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Bestuur Volkstuindersvereniging ‘Lisse’ 
Per 1 mei  2017. 
 Voorzitter: Jan Grimbergen tuin 47 tel: 414070 
e-mail: jangrimbergen@hotmail.com 
Secretaris : Simon Veenis tuin 88 tel: 414147 
e-mail: simon@veenis.net 
Penningmeester:  Wim Grimme tuin 20 tel. 413657 
e-mail: grimme@xs4all.nl 
Technische dienst:  Jaap Grimbergen tuin 103 tel  
210179 e-mail: fam.grimbergen@casema.nl  
Website: Franco Dieters tuin 38  
e-mail: franco@volkstuindersvereninginglisse.nl   
 
 Bouwcommissie Henk den Butter tuin 87 tel: 410736 
       Jaap Grimbergen zie boven ( TD) 
Potgrond Jaap Grimbergen ( zie boven) 
Aanhanger  voorlopig Jan Stavleu, tuin 104, Mendeldreef 
21, Lisse. Tel. 416015. 
Kopij Com-post Corrie Grimme tuin 20 tel. 413657 
e-mail: grimme@xs4all.nl 
Garant zaden: Jan Stavleu tuin 104 tel: 416015 
Louis de Haas tuin 63 tel. 411425 
Mest Kees v.d. Weiden Middenweg 22a tel. 0252 
211236 
Sloten Schoonmaken John de Rooy Hillegom tel 0252 
515517 
Kopij voor het april 2021 nr. inleveren voor 15 maart 
2021. 
Kopij alleen als e-mail of een bijlage in Word bestand 
aanleveren. PDF –bestanden worden terug gestuurd! 
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Van de voorzitter…. 
Op het moment dat ik dit schrijf zitten we in de donkere 
dagen voor Kerstmis en die zijn dit jaar wel bijzonder 
donker door alle beperkingen die ons door de regering 
zijn opgelegd. Bovendien zijn er nog eens weinig 
activiteiten op de tuin dus zijn we min of meer 
gedwongen om binnen te blijven. 
Het zij zo. We hebben de nieuwe zaadcatalogus weer 
binnen en dat geeft alweer een beetje kijk op het 
komende voorjaar. Bovendien is er ook weer compost in 
aantocht en dat betekend  weer activiteiten. 
Ten aanzien van de compost wil ik wel verzoeken om de 
berg compost niet een grote vastgereden plak aarde te 
laten worden want dat is moeilijk schoon te maken. Als 
we steeds van boven de kruiwagens of aanhangers 
blijven vol scheppen en het diepere spul laten liggen 
wordt de plek steeds groter en groter en dat wordt een 
vaste koek. Dus probeer de plek zo  
klein mogelijk te houden door eventueel een beetje te 
vegen. 
Als we straks weer gewoon met alleman naar de tuin 
kunnen komen we ook weer met een probleem dat 
opgelost moet worden. Dat gaat om de toiletten  die 
bijgehouden moeten worden. We hebben een dame die 
heeft aangeboden om een keer per maand de toiletten 
schoon te maken. Wij zijn natuurlijk bijzonder blij met 
dit aanbod maar we denken dat het toch mogelijk moet 
zijn om nog wat vrijwilligers te vinden om dit klusje te 
klaren. 
Als 15 leden bereid zijn hieraan mee te werken dan ben 
je een keer in de drie maanden aan de beurt voor een 
kwartier werk. Kom op mensen dat moet toch mogelijk 
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zijn. Zo niet moeten we strenge maatregelen nemen en 
die zijn niet plezierig als je hoge nood hebt. 
Dan is gebleken bij de laatste bestuursvergadering dat het 
verbruik van het leidingwater ondanks ons nieuwe  
systeem niet is afgenomen. Laten we daar ook op letten. 
U zult begrijpen dat de nieuwjaarsborrel dit jaar niet door 
kan gaan. Dat is bijzonder  jammer want dat is een 
mogelijkheid om elkaar het beste voor het nieuwe jaar te 
wensen. Laten we hopen dat het licht waar steeds over 
gesproken wordt eindelijk eens aan het einde van de 
tunnel verschijnen gaat en het einde van deze 
virusperiode kan betekenen en we weer terug kunnen 
naar normaal. Laten we hopen dat vaccinaties de 
oplossing zijn. 
Laten we wel vol goede moed uitkijken naar een jaar dat 
weer veel goeds en goede oogsten mag brengen. 
Tot de volgende keer. 
Jan Grimbergen 
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Wie, wat , waar en hoe. 
( ingezonden o.a. door Henk v. Muiden tuin 66) 

