijk en bouwafval achter de huisjes of 
bij de sloot wordt opgeslagen. Dit is natuurlijk het walhalla voor ratten, wat ook duidelijk 
waarneembaar is aan de aangevreten spullen. Om u een idee te geven waar het over gaat, 
tuinkussens – stoelen – bankstellen – schuimrubber – bouwafval (in de breedste zin van het 
woord) – plastic vuilniszakken met afval van barbecue resten en andere etenswaren.  
Beste mensen, dit moeten wij toch niet willen dat ons mooie complex op deze manier vernie-
tigd wordt en een grote vuilnisbelt wordt. Op deze manier maken we ook geen goede indruk 
bij de gemeente die ten slotte onze huurbaas is. Denk aan een eventuele verlenging van het 
huurcontract van de tuin. 
Dit kan maar op een manier opgelost worden. De tuinders waar het om gaat weten zelf wel 
of zij betrokken zijn bij bovenstaande misstanden en worden dan ook bij deze gesommeerd 
het vuil te verwijderen en wel voor 31-03-2021. Wordt dit niet gedaan, dan zal hun lidmaat-
schap worden beëindigd en de opruimingskosten op hen worden verhaald. Vervolgens wor-
den ze geroyeerd van de tuin. 
Dit is de enige optie, want eenieder is verantwoordelijk voor zijn eigen tuin. 
 

 

Keuren van de tuinen  

Aan het begin van ieder maand lopen de tuinkeurders rond om te 
kijken of de tuinen goed onderhouden worden. Wanneer de tuin er 
netjes uitziet, delen zij complimenten uit. Soms delen ze een kaart 
uit, wanneer dit niet zo is. Onderneem dan actie om uw tuin weer op 
orde te krijgen.  
De mooiste tuin krijgt de titel Tuin van de Maand. Aan het eind van 
het jaar wordt uit deze tuinen de Tuin van het Jaar gekozen.     
 
 
 

  



 

Inventarisatie verenigingswerk Ons Buiten 

 
Wilt u ook iets voor Ons Buiten betekenen of heeft u een goed idee, laat het ons weten.  
Denk aan zowel structurele alsook incidentele klussen, hulpvragen en ondersteuning bij acti-
viteiten op de tuin.  
  
Bijgaand treft u een formulier, dat u kunt invullen en in de brievenbus van Ons Buiten stop-
pen of mailen via e-mail naar bestuur@atv-onsbuiten.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bestuur ATV Ons Buiten  
  

  

Formulier Inventarisatie Verenigingswerk  Ons Buiten 2021 

 

Voor- en achternaam: 
 

Tuinnummer:  

Telefoonnummer: 

Leuk! Ik wil me graag aanmelden voor:  
 
 
 
 
 

Opmerking (b.v. als u geen verenigingswerk wilt of kunt verrichten)  
 
 
 
 

 

 Het zou fijn zijn als alle tuinbezitters willen reageren door het formulier te retourneren naar 

e-mail bestuur@atv-onsbuiten.nl of in de brievenbus van Ons Buiten te deponeren.  Naar 
aanleiding van de reacties zullen we nadere informatie delen.  
  

mailto:bestuur@atv-onsbuiten.nl
mailto:bestuur@atv-onsbuiten.nl


 

“Onkruid” anders belicht (deel 8) door Maaike  

 

 
 
 

Voor de een is onkruid een acceptabele plant, voor de ander een plant waar je het liefst zo 
snel mogelijk vanaf wil. Soms omdat we het niet mooi vinden maar meestal omdat ze met 
andere (mooiere) planten in concurrentie staan en vaak de neiging hebben tot het overwoe-
keren of verdringen van onze eigen aanplant. Ook op Ons Buiten zijn er van die “onkruiden” 
die zodra je ze de kans geeft de gehele tuin willen overnemen. In 't Buitenblaadje willen we 
elke uitgave een “onkruid” belichten en dan vooral ook eens de positieve kant. In deze uit-
gave belichten we Look-zonder-look. 
 
