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VVVaaannn   hhheeettt   bbbeeessstttuuuuuurrr   
 

 
Alle tuinders een gelukkig Nieuwjaar 
toegewenst! 
Zo begon voorzitter Rob van der Sluis 
zijn toespraak op 5 januari jongstleden 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. De 
tuinders waren in grote getale 
aanwezig. Dat sterkt ons in onze 
veronderstelling dat de betrokkenheid 
op Kweeklust groeiende is en dat men 
het prettig vindt op zo’n dag bij elkaar 
te zijn. We refereerden reeds eerder 
aan de vele activiteiten die door 
tuinders het afgelopen seizoen onder 
groot succes en enthousiasme zijn 
georganiseerd.  
 
Veranderingen voor onze tuinpark! 
Rob wees in zijn nieuwjaarsspeech op 
allerlei veranderingen. Wij hebben via 
de gemeente Amsterdam een schrijven 
van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier ontvangen. Dit 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier controleert elk jaar 
vanaf de derde maandag in oktober of 
alle sloten goed zijn onderhouden. Als 
gebruiker zijn wij verplicht om het 
talud, de helft van de sloot (tot 
maximaal 3 meter vanaf de kant) te 
baggeren en eventueel aanwezige 
duikers langs het perceel te 
onderhouden. Na bestudering van de 
lijst met aanmerkingen en de 
tekeningen konden wij concluderen dat 
de stukken welke werden aangemerkt 
Kweeklust niet betroffen. 
 
Normaal kregen we alleen een bericht 
dat en wanneer er geschouwd gaat 
worden, waar we verder niets meer 
van vernamen. Uit de 
bestuursdwangbeschikking van de 
najaarsschouw 2013 welke we hebben 
ontvangen valt te concluderen dat er 
strenger opgetreden gaat worden. Het 
Hoogheemraadschap kan boetes 
opleggen en het werk op onze kosten 
laten uitvoeren. We moeten dus alerter 

zijn op het onderhoud van de sloten en 
duikers. 
 
We hebben het afgelopen jaar bezoek 
gehad van de milieudienst, en zullen 
nu elk jaar controle krijgen van deze 
dienst. We hebben een aantal 
aanpassingen moeten doen. 
Als tuinpark worden wij door de 
overheid niet meer gezien als een 
vereniging, maar als een bedrijf. Dit 
heeft als consequentie dat wij een 
aantal werkzaamheden niet meer zelf 
mogen uitvoeren maar door een bedrijf 
moeten laten doen. Het onderhoud van 
de cv installatie wordt nu door een 
bedrijf gedaan, waarbij wij een officieel 
onderhoudsdocument moeten 
overleggen bij de controle door de 
milieudienst.  
 
Nadat we de speelweide hebben 
gehad en nu de milieudienst, is de 
vraag wat er verder gaat komen, en of 
we zelf het park mogen 
onderhouden… 
 
Gezelligheid  

was echter troef op de eerste borrel 
van het nieuwe jaar. De middag werd 
in stijl afgesloten met een 
verrassingsoptreden van ons 
Kweeklustkoor. Niet alleen zongen ze 
geweldig, zij zagen er ook nog eens 
prachtig uit.  
Dit soort initiatieven wordt zeer 
gewaardeerd. Dus, tuinders, aarzel 
niet en kom met leuke ideeën. Dat is 
onze aansporing voor het komend 
seizoen. De drempel is heus niet zo 
hoog als vaak gedacht wordt. Wij 
weten inmiddels dat sommige tuinders 
sportwedstrijden willen organiseren 
(denk aan badminton/volleybal), en dat 
juichen wij van harte toe. Dat zorgt 
voor dynamiek op onze vereniging en 
wij zullen waar mogelijk deze 
initiatieven faciliteren.  
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Attentie! 

