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Van de Redactie
 
 
Woorden van de voorzitter, huurcontract, schouwcommissie, opruimdagen, vrijwilligers gevraagd, de agenda van de algeme-
ne ledenvergadering, komende evenementen en een fraai jaaroverzicht van Leona.
Ron Dekker wordt geinterviewd. Saskia Boidin en Bert Verhees promoten de yakon, ook geschreven als yacon. Recepten voor
yacon en �koken met bier� met Hero de Jong.
Foto�s van Elzeba Kleiss, Leona van Duivenvoorde, Marie-Anne de Roode, Nico Bader, Saskia Boidin en Bert Verhees.
Speciale dank aan Leona voor het mee-denken en mee-samenstellen van deze nieuwsbrief.
 
Levert u tekst aan; graag als platte tekst. Levert u foto's aan; graag in vol  formaat: 300 dpi of meer! Veel bytes, geen probleem;
stuur via wetransfer.com.
Voor de actuele VTV-zaken kunt u terecht op onze Facebookpagina. 83 tuinders zijn al lid. Nieuwe leden kunnen zich melden
bij facebook@vtvnaarden.nl.
 
Deze nieuwsbrief staat op de verenigingswebsite, als pdf file. De links naar websites in deze nieuwsbrief zijn eenvoudig via
de website editie te benaderen.  http://www.vtvnaarden.nl/test/nieuws/nieuwsbrieven.html
Voor tuinactualiteiten en andere interessante zaken; zie de website van de vereniging;
http://www.vtvnaarden.nl/test/index.html
 
Veel tuinplezier,
Nico Bader
 
 
Deadline voor de volgende nieuwsbrief is 20 mei 2019.
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van de voorzitter
 
 
 
Het is half februari en de zon schijnt volop. Krokussen brengen
plotseling kleur in de tuinen en plantsoenen. Het is 12 graden. En
dan gaat het bij ons, tuinders, kriebelen. We willen de tuin in, oprui-
men, snoeien, spitten en aan de slag met onze bestelde zaden. En.....
We gaan plannen maken: wat gaan we dit jaar uitproberen voor
nieuwe soorten? Plant of zaai eens wat meer snijbloemen! Goed voor
het milieu, want je hoeft geen gekweekte dure bloemen te kopen
bij de bloemenstal en je hebt de hele zomer vazen vol met je eigen
bloemen!
 
Plannen maakt het bestuur ook voor het komende jaar. Jan Roest
geeft snoeicursussen, er komen in maart weer opruimdagen , paas-
feest voor de kinderen, een voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe
leden en stekjes ruilen. Dit jaar wordt er ook weer een open dag
georganiseerd.
 
Over al deze activiteiten wordt u in deze Zaaier uitvoerig geinfor-
meerd. Die activiteiten zouden onmogelijk zijn zonder het enthou-
siasme en de hulpvaardigheid van onze eigen leden! Ze kunnen daar
natuurlijk altijd hulp bij gebruiken. Dus wil je ook je steentje bijdra-
gen als vrijwilliger, laat ons dat dan weten.
 
Veel plezier met tuinieren en geniet van de lentezon!
 
Elzeba Kleiss

COLOPHON
 
REDACTIE:
 
Nico Bader (eindredactie),
Leona van Duivenvoorde,
 
 
 
DRUKKER:
 
Editoo B.V. te Arnhem
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1412 BR Naarden
tel 035 6946222
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Mededelingen
 
Huurcontract VTV Naarden 
Het is wat lang stil geweest rond de informatievoorziening
over ons contract, dit omdat er de laatste maanden veel on-
duidelijkheid was.
Ons huidige contract zal voor nu met een jaar worden verlengd
met gemeente Gooise Meren. Elzeba en Leona zitten begin
maart met gemeente Gooise Meren om de tafel om te praten
over dit jaarcontract en over de mogelijkheden daarna.
Het Goois Natuurreservaat heeft afgelopen januari ons laten
weten het schootsveld met het volkstuinencomplex niet te
gaan overnemen. gemeente Gooise Meren heeft daarop ons
laten weten dat het voor het project Naarden buiten de vesting
belangrijk is dat zij het schootsveld overdragen aan een ande-
re partij.
 
Op de ALV zullen wij u uitgebreider hierover informeren.
 