 

LOOK-ZONDER-LOOK (Alliaria petiolata) 
 
Look-zonder-look is een algemeen voorkomende plant die behoort tot de kruisbloemenfami-
lie. Binnen de kruisbloemenfamilie is de soort gemakkelijk te herkennen aan de witte bloe-
men, het blad en de geur. Na het wrijven van een blad komt er een knoflookachtige geur vrij. 
De plant dankt hieraan ook zijn naam, het ruikt naar look maar is botanisch niet verwant aan 
look. Niet alleen de bladeren maar ook de zaden en wortels verspreiden deze geur. Veel on-
gedierte hebben een hekel aan deze geur, dus dat is nuttig voor in de (moes)tuin. Look-zon-
der-look is twee- of meerjarig. Zoals bij alle soorten uit de kruisbloemenfamilie hebben de 
kleine witte bloemetjes vier kroonbladen. De bladeren aan de voet van de plant zijn lang ge-
steeld. De bovenste bladeren zijn hartvormig en onregelmatig getand. De stelen zijn niet ver-
takt, en gaan meestal recht omhoog. De plant kan 20 cm tot 1 meter hoog worden en bloeit 
van april tot juni. 
 
De favoriet standplaats is op vochtige, voedselrijke grond in loofbossen, langs bospaden en 
beken, liefst enigszins in de schaduw dus vaak aan de zoom van parken en bossen en in 
heggen. 
 
De plant is over bijna geheel Europa en West-Azië verspreid en is in Noord-Amerika geïntro-
duceerd. 
In de Verenigde Staten is look-zonder-look een drama.  Eerst dacht men dat de plant zich 
met zo’n 366 km2 per jaar verspreidde, rond 1930 bleek dat al 1950 km2 en in 1991 bere-
kende men dat het al 6400 km2 per jaar is. Sneller dan enig invasieve plant. Dat komt omdat 
look-zonder-look daar geen natuurlijke vijanden heeft. Ze verdringt  
 
 



 

 
dus de lokale flora en daarmee ook specifieke insecten. In Europa leeft het in symbiose met 
bodemschimmels die in de Nieuwe Wereld niet voorkomen. Look-zonder-look maakt scha-
delijke stoffen aan, deze onderdrukken de schimmels die de meeste bomen nodig hebben 
voor een optimale groei. In Europa, de natuurlijke habitat van look-zonder-look, heeft dit 
geen invloed. Maar het bodemleven in de VS en Canada is daar niet tegenop gewassen. 
Dus bomen en bossen lijden. Look-zonder-look wordt in alle staten van de VS bestreden. 
 
Oorsprong 
In onze streken geldt het als het oudste inheemse kruid dat bij koken werd gebruikt. Het is 
zelfs zo dat de emigranten uit Nederland en België het in 1860 als kruid en heilplant naar de 
Nieuwe Wereld hebben meegenomen. Opgravingen in Denemarken bewijzen dat look-zon-
der-look al in de middensteentijd (6100 v Chr.) werd gebruikt. Tot in de middeleeuwen is het, 
vanwege zijn pittig-knoflookachtige smaak als keukenkruid gebruikt, met name bij de armere 
mensen die dure kruiden niet konden betalen. Daarnaast gebuikte men, met name op het 
platteland, als medicinale plant. Het plantje kreeg de bijnaam Jack-by-the-hedge, omdat het 
vaak langs hagen en op licht beschaduwde plaatsen staat. 
Rond 1860 is look-zonder-look in de Verenigde Staten als zowel een knoflookvervanger als 
medicinale plant geïntroduceerd. In 1868 groeide het op Long Island bij inheemse woonge-
meenschappen. 
 
Ecologische waarde  
Look-zonder-look is een waardplant (gastheer) voor onder andere de rupsen van een aantal 
vlindersoorten o.a. het oranjetipje en het klein geaderd witje. Ook worden de bloemen inten-
sief door bijen bezocht. 
 

 
 
Geneeskracht 
Look-zonder-look heeft een desinfecterende en antibacteriële werking, werkt eetlust bevor-
derend, voorkomt darmkrampen en is bloed reinigend. Ook licht slijmverdunnend en goed bij 
luchtwegaandoeningen. Look-zonder-look werkt ook tegen ingewandswormen en wordt ge-
bruikt om wonden te helen. 
 
Voedingswaarde 
Look-zonder-look bevat o.a. de mineralen; natrium, kalium, calcium, magnesium, fosfor, ij-
zer, koper, zink en mangaan en de vitaminen A, C en E. 
 