Even een punt van hernieuwde 
aandacht. We hebben niet alleen van 
doen met het reglement van de Bond 
van Volkstuinders, maar wij moeten 
ook voldoen aan de regels van de 
gemeente. Dat betekent o.a. dat het 
buitenhek in de winter gesloten moet 
blijven. Het staat nog te vaak open. En 
er mag niet geparkeerd worden aan de 
beide zijden van onze entree. Daar 
worden wij (het bestuur) nog te vaak 
op aangesproken. Verder wijzen wij 
erop dat winterbewoners aangemeld 
moeten zijn bij de Bond. Let wel: indien 
u niet als winterbewoner geregistreerd 
staat, bent u niet verzekerd. 
Uw aanvraag kunt u indienen bij het 
bestuur van Kweeklust. 
Nog twee opmerkingen: 

  over de boetes: het bestuur 
communiceert niet via mail of 
post over uitgeschreven boetes. 
Uw bezwaren kunt u 
bespreekbaar maken tijdens de 

ledenzittingen iedere 1e 
zaterdag van de maand, 
behalve in januari,  

  en een aankondiging: onze 
ledenvergadering zal 
plaatsvinden in april. De exacte 
datum en tijd van aanvang 
volgen nog. Let ook op onze 
website.  

 
Hoewel nog vroeg in het jaar wensen 
wij een ieder een heerlijk tuinseizoen 
toe! 

 
 

Het bestuur. 

 

 

KKKwwweeeeeekkkllluuusssttt   kkkooorrrttt   
Bestuurszitting 
Op deze zitting kunt u al uw 
vragen kwijt aan het bestuur elke 
1e zaterdag van de maand van 
13.00 – 14.00 uur (uitgezonderd 
januari) 
 
Bouwcommissiezitting 
Elke 1e zaterdag van de maand 
van 12.00 tot 13.00 uur (niet in 
januari) 
 

Wijzigingen 
Wijzigingen in uw adres, 
telefoonnummer, of wanneer u 
het blad niet ontvangt, gaarne 

doorgeven aan het bestuur 
d.m.v. een briefje in de 
brievenbus 
 
Betalingen 
Op gironummer NL INGB 0004 
87 21 50 t.n.v. Bond van 
Volkstuinders, Tuingroep 
Kweeklust, Delistraat 26/2, 1094 
CW Amsterdam. Alle betalingen 
o.v.v. tuinnummer. 
 

Openingstijden winkel:  
Zaterdag van 10.00 – 12.00 uur 
tijdens het tuinseizoen; dan staat 
ook de koffie klaar! 

 

 de  tractor rijdt voor tuinders op maandag, vrijdag en zaterdag 

 aarde en zand zijn uitsluitend op zaterdag  in de winkel te koop  

 maandelijks is er controle van algemeen werk, paden en tuinen 
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VVVaaannn   dddeee   rrreeedddaaaccctttiiieee   
 
Het nieuwe tuinseizoen staat in de startblokken. Een aantal bomen, struiken en 
bollen is de kluts weer helemaal kwijt…., zo staan fruitbomen volop in de knop en 
staat o.a. de forsythia al in bloei. En nu maar hopen dat er geen strenge vorst gaat 
komen, zoals vorig jaar.  
Net als de natuur is ook de redactie uit de winterslaap ontwaakt. Daar de 
samenstelling van de redactie is gewijzigd, zo is ook de lay-out van het krantje ietwat 
gewijzigd. De vaste rubrieken zijn uiteraard ongewijzigd, al moet u in dit nummer 
“tuinders in beeld” en “de moestuin” nog ontberen in verband met de gehouden 
‘winterslaap’. Wel vindt u een artikel over de storm(en) en een bijzondere vangst….. 
En u krijgt een kijkje in de tuin van Renee Bakker die de redactie heeft verlaten.  
Wij hopen dat u met het lezen van dit krantje weer met veel plezier aan het nieuwe  
tuinseizoen kunt beginnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKKooopppiiijjj   222000111444   
 
De volgende Kweeklust-info komt uit: April 2014 
Inleveren kopij: eerste week april (maar eerder mag ook!) 
 
In april verschijnt ook een extra nummer met de stukken voor de algemene 
ledenvergadering.  
De redactie wil graag van alle tuinders een e-mailadres. Heeft u uw adres nog niet 
doorgegeven doe het dan zo snel mogelijk. We gebruiken de adressen uitsluitend 
voor ‘kweeklust-aangelegenheden’.         
 