Dood blad. Wat doe je met het opgeharkte blad? Gooi 
het  niet in de GFT bak maar strooi het tussen de planten. 
Blad is de beste grondverbeteraar die er is. De 
wintertuin, ook voor insecten .De meeste vaste planten 
verdwijnen ’s winters onder de grond .Sommige blijven 
staan en blijven groen. Ook afgestorven planten kunnen 
’s winters mooi zijn.. Vroeger , in de vorige eeuw , 
werden tuinen opgeruimd zodat de tuin kaal de winter 
inging. Die praktijk is bijna uitgestorven. Niet alleen is 
men erachter gekomen dat afgestorven planten mooi 
kunnen zijn ( met b.v. een laagje sneeuw erop), ook 
beschermt dood blad tegen vorst en biedt het een 
schuilplaats aan overwinterende insecten. Zoete spruit; 
Boerenkool wordt lekkerder als de vorst eroverheen is 
geweest. Voor spruiten telt hetzelfde. Ook zij worden iets 
zoeter bij vorst. IJsbergsla kan vanaf half januari onder 
koud glas gezaaid worden . Eind van deze maand kun je 
in de koude bak ook veldsla zaaien. Je kan dan vanaf 
maart/april de eerste bladrozetten oogsten   Afhankelijk 
van het weer kan je in februari uien, sjalotten en 
lookteentje in de volle grond planten. Een vroege 
planting zorgt voor langzame in worteling en komt de 
kwaliteit ten goede. Ze verkiezen een niet bemeste grond. 
Grond afdekken. Als je de grond voor het zaaien of 
planten  afdekt  met doorzichtig plastic zal hij sneller 
opwarmen. Ook zwarte plasticfolie doet de 
bodemtemperatuur sneller stijgen. Rabarber kan je 
vervroegen door er een zwarte plastic bak of emmer over 
te plaatsen, zodra de 1e blaadjes zich vertonen. Gebleekte 
rabarber stelen zijn ook nog zachter in smaak.   Siererwt  
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( Lathyrus). Eind februari kan je de siererwt in een kas 
zaaien. Leg de erwten een nacht in lauw water om de 
kiemrust te doorbreken. Zaai ze in een piepschuimen bak 
met ong. 15 cm potgrond. Kleine hoeveelheden kun je 
ook in diepe potten zaaien. Leg de zaden op 2 cm afstand 
van elkaar, hooguit 1 cm diep. Vanaf april kun je de 20 
cm hoge plantjes met een stevige kluit uitplanten aan de 
voet van klimrek o.i.d. in de volle grond of in een grote 
kuip  . Tomaten. Vanaf maart kun je beginnen om 
tomaten- en paprikaplanten  te zaaien. Het is leuk om 
eens andere rassen te proberen dan die je in de tuincentra 
tegenkomt. Zaai  binnen  bij 20 graden en veel licht.   Als 
de plantjes elkaar verdringen, verspeen je ze in potten 
van 10 cm. Ze vinden dan een temperatuur tussen 18-20 
graden fijn. Eind april kun je ze uitplanten in kas of 
folietunnel , Vanaf half mei met een afdakje in de 
moestuin.                                                                                                                                                                                          
    

Tuin 
Men ziet het gras en bloemen groeien 

Soms moet je wel even sproeien 
Maar het is goed 

Om er tussen te vertoeven 
Het is fijn 

Er vaak te zijn 
Met je handen tussen de aarde 
Dat is van onschatbare waarde 

 
www. 1001 gedichten 
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Recepten 
 ( ingezonden door Mevr. Lehmann) 

