
NIEUWSBRIEF WIJKTUIN ACHTERVELD&GROENVLIET 1 
 

 

 

 

hkjkjlkjjjjl

 

 

 

Nieuwsbrief 
September 

2022 

 

 
 

   

DE GROENE TUIN DIE VERBINDT   IN DEZE UITGAVE 

 

Het was afzien deze zomer met, voor 
Nederlandse begrippen, een hoge 
temperatuur en aanhoudende droogte. De 
Wijktuin is zelfs enkele dagen gesloten 
geweest vanwege de hitte. Toch hebben 
vrijwilligers meestal gewoon doorgewerkt en 
viel er gelukkig voortdurend iets te oogsten 
voor de verkoop. Groente, klein fruit en 
stekjes. Verrassend is dat ons aanbod vaak 
groter is dan wat de tuin oplevert. 
Raadselachtig? Nou, er zijn nogal wat 
vrienden die aan de Wijktuin denken en 
opbrengst uit hun eigen tuin willen delen. Zo 
kan het gebeuren dat er zomaar extra 
courgettes op de kar liggen. Of staat er op 
een dag een hele rij plantjes chocolademunt, 
uit de tuin van een vrijwilliger. Iemand brengt 
een kiwiplant (maar tjonge, wat heeft die 
eenzame kiwi het moeilijk!). Met een kleine 
Wijktuinvriend heb ik een tomatenplant 
geruild. Hij bracht een tomatillo, ik gaf hem 
een trostomatenplant. De tomatillo groeit 
onder toezicht - in m’n eigen tuin. Mochten 
er vruchten aan komen, dan gaan die naar de 
Wijktuin. Een wijkbewoner – “wij gaan 
morgen met vakantie” – deed het riante 
aanbod in haar voortuin te komen plukken 
van twee rijk beladen zwarte bessenstruiken. 
Heerlijke rijpe bessen, die deels in de verkoop 
en deels in de jam zijn gegaan. 

 

En dan nu - in augustus begon het al - kisten 
vol appels en peren die ons zijn geschonken 
uit boomgaarden in de buurt. Wat een 
weelde toch allemaal. 

Met deze gulle vrienden en vrijwilligers zijn 
wij natuurlijk erg blij. Maar soms kijken we 
beduusd naar wat er is binnengesmokkeld. 
Niet blij dus. Met woekerende planten 
bijvoorbeeld, die er op het eerste gezicht 
alleraardigst uitzien. Of met een verzameling 
plastic plantenpotten in alle soorten en 
maten die over het hek zijn gekieperd en 
tussen de struiken liggen. Liever niet, 
mensen. 

Laten wij, tot slot, de ontelbare vrijwilligers 
die dag en nacht in de tuin bezig zijn, niet 
vergeten. Ook die zijn wij dank verschuldigd 
voor hun bijdragen. Weer een raadselachtige 
opmerking? Eind september 2022 ligt het 
kinderboek ‘Alle bee(s)tjes helpen’ op alle 
basisscholen in Nederland. Een leesboek om 
kinderen te leren over het belang van een 
gezonde bodem met een rijk bodemleven. 
Kunnen volwassenen vast ook véél van 
opsteken! 

 

Agnes Jonker 

 

Binnenkort … 

 

Zaterdag 24 september 
10.00 – 16.00 uur 

OOGSTFEEST 

 

Herfst- / winterrooster 
 
Van week 43 t/m week 16  is de 
tuin beperkt open voor 
bezoekers, t.w. op maandag, 
woensdag en donderdag van 
10.00-13.00 uur en op zaterdag 
van 12.00-14.00 uur. 
 
Gesloten: week 51  t/m week 2. 
Vanaf maandag 16 januari 2023 
gaat de tuin weer vier dagen per 
week open. 

 
 

  

Aan alle vrienden van de Wijktuin 
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Website en e-mailadressen 

Website GroenTrefpunt houdt binnen 
afzienbare tijd op te bestaan. De Wijktuin is 
nu al overgegaan naar de website van Pulse. 
Het adres van de nieuwe website: 
https://stichting-pulse.nl/sociale-
activering/clubsontmoeting/wijktuin/ 
  (ja, een beetje lang). 
 
Het e-mailadres is veranderd: 
wijktuin@stichting-pulse.nl 
 
Informatie over samen eten in de Wijktuin 
WijKoken via website Pulse. 
https://stichting-pulse.nl/sociale-
activering/clubsontmoeting/wijkoken 
 
Ook een nieuw e-mailadres: 
wijkoken@stichting-pulse.nl 

 
Met PIN betalen 

Contant betalen vinden steeds meer 
bezoekers lastig. Daarom hebben we 
geëxperimenteerd met QR-codes. Dat ging 
soms goed, soms niet goed. Daarom is nu 
besloten over te gaan naar een mobiel pin 
apparaat. De bestelling is gedaan en na alles 
te hebben ingesteld, hopen we hem op het 
oogstfeest te kunnen inwijden. Contante 
betaling blijft mogelijk. 
 