Opruimdagen zaterdag 16 en 23 maart 
Kijk eens kritisch naar uw eigen tuin en bekijk eens wat eraan
ongebruikte rommel weg kan en hoe het er beter uit kan zien.
En dan bedoelen we alle niet - plantaardige materialen. Nou
begrijpen we dat het niet simpel is om op de tuin je rotzooi
af te voeren. Voor sommige mensen zal het lichamelijk ook
bezwaarlijk zijn. Daarom worden ook dit jaar twee opruimda-
gen georganiseerd.
Met dit initiatief worden alle leden in staat gesteld om op
twee zaterdagen hun rommel op een gemakkelijke manier
kwijt te raken en hun tuin er weer spic en span uit te laten zien.
De VTV zorgt voor containers, waarin iedereen zijn af te
voeren niet-plantaardig materiaal kan storten.
Het zou mooi zijn als de leden elkaar daarbij behulpzaam
kunnen zijn. Wie zou op deze twee zaterdagen de mensen,
die lichamelijk daar niet toe in staat zijn, willen helpen? Laat
het aan het bestuur weten.
Uiteraard zullen deze dagen opgeleukt worden met een lek-
kere kop soep en een broodje voor de harde werkers
 
Schouwcommissie
De SchouwCommissie zal in april weer beginnen met schou-
wen. Driemaal per jaar worden alle tuinen geschouwd. De
leden van de schouwcommissie beoordelen alle tuinen altijd
met minimaal twee, liefst 3 personen. Dit, om de objectiviteit
te garanderen. Bij sterk uiteenlopend oordeel, wordt een
derde persoon om een oordeel gevraagd. Afgelopen jaar is
Michael Bouwman toegetreden tot de SchouwCommissie.
Dit jaar zal gestart worden met een proef om alle beoordelin-
gen te maken door middel van een digitale vragenlijst. Zo
hebben we snel en overzichtelijk alle beoordelingen op een
rij, inclusief foto's daar waar nodig.
Het bestuur heeft bij de drie schouwen het advies van de
commissie overgenomen en actie naar de huurders genomen,
die onvoldoende hebben gepresteerd. Het totaaloordeel van
elke schouw is terug te vinden in het jaarverslag die verderop
staat in deze nieuwsbrief.
 
Bij de schouwen worden de tuinen beoordeeld volgens vaste
criteria, eventueel met toelichting en foto's.

Extra vrijwilligers gevraagd
Op deze foto' kun je zien hoe een deel van onze vrijwilligers
altijd maar enthousiast in de weer is voor onze vereniging en
haar leden.
 
De bardames, die ieder zaterdagochtend koffie, koekjes en
ander versnaperingen verstrekken voor de leden, die tuin-
dienst hebben en tuinders, die gewoon voor de gezelligheid
langskomen.

Een deel van de bardames

De criteria waren als volgt:
- hoeveelheid onkruid
- opslag niet organisch afval/toestand van de erfafscheiding
- Overhangend groen/ toegankelijkheid paden
- staat van onderhoud opstallen
- tuin 1 meter vrij van slootkant
- bomen niet hoger dan 5 meter, als deze overlast voor de
buren veroorzaken.
- gras gemaaid
 
 
Gouden Schoffel
De best onderhouden tuin krijgt een wisselbeker: de 'Gouden
Schoffel'. Dit jaar heeft de SchouwCommissie haar advies
hierin gegeven. De Gouden Schoffel zal worden uitgereikt
tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Uitgebloeide narcisbollen
Als u thuis of op de tuin narcissen heeft staan, die u straks na
het bloeien weggooit, zouden wij ze goed kunnen gebruiken.
We willen deze bollen poten langs de graspaden. Vorig jaar
hebben we daar al een start meegemaakt. Zo krijgen we een
prachtig bollenlint langs de paden.
De bollen kunnen worden ingeleverd bij het clubgebouw op
zaterdag ochtend bij Jan Landwaart.

 
De schouwcommissie, die natuurlijk niet altijd door al onze
leden zo gewaardeerd worden, maar die door hun fantastische
werk er wel voor zorgen dat mensen minder klagen over het
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onkruid van de buren en dat ons complex er over het algemeen
erg verzorgd uitziet.