 
Kip met Hokkaido-pompoen-abrikozen-saus 
 
voor 4 personen: 
2 tomaten (of pakje tomatenstukjes, 2 uien, 1 teen 
knoflook, 20 g gember,4 kippenpoten of 8 drumsticks 
6 el. olie, zout, peper, 1 ¼ el. kurkuma,  
1 tl. tomatenpuree, 20 g gedroogde abrikozen 
1 tl. kaneel, 2 ½ tl. suiker, 150 g Hokkaido 
1 el. citroensap 
Tomaten wassen, klein snijden; uien, knoflook en gember 
schillen en klein snijden; abrikozen fijn snijden 
Kippenpoten wassen, afdrogen en in olie goudbruin 
bakken, met zout en peper bestrooien en uit de pan 
nemen. Uien en gember kort in de (kip-)olie bakken dan 
kurkuma, knoflook en tomatenpuree toevoegen en kort 
bakken. Abrikozen , kaneel, 1 teel. zout, 1 teel. peper, 2 
eetl. suiker en 300 ml water toevoegen en aan de kook 
brengen. Kippenpoten erop leggen en afgedekt 30-35 
minuten laten sudderen. 
Pompoen in kleine stukjes snijden. In 3 el. olie en ½ teel. 
suiker goed roosteren, samen met de citroensap 
toevoegen aan schotel en 5-10 min mee laten koken. 
Met jasmijn- of basmatirijst of stokbrood opdienen. 
 
Pasta met pompoen-linzen-saus 
(als cannelloni of lasagne in de oven bakken of als saus 
over macaroni serveren) 
 
voor 4 personen: 
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250 g rode linzen,2 bladen laurier,500 g pompoen 
2 el. olijfolie, 800 g tomatensaus, 2 tl. tijm 
zout, peper, 500 g pasta,100 g Gorgonzola 
100 g Mozzarella 
 
Linzen met laurierbladen garen, laten uitlekken, laurier 
eruit halen. Pompoen in 1 cm grote blokjes hakken, in 
olie zacht bakken. Nu linzen, 600 g tomatensaus, tijm, 
zout en peper toevoegen. 
200 g tomatensaus in ronde ovenschaal vullen, 
pastaplakken een voor een tot rol vormen, de randen 
goed vast drukken en de rollen rechtop in ovenschaal 
zetten, met linzen-pompoen-mix vullen. De hele kaas in 
blokjes snijden en op de pastarollen strooien. De 
cannelloni 30-35 min in de oven bakken (200 graden/ 
heteluchtoven 180 graden). 
Met tijm garneren en met de overige linzen-pompoen-
mix serveren 
 
Snijbiet-Quiche met tonijn of ham of zalm 
 
voor de deeg: 
150 g amandelbloem, 50 g bloem, ½ tl. zout 
½ tl.bakpoeder,2 el. boter, 1 ei,2 el. koud water 
 
voor vulling: 
ca. 500 g snijbiet (bladeren, fijne stelen),1 ui,  
1 teen knoflook,olie, zout, peper, nootmuskaat 
2 eieren, 125 g kruidenkaas (bv. Philadelphia) 
100 g ham of 1 blikje tonijn of 75 g zalmsnippers 
75 g geraspte Gouda kaas, peper 
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Deeg snel kneden en in een beboterde quiche-vorm (Ø=26 
cm) leggen. 
Snijbiet iets klein snijden, dikke stelen verwijderen. Met 
klein gesneden ui en knoflook in olie bakken, tot 
bladeren in elkaar zakken (net als spinazie. Uit laten 
lekken. Snijbiet op deegboden leggen, ham, tonijn  of 
zalmsnippers eroverheen strooien. Kruidenkaas en 2 
eieren mixen tot een gladde mix, kruiden met zout, peper 
en nootmuskaat. Mix op quiche gieten en Gouda erover 
strooien. Quiche-vorm op het laagste niveau  in de oven 
zetten en bij 180 graden (heteluchtoven 160 graden) ca. 
45 min. bakken. 
 