En al is het al september … heeft u de 
jaarlijkse vriendenbijdrage betaald? Wij 
hebben namelijk geen apart verzoek per e-
mail laten uitgaan. Helaas. Vermoedelijk is 
het een aantal mensen ontgaan het bedrag 
te voldoen. Maakt u ons alsnog blij met uw 
steun? 
Het bedrag ad €7,50 kan worden 
overgemaakt op bankrekening 
NL15RABO0160499380 t.n.v. STG. Pulse 
o.v.v. Wijktuin. 
 

Penningmeester Ben 
 

 

De bijen 

Wat wij schreven in april - dat het een mooi 
voorjaar kon gaan worden - is uitgekomen. 
De bijen hebben erg hun best gedaan. Eind 
mei konden wij al de eerste honing slingeren. 
Deze voorjaarshoning was binnen no time 
verkocht. Veel mensen hebben de weg naar 
de Wijktuin gevonden om onze honing te 
kopen. Ook het verdere verloop van de 
zomer heeft bijgedragen aan een geslaagd 
bijenseizoen. 
 

 
 
Een gezamenlijk gemaakt bijenhotel is net 
voor de zomervakantie geplaatst op het 
schoolplein van De Brug in het bijzijn van 
enige klassen van de school. 
 
Van het gedoneerde geld van een computer 
firma uit IJsselstein is een prachtige 
observatie kast gekocht. De kast is eerst in 
de verf gezet en twee dagen later gevuld met 
een bijenzwerm die op de Wijktuin was 
neergestreken. 
 

 
 
Het mooie van deze kast is dat je van vier 
kanten door een glazen wand binnen kunt 
kijken. Je ziet hoe de bijen zelf de raten 
bouwen, zoals zij dat bijvoorbeeld in een 
holle boom zouden doen. 
Tijdens de Landelijke Open Imkerijdagen 
begin juli was de observatiekast een echte 
trekpleister. ZSN/Kontakt plaatste een foto 
van deze dag op de voorpagina van de krant. 
 
De bijenkasten in de stal zijn weer volledig op 
sterkte en zo konden wij eind juli wéér een  
grote hoeveelheid honing slingeren. Ook 
deze potjes vlogen de deur uit. 
Het actieve bijen seizoen is inmiddels 
afgelopen en er is al een begin gemaakt met 
het inwinteren. 

Door het zeer warme weer van de afgelopen 
negen weken blijft de koningin lang aan de 
leg waardoor er nog veel stuifmeel en nectar 
gehaald kan worden. Op maandag 5 
september zag ik dat er volop gevlogen werd 
op de bloeiende hedera, waar veel stuifmeel 
te halen valt. 
 
De zomeractie Tegelwippen - via Intratuin en 
KNIJ - kan er hopelijk aan bijdragen dat er 
meer bloemrijke tuintjes in de buurt komen. 
Wij blijven tenslotte stadsimkers. In de 
weilanden om ons heen valt nog geen 
klavertje te ontdekken. De actie loopt nog 
tot en met 31 oktober 2022. 
 
Als laatste zijn wij zeer trots dat het aantal 
nieuwe imkers opnieuw is toegenomen. 
Hierdoor kunnen wij onze werkzaamheden 
verdelen. 
 
Hopende op een goed nieuw bijenseizoen 
volgend jaar waar wij nu de basis voor 
hebben gelegd. 
 

Bob 
 

 

De groentetuin 

Dit jaar was uitzonderlijk warm en droog. De 
groentetuin, waar ik verantwoordelijk voor 
ben, had hier behoorlijk van te lijden. Wij 
hadden veel vóórgezaaid in de kas en na 15 
mei naar buiten gezet, zoals de tomaten en 
paprika’s. De bonen werden in de volle grond 
gezaaid. Maar toch, door droogte en warmte 
ging het helemáál niet zoals we het gewild 
hadden. 
De peulen, tuinbonen, kapucijners, 
sperziebonen en boterbonen gingen prima, 
maar de snijbonen waren in de tweede oogst 
erg droog en draderig. Voor consumptie 
eigenlijk niet zo geschikt. 
 
Een nadeel van te weinig neerslag is ook dat 
wat er stond, amper wilde groeien. We 
kunnen wel water uit de sloot oppompen, 
maar we hebben toch liever regenwater. Dat 
is beter voor de tuin. 

In het najaar gaan we de tuin voorbereiden 
voor het komende nieuwe  jaar. We gaan 
droge stof in de grond verwerken, zoals 
gehakselde stro. Dit zorgt ervoor dat de 
grond meer vocht kan vasthouden zodat de 
komende planten hier goed gebruik van 
kunnen maken. Dit naar aanleiding van het 
droge jaar wat we achter de rug hebben. 