Oproep van de redactie: Help mee de Kweeklust-info te vullen! 
Stuur alles in waarvan u denkt: “Dat hoort thuis in de Info”. 
Denk aan nuttige tips voor medetuinders, (oude) foto’s van uzelf in de tuin, foto’s  
van gezamenlijke activiteiten op Kweeklust of andere typische Kweeklustplaatjes.  
Handgeschreven stukjes of schetsjes zijn ook zeer welkom.  
Mail naar Kweeklust@live.nl of geef het af bij de tuinders van tuin 77, 50 of 37.  

 

 
  

 
Advertentie 
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   EEExxxtttrrraaa   AAAlllgggeeemmmeeeeeennn   WWWeeerrrkkk   iiinnn   222000111444

In de zes zaterdagsessies in 2014 
worden alle tuinders drie keer 
opgeroepen. Dit is noodzakelijk om het 
niveau van (achterstallig) onderhoud 
op een hoger niveau te brengen.  
Wij willen vermijden tegen veel geld 
tuinwerk extern te moeten gaan 
uitbesteden. Samen dragen wij zelf 
zorg voor een mooi Kweeklust, waar 
iedereen trots op kan zijn!   
 
In 2014 vinden de sessies plaats op 
zaterdag 1 maart, 5 april, 3 mei, 4 
oktober, 1 november en 6 december 
onder leiding van de tuincommissie. Er 
wordt een nieuw mededelingbord 
geplaatst, het grotere snoei- en 
baggerwerk gaat door en we gaan de 
staat van de beschoeiing 
inventariseren voor een verbeterplan.   
Tijdens de 3 voorjaarssessies zal met 
iedere tuinder één keer over het eigen 
stukje Algemeen werk worden gepraat 
door de betreffende tuincoach. Voor 
zover nog niet gebeurt zullen tijdens 
die werksessies alsnog de 
grenspaaltjes voor uw vak worden 
geplaatst. De rol van tuincoach voor de 
vijverhoek wordt wegens persoonlijke 
omstandigheden van Francois 
Schroevers vooralsnog overgenomen 
door Aad Doorduijn. Liesbeth Pijper is 
als nieuw lid van de tuincommissie 
toegetreden en de nieuwe coach van 
‘Oud Kweeklust’. 
 
Indeling Extra A.W. in 2014. Graag 
uw 3 werksessies in uw agenda 
opnemen! 
 
Tuinnummers 1 maart:   
3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 
24, 28, 34, 36, 42, 43, 49,  59, 64, 65, 
69, 74, 79, 80, 83, 85, 87, 94, 96, 97, 
101, 102, 105 
 
Tuinnummers 5 april: 
8, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 38, 45, 
48, 50, 51, 54, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 
69, 73, 75, 77, 82, 90, 91, 92, 95, 98, 
99, 102, 105 

 
Tuinnummers 3 mei: 
3, 10, 14, 20, 22, 23, 27, 31, 38, 39, 
43, 49, 71, 73, 74, 75, 77, 80, 82, 83, 
84, 86, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 
99 
 
Tuinnummers 4 oktober: 
6, 8, 12, 13, 20, 21, 22, 24, 27, 31, 34, 
36, 39, 42, 48, 50, 51, 54, 56, 59, 61, 
64, 69, 73, 74, 77, 84, 85, 87, 88, 90, 
94, 98, 102 
 
Tuinnummers 1 november: 
3, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 30, 
38, 45, 49, 56, 58, 63, 65, 71,73, 79, 
82, 83, 86, 88, 91, 92, 94, 95, 97, 101, 
105 
 
Tuinnummers 6 december: 
6, 12, 21, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 39, 
42, 43, 45, 48, 50, 51, 54, 58, 59, 61, 
63, 71, 75, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 96, 
99, 101 
 
Koffie vanaf 9.30 uur.  
Start werkzaamheden 10.00 uur, 
afronding in kantine 12.30 uur.  
Om de tijd zo goed mogelijk te 
besteden dient u als tuinder vooraf aan 
de sessie gereedschap als kruiwagen, 
schop, hark en handschoenen mee te 
nemen. Kantine betreden zonder 
laarzen! 
Bij verhindering dient vervanging 
geregeld te worden en per e-mail 
doorgegeven aan:  
Aad Doorduijn: info@opsteker.nl. 
Ook uw vragen en opmerkingen zijn 
welkom. 
Namens bestuur en tuincommissie 
veel succes en (tuin)plezier in 2014 
toegewenst!   
 