Gereedschap slijpen

Jan Landwaart

Voorbereiding Open dag 2019
Een deel van de SchouwCommissie

De technische commissie, die allerlei klussen doen op het
complex en ook nog je gereedschap slijpen.
 

EN niet te vergeten Jan: wat die allemaal doet ga ik hier niet
opschrijven, want dan is De Zaaier gelijk vol!

Dit jaar gaan we weer een open dag organiseren op zondag
16 juni. Voor de organisatie van die dag hebben we extra
mensen nodig.
WIE WIL ONS DAARBIJ HELPEN?
Aanmelden bij het bestuur of de bardames.

Lidmaatschapskaartje en korting bij Spilt
De meeste leden zullen inmiddels de lidmaatschapskaartjes
voor 2019 hebben ontvangen. 
Ieder lid ontvangt, als de nota voor de contributie en de huur
betaald is, twee  lidmaatschapskaartjes. Wanneer u op de tuin
bent, willen wij u verzoeken om altijd een lidmaatschapskaart-
je bij u te hebben. Wat niet onbelangrijk is, is dat als u iemand
toestaat op uw tuin te komen, bijvoorbeeld tijdens uw vakan-
tie, hem of haar één van deze kaartjes mee te geven, als bewijs
dat hij of zij op uw tuin mag komen. 
Een mooie bijkomstigheid is dat op vertoon van uw lidmaat-
schapskaartje u 10% korting krijgt bij Spilt op zaden en
planten, dus ook op de groentestekjes. 

Lasklusjes
Ik, Chris Koopman, tuin 141, ben bereid kleine lasklusjes te
doen tegen vergoeding van de kosten. Heeft U interesse, bel
dan 0651486917. 
 
Onderhoud waterpomp
Ik, Ruud ter Beek, kan uw waterpomp onderhouden. De kosten
hiervoor bedragen 20 euro inclusief afhalen en monteren,
exclusief kosten voor onderdelen. Mochten er extra kosten
nodig zijn voor onderdelen dan zal dit vooraf in overleg gaan.
 
Natuurcompost van Den Ouden laten bezorgen
Deze compost draagt het keurmerk �keurcompost klasse A�.
De compost is gecontroleerd door een onafhankelijk keurmerk
dat garandeert dat de grondstoffen van natuurlijke oorsprong
zijn en dat het eindproduct mag worden ingezet in de biolo-
gische teelt (www.denoudengroep.com). De voordelen zijn
onder meer:
- een gelijkmatige afgifte van voedingstoffen
- vrij van onkruidzaden en ziektekiemen
- optimale buffer van voedingstoffen en water
Wie interesse heeft kan de compost bestellen bij Jasper Stut.
Dit kan per mail (jjstut@hotmail.com) of telefoon
(06-41288582). De kosten zullen ongeveer uitkomen op 25
euro per kuub. Circa eind maart zal de Compost bij het
hoofdgebouw gestort worden. Per bestelde kuub kun je dan
12 kruiwagens ophalen. Vorige jaren hebben uitgewezen dat
dit vrij aardig klopt.
Meer informatie over de compost vindt u op: https://nl.denou-
dengroep.com/producten/bodemverbeteraars-groenvoorziening/
openbaar-groen-tuinaanleg/natuurcompost-openbaar-groen
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Evenementen
 
Paasfeest 
Ook dit jaar organiseren de bardames weer het Paasfeest. Dit
jaar vindt deze plaats op zaterdag 20 april.
Voor alle kinderen en kleinkinderen van de volkstuinvereni-
ging. De Paashaas komt van 11.00 uur tot 12.30 uur.

 
Voorlichting nieuwe tuinders
Het starten met een tuin op een volkstuincomplex is niet altijd
even makkelijk. Je komt terecht in een vereniging met een
bepaalde structuur en regels, op een complex met andere
tuinders en op een tuin die z�n eigen uitdagingen heeft.
Als vereniging vinden we het belangrijk dat nieuwe tuinders
(maar ook de bestaande) goed op de hoogte zijn van het
reilen en zeilen van de vereniging en wat je mag verwachten
wanneer je start (of al even bezig bent) op een volkstuin.
Daarom vindt op zaterdag 13 april een voorlichtingsbijeen-
komst plaats om 10.00 uur in het clubgebouw.