  

https://stichting-pulse.nl/sociale-activering/clubsontmoeting/wijktuin/
https://stichting-pulse.nl/sociale-activering/clubsontmoeting/wijktuin/
mailto:wijktuin@stichting-pulse.nl
https://stichting-pulse.nl/sociale-activering/clubsontmoeting/wijkoken
https://stichting-pulse.nl/sociale-activering/clubsontmoeting/wijkoken
mailto:wijkoken@stichting-pulse.nl
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We hebben weer veel vrienden gelukkig 
kunnen maken met onze onbespoten 
groenten. Heel vaak verbaasde gezichten dat 
het allemaal zoveel lekkerder smaakt dan uit 
de winkel. 

 

Op dit moment zijn we bezig met het 
plukken van appels en peren uit diverse 
boomgaarden van particulieren. Maar ook uit 
de diverse fruitbomen van IJsselstein, 
bijvoorbeeld op de Haanderik en de Dissel, 
wordt fruit geoogst. Alles voor een zacht 
prijsje op de kar verkrijgbaar. 

 

Op 24 september vieren wij ons “oogstfeest” 
waarbij je van harte welkom bent. Diverse 
producten worden ten toon gespreid, ook 
door mensen van buiten de tuin. Je kunt 
meedoen aan verschillende activiteiten, zoals 
mandjes vlechten en diervriendelijk 
timmeren (vogelhuisjes, voederplankjes). Je 
kunt ook meedoen aan een serieuze 
“fruittaarten-bakwedstrijd”. Het fruit voor 
deze bakwedstrijd is bij ons gratis op te 
halen, wél met een aantoonbaar bewijs dat je 
meedoet aan dit evenement. 

Trouwens, als je ons wilt helpen met 
tuinieren of andere zaken, zoals timmeren en 
schilderen, dan ben je van harte welkom!! 
We zitten te springen om vrijwilligers die de 
handen uit de mouwen willen steken. Ook 
mensen die leuke ornamenten op een tuin 
kunnen maken of oude ambachten kunnen 
uitvoeren, daar zouden we blij mee zijn. 
 
Graag tot ziens op de Wijktuin en misschien 
wel op het Oogstfeest. 

Met vriendelijke groet, Hans Rijkse 

 

WijKoken 

De koks van WijKoken, een fijne club 
vrijwilligers met koken als passie, ieder op 
zijn of haar manier en met fantasie. Zij 
hebben met elkaar gemeen dat eten ~ “zelfs 
met een laag budget” ~ een feestje is. 

 

De Griekse avond kortgeleden is een goed 
voorbeeld. De avond ademde Griekse sfeer 
met heerlijke Keftedes (gehaktballetjes) in 
tomatensaus volgens traditioneel recept, 
salade, Tzaziki, Melitzana (aubergine salade), 
Griekse yoghurt met noten en honing. Alles 
zelf bereid, de tomaten en honing uit de 
Wijktuin. 

 

Diner van 3 gangen voor slechts € 7,50 p.p. 
Wij mogen geen alcohol serveren. 
Welkom! Elke eerste woensdag (vegetarisch) 
en derde woensdag (vlees of gevogelte) van 
de maand kunt u aanschuiven, uitsluitend na 
aanmelding per e-mail 
 wijkoken@stichting-pulse.nl 
 

Tineke 

 

Kruiden in de Wijktuin 

  

Naast groenten en zacht fruit zijn er kruiden 
op de tuin. Helaas is de grond wat verarmd. 
Door een droog voorjaar en aansluitend een 
hete, droge zomer is de groeikracht 
aangetast. Ondanks dat, is er nog altijd wel 
iets te vinden. Nana munt, voor de 
traditionele Marokkaanse muntthee, is zeer 
gewild. Een takje rozemarijn, tijm, 
bonenkruid, lavas of plukje peterselie en 
bladselderij geven een gerecht meer smaak. 

De komende winter geven wij extra aandacht 
aan de bodem. De bedden worden verrijkt 
met kalk en wat stro om verdroging tegen te 
gaan. Hopelijk kunnen we volgend jaar 
plantjes uit de kruidenhoek verkopen i.p.v. 
slechts een takje uit de tuin. 