Aad Doorduijn 

 

… noteer nu in uw  agenda… 
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Aad Doorduijn  
Coördinator tuincommissie en 
vooralsnog coach vijverhoek  

 

 
Renee Bakker  
Coach speeltuin en omliggende sloten 
/ vakken  
 

 
Rick Zwaan  
Coach entree / parkeerterrein 
noordzijde, rond vlaggenmast en 
(karren)loodsen 

 
Liesbeth Pijper  
Coach Oud-Kweeklust 
 

 

Jacqueline Verheugen   
Coach vlinderdriehoek 
 
 
 

 
Roland Waasdorp   
Coach entree/parkeerterrein (ringweg), 
clubgebouw, speelhuis 



BBBiiikkk’’’sss   uuukkkvvv---tttjjjeeesss
 

De Marathonloper 
 
 
Sinds eind vorig jaar lopen Gerda 
Buijsman, Joop Oudshoorn en 
ondergetekende weer iedere 
woensdagmorgen door dat prachtige 
Waterland. Een wandeling van tussen 
de 2 en 3 uur. 
Onze André Veen is er steevast bij en 
geeft met zijn scootermobiel zo’n 
beetje het tempo aan. 
Niet met opzet hoor, maar ja; dat 
wagentje wil alsmaar sneller. 
Zodoende komt het dat ons groepje 
onverslaanbaar leek met de 
benenwagen + André. 
Althans, dat dachten en hoopten wij tot 
die ontmoeting kort geleden met “de 
marathonloper”. 
Het zal einde september geweest zijn. 
Die woensdag waren André en ik de 
enigen “en route”. 
Zo halverwege het tweede gedeelte 
van de Durgerdammerdijk, gerekend 
vanaf het hotel “de oude taveerne” 
waren André en ik druk aan het 
kwebbelen over dat uitdagende 
IJdoornpad dat richting vuurtoren loopt. 
 

Of dat te doorkruisen gebied behalve 
voor broedende vogels ook een deel 
van het jaar toegankelijk was voor 
andere tweepotigen (al dan niet met 
stok). 
Elkaar aldus van het snelle werk 
afhoudend rende er ineens een ons 
bekende tuinder voorbij.. 
Ik wil niet overdrijven en roepen “dat 
ging van zoef… zoef…”, maar wel in 
een dusdanig rap tempo dat die 
bekende tuinder toch bijna pompend 
moest remmen om André en mij 
fatsoenlijk te kunnen begroeten. 
Deze loper van hele en/of halve 
marathons bleek niemand minder dan 
onze eigen Willem de Hondt, een van 
de grote Mohikanen van Kweeklust. 
Inmiddels al 74 jaar en in zijn 
hemmetje en korte broek een 
afgetraind lijf van heb ik jou daar. 
Trouwens, ook een heel aardig mens. 
Ik zou willen zeggen: “Kweeklust, wees 
trots op zo iemand”. 
 