Op deze ochtend zullen we uitleg geven over onze vereniging
(hoe deze is opgebouwd, wat je allemaal wel/niet mag, etc),
waar je aan moet denken wanneer je begint met een tuin en
zullen we ervaringen van een beginnende tuinder horen.
Tevens zullen we een rondleiding doen over het complex,
waarbij we natuurlijk ook de gelegenheid aanpakken om el-
kaar beter te leren kennen.
We willen de tuinders die dit jaar beginnen (en eventueel ook
die vorig jaar begonnen zijn) nadrukkelijk vragen aanwezig
te zijn. Maar natuurlijk zijn ook de tuinders die al wat langer
tuinieren van harte welkom.
 
Plantjes- en zadenruil
Op zaterdag 13 april vindt ook de jaarlijkse plantjes- en za-
denruilmarkt plaats. Dit is al jaren een leuke geste van uw
medetuinders.
Uiteraard is het de bedoeling dat als u denkt wat te kunnen
gebruiken, u ook zelf iets inbrengt. Dit kunnen zaailingen zijn,
maar ook pootaardappelen of pootuien die u misschien over
heeft. 
Verras uw medetuinders met uw specialiteiten, uw rariteiten
of gewoonweg uw overtollige zaaigoed.

Open dag
Op zondag 16 juni aanstaande staat onze Open Dag op de
agenda. Ook dit jaar maken we er een mooie dag van en
willen we u alvast informeren over onze plannen. We zullen
het concept van afgelopen jaren doorzetten om onze bezoe-
kers en tuinders een mooie dag te geven.
Er zullen kraampjes van bevriende verenigingen komen, er
worden kinderactiviteiten georganiseerd en rond het clubhuis
zal onder het genot van muziek een hapje en een drankje
genuttigd kunnen worden.
Ook dit jaar willen we weer onze eigen tuinen presenteren
aan de bezoekers en willen we in het teken van vaderdag wat
activiteiten organiseren. In de volgende uitgave van de
nieuwsbrief zullen we het definitieve programma publiceren.
Lijkt het u leuk om tijdens de Open Dag uw tuin (eventueel
een deel van de tijd) open te stellen voor bezoekers óf wilt u
als vrijwilliger mee helpen met organiseren van een deel van
de activiteiten, geef dat dan bij het bestuur of de bardames.

Belangrijke data
 
Zaterdag 9 maart 10.00-12.00 uur  - Snoeicursus
 
Zaterdag 16 maart 10.00-12.00 uur  - Snoeicursus
 
Zaterdag 16 maart 9.00-13.00 uur - Opruimdag
 
Maandag 18 maart 20.00-22.00 uur - ALV
 
Zaterdag 23 maart 9.00-13.00 uur - Opruimdag 
 
Zaterdag 13 april 10.00-11.00 uur - Voorlichting nieu-
we tuinders
 
Zaterdag 13 april 10.00-12.00 uur - Plantjes- en
zadenruil
 
Zaterdag 20 april 11.00-12.30 - Paasfeest
 
Zondag 16 juni - Open dag
 
Zaterdag 28 september 16.00 uur - Oogstfeest
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Agenda  Algemene
Ledenvergadering
Het bestuur nodigt de leden uit voor de:
 
 
Algemene ledenvergadering van de Volkstuindersver-
eniging Naarden
 
Deze zal gehouden worden op maandagavond 18
maart 2019 in de Witte Kerk te Naarden.  
 