Sinds kort probeer ik iedereen via Facebook 
te vertellen welke groenten er geoogst 
kunnen worden en dat blijkt succesvol. De 
aardappelen waren al bijna uitverkocht 
voordat eenieder het gelezen had en ook het 
fruit vliegt bijna van de kar. Volgend jaar wil 
ik dan ook nog meer info via dat platform 
geven. 
https://www.facebook.com/WijktuinAchterveldGroenvliet/ 

 
Tot ziens op de tuin, Florie 

 

 

 

Zonnebloem 
 
Dat een zaadje slakken en droogte heeft 
getrotseerd en overleefd en tot een grote en 
lange plant uitgroeit. 
En dat daar dan ook nog vrij grote bloemen, 
vol met zaden komen! 
Energie, doorzettingsvermogen, 
verwondering, blijdschap, toekomst... 
 

 
 
Symbool voor mijn beleving van tuinieren. 
 

Merian 
 

mailto:wijkoken@stichting-pulse.nl
https://www.facebook.com/WijktuinAchterveldGroenvliet/


NIEUWSBRIEF WIJKTUIN ACHTERVELD&GROENVLIET 4 
 

 

 

En dan nog dit  …  

Krijgen we nieuwe bewoners op de tuin? 
Muizen zijn gewaarschuwd! Een uilenkast - 
afkomstig van een hoge boom aan de Noord-
IJsseldijk die onlangs werd  gerooid – hangt 
sinds kort aan de zwarte walnotenboom. De 
kast is groot van formaat en geschikt voor 
bosuilen. Misschien komt er een camera bij 
die ’s nachts bij beweging wordt geactiveerd. 
Waarnemingen op de vorige locatie tonen 
‘kijkers’, uilen die de kast kwamen 
inspecteren … en weer vertrokken. 

 

* 

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, ook 
voor enkele uurtjes. Dit jaar zijn er 
verschillende mensen bij gekomen, op een 
dag en tijd die hen schikt. Het is fijn dat er 
altijd meerdere mensen aanwezig zijn. 
Terwijl de een bezoekers aan groenten, fruit 
of bloemen helpt, gaan de anderen gewoon 
verder met de werkzaamheden. Ook uit het 
oogpunt van veiligheid is het van belang dat 
er altijd meerdere mensen aanwezig zijn. 

Voor één van de nieuwelingen is af en toe 
meewerken een plezierige manier om kennis 
te maken met de Wijktuin en de vrijwilligers. 
Pulse en het kernteam zijn namelijk met haar 
in gesprek nadat zij belangstelling had 
getoond om leiding te geven aan de club. 
Haar naam is Annemieke Feyt. Het 
voorzitterschap is voor haar goed te 
combineren met de baan die zij heeft. 
Binnenkort meer over de samenstelling van 
het kernteam. 
 
* 

In de loop van het jaar ontvingen wij diverse 
groepen o.a. van de Praattafel. Daarnaast 
was er een workshop vilten met wol en 
andere natuurlijke materialen, door Karen 
Bruinsma. Vaste prik zijn de leerlingen die 
met school langs komen. Evenals vóór de 
zomervakantie ontvangen wij in het najaar 
schoolklassen voor lessen Natuur & Milieu 
(NME). Tien ochtenden maar liefst. 
 
* 
 
OOGSTFEEST ~ Wie staan er allemaal…?  

 Bijenvereniging 

 WijKoken 

 Molen De Windotter 

 Horizon Natuurvoeding 

 Eetbaar IJsselstein 

 Sandra-met-zoet-en-zuur 

 Mw. Soap 

 KNIJ 

 en natuurlijk de Wijktuin met eigen 
waar … o.a. vers geperst fruitsap. 

 
 
 

 
 
 
Op tijd komen om de taarten te proeven …! 
 
 

 
 

 

 

 

 

Kernteam: Agnes, Ben, Florie, Hans, Merian 
en Rob. 

Foto’s: uit eigen koker 😊 

 

 

 

 

DE GROENE TUIN DIE VERBINDT  

Wijktuin Achterveld&Groenvliet 
Achtersloot 23a 
3401 NR IJsselstein 

 

Voor bijzonderheden, activiteiten en achtergronden kijk op:  

https://stichting-pulse.nl/sociale-activering/clubsontmoeting/wijktuin/ 

https://stichting-pulse.nl/sociale-activering/clubsontmoeting/wijkoken/ 

https://www.facebook.com/WijktuinAchterveldGroenvliet 

https://www.picuki.com/profile/wijktuinachterveld 

 

 
 
 
Contact: 
Stichting Pulse 
Postbus 29 
3400 AA IJsselstein 
T 030 – 68 68 0 30 
 

E  wijktuin@stichting-pulse.nl 
 

B  NL15RABO0160499380  STG. Pulse inz. wijktuin 

 

https://stichting-pulse.nl/sociale-activering/clubsontmoeting/wijktuin/
https://stichting-pulse.nl/sociale-activering/clubsontmoeting/wijkoken/
https://www.facebook.com/WijktuinAchterveldGroenvliet
https://www.picuki.com/profile/wijktuinachterveld
mailto:wijktuin@stichting-pulse.nl