Bik Versteegen 
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Advertentie 
 
 

 

Galerie De Opsteker 
 

Exposities Dorpskerk Durgerdam 
geopend zaterdag en zondag 13.30 – 17.30 uur 

 

 

27 april t/m 25 mei 
schilderkunst, beelden 

 

5 t/m 27 juli, 
fotografie Jürgen Vijfschaft 

 
6 t/m 28 september 

schilderkunst, plastiek 
 

Gehele jaar exposities Noorderstraat 61 
(bij de Vijzelgracht): zie www.opsteker.nl 

 
 

 

Aad en Jürgen, tuin 78 
telefoon/fax 020-6386904 
mobiel Aad 06-10455503 

www.opsteker.nl 
info@opsteker.nl 

 

  

http://www.opsteker.nl/
mailto:info@opsteker.nl
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GGGeeezzzwwwiiiccchhhttt   vvvoooooorrr   eeeeeennn   gggeeedddiiiccchhhttt   
 

 

 De tuin in maart 

 

Er bloeien veel sneeuwklokjes 

de waterwilg zet katjes 

uilenballen onder de conifeer 

 

De krokussen zijn uitgepikt 

door de reeds baltsende mezen 

die hoge pootjes sexy vinden 

 

Vlaamse gaaien schreeuwen 

de zangvogels stuiven uiteen 

het is oorlog in de tuin 

 

uit: 'Ommekeer' (in Verzamelde gedichten), 1997 

Schrijver: Kees Winkler (1927-2004) 

 

 

 

Ik geef het stokje weer door aan Ruth Bouman (tuinnr.8) 

 
 
Els Groot. Tuin 77 

Advertentie 
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RRReeennneeeeee   BBBaaakkkkkkeeerrr   eeennn   hhhaaaaaarrr   tttuuuiiinnn 

 
 Renee Bakker is gestopt met haar redactiewerk voor Kweeklust-info. Een 
goede gelegenheid om een kijkje te nemen in de tuin waar ze samen met 
Margriet al jaren van geniet. In augustus vorig jaar beschreef Bik in ons 
clubblad bloemrijk hun ‘romantisch gelegen huisje’, met zicht op de 
‘schapenweiden en op de houten dijkhuisjes en het kerkje van Durgerdam’. 
Speciaal noemde hij ook hun avontuurlijke kater Billy en de andere huisdieren. 
Nu komt Renee zelf aan het woord.    
 

Wanneer en hoe hier beland?  
Precies weten we het niet maar we 
denken dat ons eerste jaar 2005 was. 
We gingen op bezoek bij een vriendin 
van Margriet die net een huisje had 
gekocht op Kweeklust. Dat was Mary 
Kelly. We waren meteen verkocht! Zij 
wist dat tuin 37 te koop zou komen. 
Toen Mary ons rondleidde over 
Kweeklust gingen we stiekem op de 
tuin kijken en werden betrapt door de 
eigenaars. Ze boden ons aan om een 
maandje proef te draaien, fijn voor ons 
om te oefenen en voor hun omdat ze 
de woestenij die hun tuin was 
geworden niet hoefden te 
onderhouden. Hoewel andere tuinders 
ons voor gek verklaarden konden we 
het niet laten de tuin meteen op de 

schop te nemen. Uiteindelijk konden 
we de tuin kopen. We hebben heel 
veel werk verzet om de tuin op orde te 
krijgen. En toen hij eindelijk naar onze 
smaak was kwam tuin 53 te koop. 
Onze droomtuin met uitzicht op 
Durgerdam. Konden we weer opnieuw 
beginnen en dit keer met meer 
ervaring.  
 
Tuingeluk en taakverdeling 
We zijn bijna altijd op de tuin. Het 
huisje is zo grondig verbouwd en 
geïsoleerd dat we zomer en winter op 
de tuin kunnen zijn. Onze houtkachel 
snort er op los. We zijn zielsgelukkig 
op de tuin en onze dieren ook. We 
hebben twee honden, Pelle en 
Spaanse Lena en rode kater Billy met 
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drie poten. Ze graven flinke gaten in de 
tuin en die gooien wij dan weer dicht. 
Ieder z'n hobby. Wat tuinieren betreft 
heeft Margriet het grootste talent en 
uithoudingsvermogen; ze is altijd in de 
tuin aan het werk. Ze heeft een zware 
baan als maatschappelijk werker bij 
een moeder/kindhuis en vindt 
ontspanning in wroeten in de aarde. Ik 
doe vooral het grove werk en ben dol 
op grasmaaien. Lekker snel resultaat.  
 