Aanvang 20.00 uur.
Adres: Koningin Wilhelminalaan 15, 1411 EL, Naarden
 
Agenda
1.   Opening.
2.   Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering
van 19 maart 2018 (opgenomen in de    Nieuwsbrief van
mei 2018).
3.   Jaarverslag 2018, zie nieuwsbrief De Zaaier maart
2019
4.   Financieel jaarverslag 2018, ligt ter inzage op 9 en
16 maart 2019 in het verenigingsgebouw alsmede vanaf
een half uur voor de aanvang van de vergadering.
5.   Verslag van de kascontrolecommissie en voorstel tot
decharge van de penningmeester.
6.   Begroting 2019 en vaststelling contributie en
huurprijs 2019. Voorgesteld wordt deze ongewijzigd te
laten (contributie   15, huurprijs   0,45 per m2).
7.   Benoeming nieuwe leden van de kascontrolecom-
missie. Aftredend zijn de heer R. de Jong en de heer G.
Wammes. De heer Wammes stelt zich herkiesbaar. Het
tweede lid zal tijdens de ALV worden  gekozen.
8.   Herbenoeming bestuurslid. Aan de beurt van aftre-
den is R. Dekker, verhuur tuinen, die zich herkiesbaar
stelt. Voorgesteld wordt de heer Dekker te herbenoe-
men, wederom voor een termijn van drie jaar.
9.   Herbenoeming bestuurslid. Aan de beurt van aftre-
den is E. Kleiss, voorzitter, die zich herkiesbaar stelt.
Voorgesteld wordt mevrouw Kleiss te herbenoemen,
wederom voor een termijn van drie jaar.
10.   Benoeming bestuurslid. Voorgesteld wordt de
heer C. Koopmans te benoemen als bestuurslid. De heer
Koopmans, zal zich in het bijzonder belasten met de
technische zaken.
11.   Bekendmaking en uitreiking Gouden Schoffel
 
Pauze.
 
12.  Onderhoud complex
13.  SchouwCommissie
14.   Vrijwilligers
15.   Ontwikkelingen GNR en GM
16.   Rondvraag
 
Sluiting

Spitvork voor behandeling

De wonderbaarlijke
genezing van een
spitvork
 

Spitvork na behandeling

Er was eens een spitvork, die was behoorlijk misbruikt door
haar eigenares. De aardappels lieten zich kennelijk niet zo
gemakkelijk rooien. Of heeft zij er soms tegels mee gelicht?
Of geprobeerd weerbarstige wortels van de almaar uitdijende
frambozen mee op te graven? Een hopeloos geval, die spit-
vork: opgegeven! Maar zie: er kwamen twee mannen van de
technische commissie. Zij namen de zieke oude spitvork onder
behandeling en nu staat hij weer kranig te stralen. Helemaal
opgeknapt! Nu maar een beetje met zorg deze bejaarde
spitvork behandelen.....
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Hij is bestuurslid en beheert de tuinverhuur. Er is veel verloop;
oudere tuinders (moeten om gezondheidsredenen) stoppen
en nieuwe leden onderschatten de tijd die nodig is of hebben
soms toch andere prioriteiten. De wachtlijst wordt de komen-
de maanden in ieder geval korter.
 
 
Hij is ook schouwcommissie lid, met 3 medetuinders. Driemaal
per jaar wordt er geschouwd. Bij slecht onderhoud krijgt de
betreffende tuinder een brief.
 
Na een nachtdienst is het goed een paar uur toeven op de tuin.
Hij vindt het jammer dat er in de Zaaier op de zaterdagmorgen
niet meer tuinders aanwezig zijn.
 
Ron geniet van zijn tuin en dat gaat hem heel goed af.
 
 
 
Nico Bader

Achter het hek      
van tuin 609:       
Ron Dekker
 
 
 
 
Een koude en natte winterdag.
We  spreken af in de Zaaier op zaterdagmorgen.
Na de koffie met lekkere citroencake met maanzaad van  
Nelien praten we over de tuin, de tuinverhuur en de schouw-
commissie.
 
Ron werkt bij Givaudan, voorheen chemische fabriek Naarden.
Hij tuiniert al 30 jaar op het complex; zijn vader maakte hem
wegwijs.
 
Zijn tuin is 130 m2, waarop ook een ruime kas en zithoek.
Zijn favoriete teelten? Heel breed. Hij noemt broccoli en
bloemkool. Moeilijke teelten? Hoe doe je dat? Knolvoet,
rupsen, slakken.
Zet om de plant een stuk rioolbuis (diameter 23 cm) om vijan-
den uit de bodem te weren en strooi om de plant wat anti-
knolvoet korrels en boven afschermen met een net. Goede
bemesting is natuurlijk belangrijk en wisselteelt; hij wisselt
eens per 8 jaar.
Hij noemt weeuwenteelt. Dit houdt in; zaaien begin october,
in de platte bak onder glas laten groeien en half maart in de
tuin uitplanten. In mei eet je bloemkool. (Jammer, er is op dit
moment geen weduwen-teelt gaande.)
 