 
Lathyrus of siererwt. Kan eind februari in de kas 

gezaaid worden. zaaien! 
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Niet alle spinazie is spinazie. 
De echte spinazie heeft als enige echte naam Spinacia 
oleracea. Voor alle planten geldt dat zij maar een naam 
hebben die wereldwijd geldt namelijk de Latijnse naam. 
Alleen de spinazie soorten die deze Latijnse naam 
Spinacia hebben zijn  echt een spinazie soort. Er zijn zeer 
veel soorten echte spinazie. Hier volgen er een paar: 
‘Nores’, ‘Red Kitten’F1, ‘Resistoflay Securo’, 
‘Campania’, ‘Amsterdams Reuzenblad’, ‘Vroeg 
Reuzenblad’, ‘Winterreuzen Viroflex’, ‘Bazaroet’, 
‘Bloomsdale’, ‘Melody’F1, ‘Nobel Giant’, ‘Falco’F1 en 
‘lorelay’. 
Naast deze echte spinazie soorten komen er nog een 
aantal die wij wel met de Nederlandse aanduiding 
spinazie noemen maar geen echte spinazie zijn. 
Wij gaan er een aantal van deze soorten langs: 

1. Aardbei spinazie, Chenopodium folium ‘Blitum 
virgatum’. Het blad is na 6 - 7 weken als spinazie 
oogstbaar. Groeit de plant door, dan ontstaan na 
1-2 maanden de als aardbeitjes ogende vruchtjes! 

2. Boomspinazie, Chenopodium giganteum. Het 
malse, jonge blad van deze flinke plant (1-1,5m!) 
heeft een decoratieve, rozerode bladaanhechting, 
die uitwaaiert tot een poederig zweem over het 
hele blad. Ook de roodgroene stengels en de 
rozerode bloei doen mee aan de sierwaarde. Het 
jonge blad is in salades mals en... prachtig! Kort 
gekookt ontstaat een ouderwetse spinazie. 

3. Navojo spinazie. Cleome serrulata. Een zeer 
gewilde plant, al duizenden jaren in gebruik als 
voedsel! Deze Noord-Amerikaanse plant ruikt 
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geweldig sterk, dat weerhoudt de liefhebber niet 
om het blad gewoon rauw te eten. Gekookt, in de 
roerbakpan of gemengd in koeken is de meest 
gebruikte manier van gebruik. De jonge scheuten, 
het blad, de bloemen en het zaad zijn allemaal 
eetbaar! Als sierplant in de bloementuin is deze 
Cleome uiteraard zeer goed bruikbaar, de hoogte 
hangt af van de grondsoort en varieert tussen 30-
150 cm. De grote trossen wijnrode tot lilaroze 
(soms witte) bloemen lijken sterk op die van de 
sierplant Kattensnor. 

4. Nepal spinazie. Achyranthes aspera. Deze 
meerjarige, inheemse plant uit de Himalaya komt 
tegenwoordig zelfs in Zuid-Europa voor en geeft 
(voor de bloei) een zacht blad, dat een heerlijke, 
wilde spinazie oplevert! 
Na de bloei ontstaat zaad, dat gekookt en evt. met 
melk gemengd een gezonde en caloriearme 
hongerstiller is. Alle delen van de plant zijn sterk 
medicinaal, de wortel het  meest, op internet vind 
je vele toepassingen, o.a. op de site van “Plants 
For A Future”. 

5. Rank spinazie. Hablitzia tamnoides. Rankspinazie 
is een overblijvende, zeer winterharde klimplant 
en komt van origine uit de Kaukasus. In de winter 
trekt de plant zich terug in wortelknollen om in 
het vroege voorjaar weer uit te lopen. Die 
uitlopers zijn extra mals en kunnen bij oudere 
planten tot juni worden kaal geoogst, daarna de 
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plant laten doorgroeien: ze kunnen wel drie meter 
hoog worden! 