‘één groot experiment’ 

Ieder jaar proberen we wat nieuws. De 
ooit grote moestuin is gereduceerd tot 
twee vierkante meter bakken met onze 
favoriete groenten, sperziebonen en 
rode bietjes, die lukken altijd. Voor de 
rest is het één groot experiment. We 
hebben vooral bloeiende planten. Ik 
heb een haat/liefde verhouding met 
rozen. Ik vind ze prachtig maar mijn 
haar blijft altijd in de doorns hangen en 
daar word ik giftig van. Margriet haar 
favoriet is de Catalpa, de grote boom. 
Die hangt ze vol met lampjes in de 
zomer. We zetten er een tafel onder en 
zodra het weer het toestaat eten we 
lekker buiten, vaak met vrienden die 
ook dol op de tuin zijn.  

 
 
 
Ik vond het welletjes   
Onze vorige tuin hebben we verkocht 
aan Elli Izeboud. Onlangs heb ik ook 
mijn redactiewerk voor de Kweeklust 
Info aan haar overgedaan. Na vijf jaar 
het krantje opmaken vond ik het 
welletjes. Voor mijn werk als grafisch 
vormgever zit ik dagelijks achter de 
computer en het ging me tegenstaan 
om dit ook in mijn vrije tijd te doen. Ik 
was al meewerkend lid van de 
tuincommissie en daar ga ik me nu 
meer voor inzetten.  
 
Seizoensdorp  
Het leuke van het leven op een 
volkstuinpark is dat je in een soort dorp 
woont. We hebben er vrienden die we 
alleen in de zomer zien. In de winter 
zoekt iedereen zijn huis op en als het 
seizoen in maart weer begint, gaat het 
dorpsleven weer door. Ik heb er nu al 
weer zin in!   
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SSStttooorrrmmm   vvveeelllttt   bbbooommmeeennn   eeennn   pppeeerrrgggooolllaaa   oooppp   KKKwwweeeeeekkkllluuusssttt    
 
Afgelopen november raasden er maar liefst twee stormen over ons land. 
De eerste storm bracht de grootste schade toe. In het centrum van   
Amsterdam waaiden er tientallen bomen om. De grachten lagen bezaaid   
met afgewaaide takken. Het was te gevaarlijk om naar buiten te gaan, laat staan om 
naar de  tuin te gaan. 
In gedachten zag en hoorde ik de onbarmhartige storm tekeergaan over   
Kweeklust. 
 
Vanwege mijn werk kon ik pas twee dagen later mijn tuin gaan inspecteren. 
Ik schrok van de enorme ravage die de storm had aangericht op ons tuincomplex. 
Een aantal bomen was  geveld, overal lagen losgescheurde takken en   
afgerukt  blad. Maar de grootste schade was wel op de rozentuin bij de vijver. 
De houten palen en geleidedraden van de pergola lagen helemaal   
verfomfaaid op de grond. De klimrozen en Blauwe Regen wreed uit   
elkaar gerukt op de paden. 
Van de overdadige bloeiende rozentuin van afgelopen zomer restte een   
geamputeerd geheel 
 
In mijn tuin en die van mijn buren was een hoge wilg, alsof het een   
luciferhoutje betrof, omgewaaid, en opgetild uit de grond. de   
wortelkroon glibberig uitstekend boven de zwarte natte veengrond  en   
het hoge grondwater. 
Een desolaat en treurig resultaat van die grote natuurkrachten 
 

 
 
Wat me echter blij stemde was de enorme inzet waarmee de eerste dag na   
de storm al gestart was met het opruimen van de aangerichte schade 
Her en der klonk het geluid van motorzagen, het aan- en afrijden van   
de tractor met erachter de hoog beladen kar met afgewaaide taken. 



Kweeklust info februari 2014 - 16 - 

Ook had men zich al over onze omgewaaide booom ontfermd, de takken   
waren afgezaagd en afgevoerd; alle bladeren en takjes waren   
verwijderd. En het pad was weer vrij! 
Wie die hulpvaardige tuinkabouters waren heb ik achteraf gehoord,   
zodat ik hen persoonlijk kon bedanken. 
 