Sla in al zijn variëteiten is ook een van zijn favoriete groenten.
Hij noemt ook wortelen en bonen. Rammenas gaat ook goed.
Er zijn zoveel interessante teelten dat de aardappelen en zelfs
de asperges verdrongen zijn. Het verwijderen van alle asper-
gewortel-resten uit de bodem was lastig.
In de kas teelt hij sla en tomaten. Aubergine is vorig jaar gelukt,
maar blijft een moeilijke teelt die niet ieder jaar lukt.
 
Ondanks de regen lopen we naar de tuin voor een paar foto�s.
De aarde is afgedekt met een laag boomblad, waaronder mest
en wordt binnenkort omgespit. Over de tuin komt een net om
zaad- en plant-zuchtige vogels te weren. Langs de sloot staat
een appelboom die veel appels gaf vorig jaar.
 
Ron is een enthousiaste kok; op de laatste Open Dag presen-
teerde hij zich als kok, met koksmuts. Hij heeft een brede
culinaire belangstelling, ook voor niet-Hollandse gerechten.
Voor het koken heeft  hij  +/- 100 kook boeken om uit te
putten.
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Kerststukjes maken - december 2018

Nieuwjaarsborrel op 5 januari 2019
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Hoe verbouw je hem? 

Je begint met een stuk van de plant van vorig jaar. Die kun je
zelf bewaren als een soort dahliaknol, kopen op internet, maar
komende plantjesruildag heb ik waarschijnlijk ook weer een
paar exemplaren beschikbaar voor de liefhebber.
Je kunt die knol voortrekken vanaf half maart in een koele
lichte kamer in huis of in de kas, in een flinke pot met aarde.
Hij kan na half mei buiten worden uitgepoot in zon of half-
schaduw. Als je een flinke kuil graaft en daar een grote emmer
compost in stort is hij de rest van het jaar tevreden. Let op, hij
werd bij ons de laatste keer wel twee meter hoog, dus hij heeft
zeker een vierkante meter ruimte nodig.
Beetje water bij grote droogte, maar hij wortelt redelijk diep
dus dat valt ook wel mee. Oogst hem niet te vroeg! De knollen
maakt hij pas in het najaar. Je kunt wachten tot de bladeren
zwart kleuren na een goede nachtvorst, bijvoorbeeld in no-
vember.
Maak hem heel voorzichtig vrij met een riek. De knollen breken
snel af. Dat is ook geen ramp, want dan blijven ze nog vaak
wel lang goed, maar de kans op rotting wordt dan wel groter.
De knollen dus bewaren in het zand of een tempex doos, de
rest van de wortelkluit in stukken breken en bewaren voor het
volgend jaar!

Hij schijnt na een aantal weken bewaren nog iets zoeter te
worden. 
Wij vinden hem gekookt in een stoommandje met wat kruiden
erover heen gestrooid heerlijk. Maar je kunt hem, door zijn
neutrale smaak ook mengen met kaas, of chutney, of kerrie,
of salami, of in Chili con carne, macaroni, risotto, verzin het
maar. Ook rauw in plakken of geraspt is hij prima te eten.
Wij bevelen hem van harte aan! 

Saskia Boidin en Bert Verhees
yakon plant

yakon knollen

YAKON OFTEWEL DE
APPELWORTEL. 
 
Wie kent de yakon?
 
Wij zijn erg enthousiast over deze winterknol, die je de hele
winter goed kunt houden in een bak met zand, die een smaak
heeft tussen appel, wortel en koolrabi in, en die je rauw en
gekookt en gebakken kunt eten. 

 Her en der duikt de yakon nu al op in ons moestuin complex,
maar het is toch een vrij onbekend gewas. Je kunt bijvoorbeeld
nauwelijks recepten op internet vinden en geen winkel ver-
koopt de knollen, wat wij echt niet snappen! 

Wij verbouwen deze plant al een paar jaar zelf en zijn daar
erg tevreden over.
Het is een makkelijke plant, die heel goed groeit in ons klimaat
en geen ziekten kent. Dit jaar hebben wij een hele grote
emmer vol knollen geoogst, die nu in de kelder in het zand
wachten op weer een stel enthousiaste eetgasten.
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Recepten met yacon
Yacon Carpaccio
Ingredienten voor 4 personen:
2 knolletjes Yacon
Zakje rucola (75 gram)
Pijnboompitjes
Stukje grana padano kaas
Balsamico siroop
Peper en zout
 