6. Nieuw Zeelandse spinazie. Tetragonia 
tetragonioides. Uitzaai vanaf april, niet wachten 
tot het warm weer wordt (koelkiemer). Tip: de 
zaden vooraf 24 uur in water weken. De planten 
uitdunnen op ± 20 cm. Aan de steeds verder 
doorgroeiende ranken komen de dikke, sappige 
blaadjes die tot diep in de herfst geplukt kunnen 
worden. Alleen jonge blaadjes zijn rauw lekker in 
de sla. Als toegift zaait de plant zichzelf vaak uit 
voor het jaar erna, gooi er maar wat winterdek 
overheen… 

7. Water spinazie. Ipomea aquatica. Waterspinazie is 
in alle tropische gebieden populair als 
bladgroente om kort te roerbakken of koken. Het 
blad en de malse stengels zijn een heerlijke 
groente! Dit is zeer succesvol ras in de 
Nederlandse kas! Groenbladig met groene 
bladnerf en weinig dunne ranken. Op 5 cm boven 
de grond afsnijden, de plant loopt dan weer snel 
uit voor een volgende oogst. 

8. Spinazie zuring. Rumex patientia.  Elk jaar weer 
een van de eerste groentes. De plant groeit snel en 
is na het uitlopen al binnen enkele weken 
oogstbaar. De eerste 2 of 3 oogsten kunnen ook 
heel goed onder een bleekpot groeien voor een 
mildere smaak! Houdt de groeitop intact, de plant 
groeit dan telkens opnieuw uit tot een nieuwe 
oogst (meerdere keren per jaar tot in de winter). 
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Het wortelextract bevat belangrijke anti-
oxidanten, die veelbelovend zijn ter bevordering 
van onze gezondheid. 

9. Okinawa spinazie. Gynura bicolor.  

 

Aantrekkelijk en smakelijk! Dit overblijvende, 
maar niet winterharde bladgewas heeft half paars, 
half donkergroene bladeren die een heerlijke 
toevoeging aan salades maken, of kunnen worden 
(kort) gekookt of geroerbakt als spinazie. 
Okinawa Spinazie kan de hele zomer op een 
zonnige of half beschaduwde plaats pronken in 
tuin of pot. Zorg altijd voor voldoende water. 
 
U ziet er zijn nog al wat soorten die wij met 
spinazie aanduiden maar dit niet zijn.  
De gegevens van al deze soorten komen van de 
firma Vreeken uit Dordrecht.  
W. N. Grimme. 

  
Een recept met Nieuw-Zeelandse spinazie: 
 
Siciliaanse spinazie; 

Boodschappenlijst 

1 eetlepel pijnboompitten 
2 eetlepels rozijnen 
1 teentje knoflook 
1 eetlepel olie 
1 kg Nieuw- Zeelandse spinazie 
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Bereidingswijze 

1.Was de rozijnen en laat ze in warm water wellen. 
2. Was de spinazie. 
3. Laat de spinazie met aanhangend water slinken. Druk 
er zoveel mogelijk vocht uit. 
4. Maak de knoflook schoon en snijd het teentje in 
plakjes. 
5. Verwarm de olie en bak hierin de pijnboompitten en de 
knoflook zacht. 
6. Voeg de spinazie en de uitgelekte rozijnen toe. 
 
Menusuggestie: Lekker met roergebakken tofu en 
aardappelpuree.                                                             
Bron: Voedingscentrum  

Verder kunt u alle recepten gebruiken die voor gewone 
spinazie gelden. In Heemstede bij de stichting “Kom In 
Mijn Tuin” kweken ze deze Nieuw-Zeelandse spinazie al 
een paar jaar bij de Generatie -en de Kindertuinen met 
groot succes. De deelnemers vinden het een prima 
aanvulling voor de zomer als groente. Deze groente zaait 
zich zelf ook uit, denk hier wel aan.                                                          
W.N. Grimme. 

Voor de liefhebber van de moestuin is het een aanrader 
om een abonnement te nemen op het “Vakblad voor 
natuurlijk tuinieren De tuinliefhebber”. 

De tuinliefhebber komt elk kwartaal uit. Elke editie bevat 
tips, informatie en inspiratie voor samen groen doen en 
genieten van het seizoen. 
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Het blad wordt uitgegeven door AVVN   

Voor informatie kunt u terecht bij www.avvn.nl. 

 

 
 Nieuw Zeelandse spinazie 