Bij deze wil ik echter nogmaals al degenen die zich ingezet hebben om   
na de storm ons tuinpark weer op orde te brengen, hartelijk danken. 
Belangeloze inzet en werklust maakten dat na enige weken alle schade   
weer hersteld was. 
Op een mooie herfstdag hoorde ik Francois en Max bezig met het opnieuw   
inslaan van de omgewaaide houten palen van de pergola, 
Daarna het ontwarren van de draden van de pergola, snoeien en opnieuw   
bevestigen van de klimplanten. Een inspannende en moeilijke klus die   
met een lachend gezicht geklaard werd. Op de foto op de voorkant van   
Kweeklust- Info kun je die twee bezig zien. 
 
HULDE! 
 
Carla van Beurden 
 
Foto’s van algemeen werk op 7 december, na de sinterklaasstorm 
+ foto voorpagina 
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HHHaaappppppyyy   NNNeeewww   YYYeeeaaarrr   ---   555   jjjaaannnuuuaaarrriii   222000111444 
 

Op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie werden niet alleen smakelijke drankjes en 
hapjes opgediend, maar ook liederen. Onder de bekwame leiding van Nel Veen 
bracht zanggroep Kweeklust een uiteenlopend repertoire ten gehore. Van Happy 
New Year (Abba)  tot een - enthousiast meegezongen -  Amsterdamse medley. De 
designsjaaltjes/-pochetjes werden gemaakt door van Meta van Ussel.   
In een speciale versie van Bella Ciao keek de zanggroep terug op 2013.  
 

Bella Ciao á la Kweeklust 

 
Questa matina, mi son svegliato 
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao 
Questa matina, mi son svegliato 
Ed ho trovato l’invasor 
 
Het natte voorjaar, dat heel lang  duurde 
Dat was niet mooi, was niet mooi, was niet 
mooi, nee. nee 
Maar dan eindelijk, was daar de zomer 
En die maakte alles goed. 
 
Er bloeiden bloemen en veel exoten 
Het was zo mooi, ’t was zo mooi, ’t was  zo 
mooi, mooi, mooi 
En al het onkruid dat bleef maar groeien 
Maar dat hoort bij de natuur. 
 
Het was een goed jaar, hier op Kweeklust 
Het was zo mooi, ’t was zo mooi, ’t was zo 
mooi, mooi, mooi 
Er was een kweekeet met veel gerechten 
En ook de barbecue was goed. 
 

De open tuindag dat was een topper 
Dat was zo mooi,  was zo mooi, was zo mooi, 
mooi, mooi 
Vele mensen toonden talenten 
en dat was van A tot Z. 
 
Onze kantine is erg gezellig 
Daar kun je darten, biljarten en nog veel meer 
En ook voor vele ernstige zaken 
Gaan wij daar dan flink te keer. 
 
In de winkel, daar staat van alles 
Schop , bezem , hark maar ook een boeiend 
boek 
voor de ontspanning, na al dat werken 
dat doet iedereen vast goed. 
 
E questo il fiore del partigiano 
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao 
E questo il fiore del partigiano 
Che si chiarma LIBERTAD !! 
 

 
 

 
 Wil je zingen, zing dan mee!  

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij Zanggroep Kweeklust  
De eerstvolgende zangsessie staat gepland voor zaterdag 1 maart 
(waarschijnlijk om 14.00 uur). Let op de mededelingen op het schoolbord 
bij het verenigingsgebouw 
Meer informatie? Mail naar Kweeklust@live.nl  

  

mailto:Kweeklust@live.nl
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KKKlllaaavvveeerrrjjjaaassstttoooeeerrrnnnooooooiii 

 
Nieuws over de Klaverjasclub 

 
Op 22 december 2013 is het jaarlijkse Kersttoernooi gespeeld. Met 28 spelers was 
het gezellig druk. Er waren mooie prijzen, zoals een fles jenever, Edammer kaasje en 
wijnen.  
Na het kaarten volgde een tombola met opnieuw veel leuke prijzen. Toen dat achter 
de rug was, hebben we met 36 personen gezellig en lekker gegeten. Na een ijstoetje 
en koffie was het feest om ongeveer 20.00 uur afgelopen. Bij dezen wil ik Jantien 
heel hartelijk bedanken voor het barwerk. Klasse! Daar waren we blij mee. 
 