Bereidingswijze:
Rooster de pijnboompitjes mooi bruin in olijfolie.
Schil de Yacon en snij in flinterdunne plakjes met een dunschil-
ler of mandoline.
Leg direct in citroenwater omverkleuring tegen te gaan.
Verdeel de yacon plakjes (even water afschudden) mooi over
het bord.
Leg een beetje rucola op het bord. Voeg de pijnboompitjes
toe.Rasp de grana padano kaas er overheen. Voeg wat olijfolie
toe. Voeg de balsamicosiroop toe
Variatietips:
Voeg spekjes of croutons toe voor extra bite. Wat tijm en
basilicum is ook erg lekker!
Bron: http://www.tastyyacon.be

 
Yacon Wokschotel
Ingredienten voor 4 personen
400 gram kipreepjes
3 eetlepels sesamolie
3 theelepels Chinese 5 kruidenmix
400 gram yacon
1 sjalot
2 teentjes knoflook
50 gram cashewnoten
1 gele paprika
100 gram verse spinazie
6 eetlepels zoete chilisaus
2 eetlepels sojasaus
 
Bereidingswijze
Marineer het vlees met sesamolie en Chinese 5 spices. Schil de

Yacon en snijdt het in blokjes.
Om verkleuren tegen te gaan, de Yacon in citroenwater leg-
gen. Snij de paprika in reepjes. Snij de sjalot in stukjes. Bak
eerst het vlees en haal dit uit de pan. Bak de sjalot en de
knoflook op een gematigd vuur. Voeg de yacon en paprika
toe, op het laatst de spinazie. Voeg het vlees weer toe. Voeg
6 eetlepels zoete chilisaus en 2 eetlepels ketjap/sojasaus
toe. Goed mengen en serveren met rijst of noedels
Bron: http://www.tastyyacon.be

 
Yacon en zoete aardappel met peer
 
Ingrediënten
1 grote ui
1 grote zoete aardappel
2 stuks yacon
1 peer
 
Bereidingswijze
Snipper de uien en fruit ze glazig. Maak de zoete aardappel
schoon en snijd het in blokjes. Schil de yacon en de peer en
snijd deze ook in blokjes.
Doe nu de zoete aardappelblokjes bij de uien en bak deze
krokant. Voeg net voordat de aardappelblokjes krokant zijn
de yaconblokjjes toe.
Voeg de peer toe en laat deze warm worden. Breng eventueel
op smaak met zout en peper.
 
Bron: https://www.peoplesfarm.nl/recept/yacon-en-zoete-aardappel-
met-peer
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Zet de steunpaal ongeveer 10 cm van de boom aan de kant
van de overheersende windrichting (doorgaans ten westen).
Zo blaast de wind de boom van de paal weg en ontstaan er
minder schuurwonden. Drijf de steunpaal in de grond, Voor
hoog- en halfstammen verwijder je de palen na drie of vier
jaar. Laagstammen hebben hun hele leven lang steun nodig,
dus je verwijdert hem nooit.  .
Planten
Zodra de paal er staat, knip je bij de fruitboom de wortels af
die beschadigd zijn bij het rooien. Spreid de overige wortels
goed uit over het plantgat. Plant de boom altijd iets hoger
dan gewenst want zodra de aarde zich zet, zakt de boom
enkele centimeters.  Net boven de wortels vind je doorgaans
een knobbel (entknobbel).  Plaats deze entknobbel nooit
onder de grond! Anders vormt de bovenstam wortels en krijg
je een heel andere boom dan dat je kocht!  Bij het opvullen
van het plantgat, schud je de fruitboom licht op en neer zodat
de aarde zich tussen de wortels verspreidt.  Trap na het opvul-
len de aarde zeer lichtjes aan. Doe dit steeds voordat je water
geeft.
 
Bijna klaar
Om af te werken bind je ten slotte de fruitboom aan de
steunpaal vast met behulp van een boomband. Gebruik hier-
voor een brede en elastische band. Bind de band in een
achtvorm zodat de boom niet tegen de paal schuurt en span
hem niet te hard aan om insnoering te voorkomen.  Na het
planten dien je ongeveer een volle of een halve emmer water
toe. Vergeet het ras en de info over de onderstam niet op te
schrijven!
 

Hoe plant je een
fruitboom? 
 