Recepten 
Het rauwe blad smaakt pittig en licht naar knoflook. Rauw verwerken in salades en sauzen, 
kwark, pesto of kruidenboter. De bladeren hebben de meeste smaak vóórdat de plant bloeit. 
Als je de bladeren verwarmt verliezen deze wel wat aan smaak, kort meekoken of stoven is 
het devies.  
De bloemen hebben een pittige smaak. Leuk als decoratie op gerechten. 
De wortel heeft iets van mierikswortel, deze zou je kunnen raspen en vermengen met olie of 
zure room. De (onrijpe)zaden kunnen van eind mei tot juni worden geoogst. Ze kunnen di-
rect als kruid gegeten worden. Je kunt de zaden ook met een vijzel fijnstampen, met wat olie 
en azijn vermengen en door een zeef wrijven, zodat er een groene mosterdachtige pasta 
overblijft. Rijpe zaden kunnen van juli t/m augustus geoogst worden en kunnen tot mosterd-
poeder vermalen worden. 
 
 



 

 
Ter inspiratie nog 2 recepten, gewoon om de andere kant van deze woekeraar eens te proe-
ven!  
 
Pannenkoek met look-zonder-look 
-1,5 hand vol grof gesneden look-zonder-look 
-2 eieren 
-500 ml melk 
-300 gr tarwebloem 
-snufje zout 
-boter om in te bakken 
-geraspte kaas 
 
Doe de look-zonder-look samen met de eieren en de melk in een blender en maal fijn. 
Schenk het mengsel in een kom en laat het een half uurtje rusten. Vermeng daarna de (ge-
zeefde)bloem en het zout erdoor en roer het tot er een mooi beslag ontstaat. Bak de pan-
nenkoeken en bestrooi ze op het laatst met wat geraspte kaas zodat de kaas nog even kan 
smelten. Rol ze op en een vitamine- en mineraalrijk hapje is klaar. 
 

 
 
 
Look-zonder-look wortelazijn 
-Look-zonder-look wortels (van ongeveer 2 planten) 
-Appelazijn 
 
Was de wortels grondig en snijdt ze in kleine stukjes. Doe de stukjes wortel in een (weck)pot 
en giet er net zoveel appelazijn over tot alles onderstaat. Na een paar uur is de azijn rood 
gekleurd en direct al te gebruiken. Langer laten staan strekt mee (geneeskrachtige) stoffen 
uit de wortels. 
 

 
 
 

 



 

          Werkbeurten 2021 

Tuinnummers staan in het rood, per tuin zijn er drie tuinbeurten. Deze staan achter het tuinnummer. 
 

1 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 63 15-5-2021 24-7-2021 25-9-2021 123 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 

2 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 64 15-5-2021 24-7-2021 25-9-2021 124 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 

3 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 65 15-5-2021 24-7-2021 25-9-2021 125 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 

4 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 66 15-5-2021 24-7-2021 25-9-2021 126 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 

5 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 66a Tuin is samengevoegd 127 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 

6 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 67 15-5-2021 24-7-2021 2-10-2021 128 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 

7 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 68 15-5-2021 24-7-2021 2-10-2021 129 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 

8 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 69 15-5-2021 24-7-2021 2-10-2021 130 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 

9 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 70 22-5-2021 31-7-2021 2-10-2021 130a Tuin is samen gevoegd. 

10 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 71 22-5-2021 31-7-2021 2-10-2021 131 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 

11 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 72 22-5-2021 31-7-2021 2-10-2021 132 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 

12 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 73 22-5-2021 31-7-2021 2-10-2021 133 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 

13 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 74 22-5-2021 31-7-2021 2-10-2021 134 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 

14 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 75 22-5-2021 31-7-2021 9-10-2021 135 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 

15 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 76 22-5-2021 31-7-2021 9-10-2021 136 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 

16 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 77 22-5-2021 31-7-2021 9-10-2021 137 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 

17 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 78 22-5-2021 31-7-2021 9-10-2021 138 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 

18 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 79 22-5-2021 31-7-2021 9-10-2021 139 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 

19 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 80 29-5-2021 31-7-2021 9-10-2021 140 1-5-2021 10-7-2021 18-9-2021 

20 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 81 29-5-2021 7-8-2021 9-10-2021 141 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 