 

 
 
 

In de maanden januari en februari spelen we  
op de 4e zondag van de maand.  
Zaal open om 12.30 en spelen om 13.00 uur.  
Op vrijdag 14 maart starten we weer met het 
’s avonds spelen.  
Zaal open om 19.00 en kaartspelen om 19.30 
uur. 
Komt allen! 
 
Tot ziens Jan Mosk (tuin 1)  
Meer info? Bel me op 06-12615959 
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Advertentie 
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SSSmmmuuulllllleeennn   uuuiiittt   dddeee   mmmoooeeessstttuuuiiinnn:::   

pppooommmpppoooeeennnsssoooeeeppp   
 

Kookrubriek door Carla van Beurden 
 

Onze moestuinen liggen er momenteel kaal en berooid bij. 
Het wachten is op de lente! Dan mogen we weer de aarde 

gaan omspitten   
en bemesten en kunnen de eerste zaden de grond in! Maar nu nog even geduld. 
De laatste pompoenen zijn al een paar maanden geleden geoogst en verorberd 

In de laatste aflevering van Smullen uit de Moestuin figureerde de  pompoen in de 
typisch Amerikaanse Pumpkin Pie. Zoals beloofd ditmaal  een recept voor een 

heerlijke pompoensoep om lichaam en geest te  verwarmen in deze koude 
wintermaanden. 

 
INGREDIENTEN VOOR 

POMPOENSOEP 
 

1 ½ kilo pompoen, 
1 flinke winterwortel 

3 aardappelen 
200 gram sjalotjes of kleine gele uien, 

fijngesneden 
3 teentjes uitgeperste knoflook 

5 cm fijngesneden verse gember of 
gemberpoeder 

½ liter kippenbouillon of desgewenst 
groentenbouillon 

100 gram roomboter 
¾ liter volle melk 
1/8 liter slagroom 

crème fraiche en korianderblad om te 
serveren 

sap van een uitgeperste sinaasappel 
en eventueel wat gembersiroop 

zout, versgemalen zwarte peper en 
nootmuskaat 

 
 

 

 
BEREIDING 
 
Ontdoe de  pompoen van schil en 
pitten totdat je ca een kilo over hebt. 
Schil aardappel, sjalotten  en 
winterwortel en snijd in schijfjes 
Smelt boter in grote pan met dikke 
bodem, 
Fruit hierin op zacht vuur de ui, gember 
en knoflook totdat ze glazig zijn. 
Voeg pompoen en winterwortel toe en 
smoor al roerend ongeveer 10 
minuten. 
Giet de warme bouillon, de melk en de 
slagroom toe en breng aan de kook. 
Draai daarna het vuur onmiddelijk laag, 
zet de deksel schuin op de pan   
en laat 30 minuten sudderen totdat alle 
groenten zacht en gaar zijn. 
Breng op smaak met zout, peper, 
nootmuskaat en sinaasappelsap 
Laat de soep afkoelen en pureer hem 
met een staafmixer. 
Als de soep te dik is kan hij worden 
aangelengd met witte wijn of   
desgewenst water. 
Serveer met een dot crème fraiche en 
fijngesneden korianderblad 
 
SMULLEN MAAR! 

 



Advertentie 
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GLAS IN (S)LOOT 
 
 

 
 

Wat is dit?  
 

Tijdens het Algemeen Werk op 7 december 2013 kwam bij het baggeren 
een mysterieus object te voorschijn. Het stelde onze baggeraars voor 
een raadsel. Gaat het om een middeleeuws glas-in-lood raam? Een 

aangespoeld 18e eeuws object van gewapend glas?  
Wie het weet mag het zeggen! 

 
Reactie naar kweeklust@live.nl onder vermelding van  

‘glas in sloot’ 

mailto:kweeklust@live.nl