Velt. 22/01/2018.
https://www.velt.nu/nieuws/hoe-plant-je-een-fruitboom?
utm_source=Ledenbestand+Velt&utm_campaign=7be5c38b6f-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_06_01_56&utm_medium=
email&utm_term=0_625a152ba2-7be5c38b6f-323308153
 
Planten doe je maar een keer, dus maak er je werk van. Plant
op het juiste moment, zorg dat je boom voldoende ruimte
heeft en zie toe op een goede nazorg.
 
Het juiste moment
Fruitbomen kun je planten van november tot eind maart,
wanneer ze in rust zijn. De beste periode is november, na het
vallen van het blad. Perziken en abrikozen vormen hierop een
uitzondering. Deze bomen plant je pas in maart omdat de
jonge bomen vorstgevoelig zijn. Kies voor het planten een
rustige, bewolkte dag. Vermijd vorst en plant nooit na dagen
van onophoudelijke regen wanneer de bodem volledig met
water verzadigd is.
Hoeveel ruimte hebben ze nodig?
Neem de plantafstand ruim genoeg. Het heeft absoluut geen
zin om een fruitboom te planten die dan later niet over vol-
doende ruimte beschikt. Een fruitboom die je jaarlijks zeer
kort moet terugsnoeien, is niet gelukkig en levert weinig
vruchten op. Let op, deze plantafstanden variëren naargelang
de fruitsoort. Een hoogstam walnoot wordt meer dan 15 m
breed, terwijl een hoogstam perzik maar 8 m breed wordt.
Hou je buren te vriend!
Bij het planten van bomen en struiken in je tuin, moet je re-
kening houden met een aantal wettelijke regels. Tenzij je met
je buren een andere overeenkomst hebt, mag je een boom niet
dichter dan 2 m van de erfgrens planten. Voor een haag geldt
een minimale afstand van 0,5 m tot de erfgrens. Plant je samen
met de buren een haag op de erfgrens of gaan ze akkoord
met een boom op een kleinere afstand, leg de overeenkomst
dan voor alle zekerheid schriftelijk vast. Zo is er later geen
discussie mogelijk. Zelfs als je de wettelijke afstanden respec-
teert, is het toch een goed idee om je plannen even met je
buren te bespreken.
De put graven
Net voor het planten, graaf je een put waarin de wortels van
het plantgoed voldoende ruimte hebben. Het plantgat zal dan
ongeveer 50 x 50 x 50 cm groot zijn.  Controleer met een spade
tot op ongeveer 70 cm of er een storende laag van stenen of
een verdichte laag aanwezig is. Die moet je verwijderen of
doorbreken met een spitvork.  Plant je een laagstam in een
klei- of zandbodem? Meng dan twee emmers compost door
de uitgegraven grond.
Een jonge boom heeft nood aan steun
In het plantgat plaats je eerst een steunpaal en daarna de
fruitboom om beschadiging aan de wortels te voorkomen.
 
 
 

.. KOKEN met BIER ..
een recept tegen aderverkalking -- tevens simpel voor man-
nen, om meer vlieguren te maken, in de keuken ...
NB : franse boekweit, bevat veel RUTINE, wat helpt tegen
aderverkalking -- maar de smaak valt ietwat tegen -- met bier
verhelp je dat (mijn favouriet : Holger) � er bestaat ook wel
geroosterde boekweit korrels, maar deze missen helaas de
rutine ...
als volgt :: smelt wat cocos`olie in de hapjespan, en voeg
per persoon, 75 gram boekweit korrels toe -- laat de cocosolie
in de korrels trekken, en voeg een flinke scheut bier toe -- op
een zeer laag gaspitje houden -- dan de groente snijden zoals
bvb : venkel, courgette, asperges, paprika, en tomaat -- de
knoflook, niet uitpersen, maar 2 of 3 tenen, met 'n scherp
mesje in dunne plakjes snijden (geeft minder geur) -- verhit,
de harde groentes het eerst in de pan, plus de zachte nader-
hand (vergeet het bier niet) -- zodra 't alles gestoofd is, de
geraspte kaas uitstrooien, en onder de deksel laten smelten --
de rest(?) van het bier, nu opdrinken, plus : aan tafel ...!!
'n vegetarisch recept van jullie medetuinder :
 
Hero de Jong
de carnivoren onder ons, die kunnen ook vlees toevoegen ? 
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