DRIEMOND, OKTOBER 2020
Beste medetuinders,
Het tuinseizoen 2020 is bijna voorbij. We
hebben genoten van het heerlijke nazomers
weer! Hoe was het tuinseizoen in 2020? Voor
velen nogal wisselvallig waarbij sommige
gewassen het beter deden dan andere. Bonen
hebben het voorgaande jaren beter gedaan.
Druiven waren vorig jaar zoeter dan van het
jaar. Bloemen deden het zoals ieder jaar
geweldig! Alles overziend hoeven we niet te
klagen; we hebben genoeg geoogst en genoten
van alle lekkere zelf verbouwde groenten, fruit
en bloemen. Het seizoen van opruimen, spitten
en winterklaar maken van tuinen is reeds
begonnen. Wilt u tuinrust in de winter dan wordt u geadviseerd uw tuin netjes achter te laten. Dat
betekent tuinen onkruidvrij maken en omspitten. Zo kan het overtollige water in de herfst uw tuin
makkelijk verlaten. Losse spullen zoals stoelen, potten, tunnel folie dient u op te ruimen en op te
bergen. Zo kunnen de spullen niet overwaaien naar andere tuinen of in de sloot terechtkomen.
Tunnels kunnen kapot waaien. Hieronder een indruk van de kapot gewaaide tunnels in februari 2020.

Tuinverhuur
In 2020 hebben we een aanwinst van 3 leden. Onze wachtlijst is gegroeid naar 10 wachtende
(inclusief leden). Maar we hebben goed nieuws voor een aantal kandidaten op de wachtlijst. Er
komen eind 2020 vijf tuinen vrij, dus krijgen we een aanwinst van vijf nieuwe leden. Deze leden
zullen in het voorjaar van 2021 aan u geïntroduceerd worden.

Klusdag
Opnieuw een gezellige klusdag waarbij er hard gewerkt werd en genoten werd van de lekkernijen die
Willem Duijs en Cara Troelstra hebben verzorgd! We vonden de taartjes en zelfgemaakte brownies
heerlijk! Dank je wel Willem en Cara! Met deze bron van energie hebben we die dag behoorlijk veel
gedaan: het praathuis werd schoongemaakt, bij de mast, de inrit en de paden werden onkruidvrij
gemaakt, en er werden nog tal van andere klusjes gedaan. Het werk bij tuin 109 was slopend. Dit is
een voorbeeld van een verwaarloosde tuin. De tuin werd goed aangepakt door een groot team, zelfs
de jongste generatie deed mee. Het was een zware klus, maar na enkele uren hard werken mocht
het resultaat er zijn! Zie hieronder enkele indrukken van de dag.
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Tuincontrole
De derde tuincontrole heeft inmiddels plaatsgevonden. Algemene indruk was als de derde
tuincontrole van vorig jaar. Vanwege de natte weersomstandigheden was er veel onkruid aanwezig.
Tuinen met zaaiend onkruid of die aan verwaarlozing onderhevig zijn ontvangen een waarschuwing.
Op 23 oktober worden deze tuinen opnieuw geschouwd. Vóór deze datum moeten de tuinen
onkruidvrij zijn. Want we willen elkaar tenslotte geen overlast bezorgen!
Ondanks de natte weersomstandigheden zijn sommige tuinen keurig bijgehouden. Laat daarom niet
de weersomstandigheden bepalend zijn voor de laatste tuinactiviteiten. Op vrijdag 13 november
vindt de winter tuincontrole plaats. Zoals vorig jaar zal ook tijdens deze tuincontrole vooral gelet
worden opdat tuinen netjes achtergelaten zijn in de koude maanden. Tuinen moeten opgeruimd en
onkruidvrij achtergelaten worden. Ook losse spullen die kunnen wegwaaien moeten opgeborgen
worden.