21 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 82 29-5-2021 7-8-2021 9-10-2021 142 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 

22 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 83 29-5-2021 7-8-2021 9-10-2021 143 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 

23 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 84 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 144 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 

24 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 85 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 145 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 

25 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 86 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 146 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 

26 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 
         
86a 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 147 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 

27 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 87 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 148 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 

28 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 88 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 149 8-5-2021 17-7-2021 25-9-2021 

29 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 89 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 150 8-5-2021 17-7-2021 25-9-2021 

30 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 90 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 151 15-5-2021 24-7-2021 25-9-2021 

31 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 91 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 152 15-5-2021 24-7-2021 25-9-2021 

32 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 92 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 153 15-5-2021 24-7-2021 25-9-2021 

 
 
 
 
 



 

33 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 93 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 154 15-5-2021 24-7-2021 25-9-2021 

34 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 94 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 155 15-5-2021 24-7-2021 25-9-2021 

35 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 95 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 156 15-5-2021 24-7-2021 25-9-2021 

36 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 96 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 157 15-5-2021 24-7-2021 25-9-2021 

37 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 97 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 158 15-5-2021 24-7-2021 2-10-2021 

38 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 98 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 159 15-5-2021 24-7-2021 2-10-2021 

39 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 99 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 160 15-5-2021 24-7-2021 2-10-2021 

40 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 100 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 161 22-5-2021 31-7-2021 2-10-2021 

41 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 101 3-4-2021 5-6-2021 14-8-2021 162 22-5-2021 31-7-2021 2-10-2021 

42 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 102 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 163 22-5-2021 31-7-2021 2-10-2021 

43 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 103 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 164 22-5-2021 31-7-2021 2-10-2021 

44 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 104 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 165 22-5-2021 31-7-2021 2-10-2021 

45 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 105 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 166 22-5-2021 31-7-2021 9-10-2021 

46 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 106 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 167 22-5-2021 31-7-2021 9-10-2021 

47 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 107 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 168 22-5-2021 31-7-2021 9-10-2021 

48 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 108 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 169 22-5-2021 31-7-2021 9-10-2021 

49 1-5-2021 10-7-2021 11-9-2021 109 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 170 22-5-2021 31-7-2021 9-10-2021 

50 1-5-2021 10-7-2021 18-9-2021 110 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 171 29-5-2021 31-7-2021 9-10-2021 

51 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 111 10-4-2021 12-6-2021 21-8-2021 172 29-5-2021 7-8-2021 9-10-2021 

52 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 112 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 173 29-5-2021 7-8-2021 9-10-2021 

53 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 113 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 174 29-5-2021 7-8-2021 9-10-2021 

54 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 114 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 175 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 

55 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 115 17-4-2021 19-6-2020 28-8-2021 176 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 

56 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 116 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 177 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 

57 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 117 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 178 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 

58 8-5-2021 17-7-2021 18-9-2021 118 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 179 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 

59 8-5-2021 17-7-2021 25-9-2021 119 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 180 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 

60 8-5-2021 17-7-2021 25-9-2021 120 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 181 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 

61 15-5-2021 24-7-2021 25-9-2021 121 17-4-2021 19-6-2021 28-8-2021 182 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 

62 15-5-2021 24-7-2021 25-9-2021 122 24-4-2021 26-6-2021 4-9-2021 183 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 

        184 29-5-2021 7-8-2021 16-10-2021 

 
 
N.B. De werkbeurt begint om 9.30 uur. Aanmelden van 9.00 tot 9.20 uur. Afmelden/wijzigen 
datum minimaal 1 dag van tevoren via mail of met het gele formulier.  
Er zijn 2 inhaal dagen 13 & 27 november. Opgeven hiervoor uiterlijk 24 oktober! Boete staat 
op € 75 per keer! (aan het eind van het seizoen) 

Mailadres: bestuur@atv-onsbuiten.nl 

 

N.B. 70+ en vrijwilligers zijn vrij van werkbeurtplicht.  
 

mailto:bestuur@atv-onsbuiten.nl


 

Open hele jaar op zaterdag 

van 9:30  t/m 16:00 

(Met mooi weer ook open op woensdag en zondag van 13:30 t/m 16:00) 
  



 

  



 

 

Uit de oude doos 

 

 