Wijnpraat
Driemondse Druiven, Bijzonder Smakelijk!
Wanneer je iemand vertelt over een heuse
biologische wijngaard in Amsterdam zijn de
meeste mensen verbaasd. “Meen je dat nou?” is
de eerste reactie. En toegegeven: het is ook best
bijzonder! En dat op ons tuincomplex. Als je dan
ook nog realiseert dat het de eerste wijngaard van
Amsterdam is, maakt het nog specialer. Er is
inmiddels nog een wijngaard in Amsterdam die,
overigens onterecht, claimt de eerste te zijn.
Willem Duijs is Druiventuin Matisse in 2011
voorzichtig begonnen. De eerste jaren was er
geen wijn te verwachten. De wijnstokken waren
nog klein en de druiven niet geschikt om wijn van te maken. Pas in 2013 werden de eerste druiven
weggebracht om maanden later, na een lang proces, in de fles te belanden. We vonden deze wijn
met zijn allen heerlijk, maar (eerlijk is eerlijk) met de kennis van nu en wetende wat er inmiddels
gebrouwen wordt in onze druiventuin was 2013 niet het beste jaar. Toen Willem in 2011 de eerste
stokken ging planten was hij net terug van een vakantie in Frankrijk. Onder de indruk van de
prachtige wijngaarden die hij daar had gezien zat hij ’s avonds aan overheerlijk diner in een Chambre
d’Hote van goede vrienden Chris en Ester, vlakbij Sancerre. Het leuke van een Chambre d’Hote is dat
je met meerdere, jou onbekende, mensen aan tafel komt te zitten. Die avond was het bal. Het was
luidruchtig gezellig, de wijn vloeide rijkelijk en zomaar ineens bedacht Willem dat het helemaal niet
zo een gek idee zou zijn om zelf een wijngaard(je) te gaan beginnen. Waarop 1 van de andere gasten
riep: “ja, en dan noem je het Matisse!” (leuk om te weten dat Matisse het destijds 3-jarige zoontje
van Chris en Ester is).
Zo gezegd, zo gedaan. Bij thuiskomst volgde eerst een zoektocht naar de meest geschikte druif voor
het Nederlandse klimaat. Dat bleek uiteindelijk de Solaris te zijn. Een combinatie van de Riesling en
de Pinot Blanc, die een frisse smaak en makkelijk drinkbare wijn oplevert.
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Wat wel al heel snel duidelijk werd, is dat niet alleen wij mensen dol zijn op de smaak van druiven…..
ook vogels en wespen lieten het zich de eerste jaren smaken. Vol overgave stortten zij zich op de zo
zorgvuldig door Willem grootgebrachte ranken. Daar moest verandering in komen. In 2014 besloot
Willem daarom de gehele wijngaard te laten overkappen. “Het kost wat, maar dan heb je ook wat”
moet hij gedacht hebben….. En inderdaad vanaf dat moment groeiden de druiven welig en werd ook
de wijn steeds lekkerder. Uiteraard is dit mede dankzij de professionele wijnmaker Ron Langeveld
van Biologische Wijngaard Dassemus uit het Brabantse Chaam die vanaf dat jaar de druiven op vat
zet en vervolgens na enkele maanden bottelt.
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is er altijd wel even een momentje voor een
proeverij. De leden die afgelopen februari aanwezig waren zullen beamen dat de wijn ook dit jaar
weer bijzonder smakelijk is.
En denk nu niet dat Willem het hierbij gaat laten. Vanaf volgend jaar zal er bovenop de flessen wijn
ook nog eens een aantal flessen champagne worden gebotteld. Het is bekend dat de naam
Champagne beschermd is, waardoor een andere geschikte naam gevonden moest worden. Díe naam
die is er…. en daar zijn we best trots op. We laten het nog even in het midden en in een volgende
Tuinpraat komen we hier zeker op terug.
Voor nu: blijf gezond en tot de volgende keer. Proost!
Willem & Liesbeth Duijs

Werkzaamheden aan de mast
In juni werden er onderhoudswerkzaamheden verricht aan de hoogspanningsmast op het
tuincomplex. Het zag er gevaarlijk, maar ook stoer uit om de heren zo hoog aan de mast te zien
hangen en werken. De mast ziet er in ieder geval mooi uit. Hoewel de heren nauwkeurig te werk
gingen, is het bij sommige tuinen mis gelopen. Kassen en groenten op deze tuinen waren onder de
verf. Deze tuinders mogen contact maken met de projectleider, voor een eventuele schade
vergoeding.
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De dorpskrant van 6 juni 2020
In de dorpskrant van juni 2020 verscheen een artikel over tuindersvereniging Driemond (zie tevens
prikbord). We stonden in de schijnwerpers van het dorp. In deze krant staat tevens een artikel over
fase 2 en 3 van het groot onderhoud project in Driemond. Onze voorzitter heeft inmiddels het
uitvoeringsplan van fase 2 bekeken. De beschoeiing van tuindersvereniging Driemond is daarin
uitgewerkt. Tevens zal de inrit van onze hoofdingang opnieuw betegeld worden.
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Recept van het jaar
Recept Mimmo en Joke Mazotta
1.

2.

500 g asperges
6 plakjes roomboterbladerdeeg, ontdooid
100 g achterham (vleeswaar)
4 eieren
125 ricotta
Nootmuskaat
150 g geraspte (belegen + Italiaanse) kaas
Extra nodig: rechthoekige (20 x 30 cm) of vierkante
metalen bakblik (25 x 25 cm)
groot stuk bakpapier

Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd de houtachtig
uiteinden zo af dat alle asperges even Iang zijn. Schil met
een dunschiller alleen de harde onderkanten van de
asperges. Kook de asperges in een hapjespan met ruim
kokend water en wat zout in 4 minuten beetgaar. Laat ze in
een vergiet goed uitlekken.
Bekleed het bakblik eerst met bakpapier dat mag aan alle
kanten rommelig uitsteken. Leg plakjes bladerdeeg op de bodem en maak een opstaande rand van 4
cm hoog. Spreid de plakjes ham uit op de bodem.
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3.

4.

Klop in een kom de eieren los met ricotta, wat nootmuskaat en versgemalen peper. Roer de geraspte
kaas erdoor. Schenk dit mengsel in de taartbodem. Leg de asperges in de vorm, met kopjes zowel naar
links als naar rechts.
Schuif de vorm een richel onder het midden in de oven en bak de taart in 30-35 minuten goudbruin en
gaar. Laat de aspergetaart 5 minuten afkoelen en verwijder dan voorzichtig de vorm. Leg de taart met
bakpapier eronder op een grote plank.
Serveer in stukken. Lekker met een tomatensalade.

Tot slot
Zoals jullie hebben vernomen wordt er flink gestolen op ons complex. We weten niet of het intern
plaatsvindt of dat er mensen van buiten komen. Let daarom goed op uw spullen. Berg waardevolle
spullen goed op. En niet te vergeten sluit het hek achter u op als u laat van de tuin vertrekt.
Het bestuur wenst alle tuinders veel sterkte en plezier toe in de laatste tuinfase. Wees voorzichtig,
gebruik vooral uw verstand in de komende feestdagen, want Corona ligt overal op de loer. We zien
iedereen graag gezond en sterk terug in 2021.
Alex van Schaik
Juul Barendsen
Willem Griffioen
Peter Eijking
Chequita Bhikhi
Reacties graag naar tvdriemond@gmail.com
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