VERSLAG 9 maart 2020
Voorzitter Roelie Reinds heet alle aanwezige leden en Lammert Seijens van
harte welkom en opent de bijeenkomst.
Lammert Seijens komt ons vanavond vertellen over vergeten en bijzondere
groeten.
Opmerkingen over de notulen van de jaarvergadering in februari:
 Het moet zijn muis Jantje (niet muis handje)
 Het stichtingsbestuur nodigt de oudere bewoners uit voor een
stamppotbuffet (niet voor een high tea)
1 April – Paas doe avond geleid door Mirjam.
Opgave papier ligt op de bar.
Omdat er nog geen voorbeeld is stuurt Cathrina nog een mailtje met een foto.
Je kunt je dan ook nog opgeven.
20 april – Afdelingsavond met Hillie Weerman
Zij gaat ons vertellen hoe een levend standbeeld tot stand komt.
8 mei – stekjesmarkt op vrijdagavond – nader bericht volgt.
21 mei – Dauwtrappen met aansluitend een ontbijt
Voor alle leden + partner
Nader bericht volgt
De maandelijkse wandeling in november is in november op 12 november in
Vledder (datum is veranderd)
Na het liedje “Mien Toentje” van Ede Staal krijgt Lammert Seijen het woord.
Lammert runt samen met zijn vrouw Jolanda een tuinderij in veenhuizen
(tuinen van weldadigheid)
Het is een combinatie van Zorgboerderij/dagbesteding voor psychiatrische
patiënten met een hoog IQ, kweken van vergeten en bijzondere groenten, fruit
en bloemen en horeca/toerisme
Lammert begint met te vertellen dan hij net 2 dagen naar een markt in Boekel
(Noord Brabant ) is geweest. Volgens de wetenschap is hij niet besmettelijk met
het Corona virus. Maar hij wil het toch even gezegd hebben.
17 mei is er bij hun op het bedrijf een eetbare plantjes markt
Meer nieuw herover op www.detuinenvanweldadigheid.nl
Een nieuwe tak binnen het bedrijf is het kweken van kruiden voor theemengsels
Hierbij doen ze alles zelf. Zaaien oogsten, zaden plukken, drogen zakjes vullen.
Ook de zakjes worden zelf gemaakt
Alles met hulp van de zorgcliënten (vrijwilligers genoemd).

Ze hebben heel veel soorten groenten in de tuin zoals:
Haverwortel (morgenster), aardpeer, brave hendrik, pastinaak, schorseneren,
savooiekool, pronkbonen enz. enz.
Ook buitenlandse groenten en fruit zoals:
Palmkool, olijfkomkommer, Russische bladkool, heel veel soorten pompoenen,
nog meer soorten tomaten, itliaanse en Engelse bieten, bamboe, enz. enz.
Van Bamboe kun je de jonge scheuten eten en de stokken worden gebruikt als
bonenstokken.
Dan nog fruit: appels, peren, nashipeer, Japanse wijnkers, sneeuwbanaan
(pawpaw), vijgen, Chinese bes (goji en yang mei), persimoen, enz.
Zaden komen uit de hele wereld, meestal via internet besteld.
Het wordt soms op bedden gezaaid, maar soms ook willekeurig
Er staat meer dan 1000 soorten groenten. Door de rijke variatie ontstaan er
weinig luizen plagen.
Dan is er nog de kruidentuin en een verzameling Dahlia’s.
Tegen de slakken worden ze minstens 1.20 vanaf hagen geplant. Veel slakken
zitten graag overdag onder een heg of onder tuinafval.
Meestal kruipen ze in 1 nacht niet ver, 1,20 meter halen ze meestal niet.
Slakken hebben een hekel aan ruwe ondergrond, dat glijd niet makkelijk. Dus
veel open grond, schelpen of cacaodoppen zal ze tegen houden.
Het beste helpt een strenge winter, maar die heb je niet op bestelling.
De groenteteelt voor de zaden gaat op lange bedden.
Voor het mooi laten ze hier en daar een rode melde staan (jonge blaadjes als
versiering in de sla en de bloemen staan mooie in een boeker. Wel rooien
voordat er zaad in komt, anders heb je volgend jaar de tuin er vol van.
Omdat ze nu een biologische licentie hebben kunnen ze niet meer de prei
planten die ze eerdere jaren van defensie kregen (ook gedetineerden tuinieren
in Veenhuizen)
80 soorten knoflook!!! deze worden verzameld oor Kees Huibregs, ook wel Kees
Knoflook genoemd.
Zo nu en dan is er een knoflookdag met lezingen (zie website:
www.detuinenvanweldadigheid.nl )
Brave Hendrik is een soort doorgroeiende spinazie (vaste plant), je eet de jonge
blaadjes gekookt.
Nieuw Zeelandse spinazie is van oorsprong een wilde plant en groeit in Australië
gewoon aan het strand, aldus vrijwilligers die van april tot oktober vanuit de
hele wereld komen helpen.
40 soorten rabarber worden verzameld door Jaap Flaming uit Texel. Na een
blinde test is gebleken dat de kleur van rabarber niet van invloed is op de
smaak. Ook groene rabarber kan zoet zijn of rode juist heel zuur.

Rabarber kun je het beste scheuren (een stuk afsteken) Uit zaden komt meestal
rabarber dat heel snel bloeit.
400 soorten bonen!!
Je hebt weekschilde bonen (sperziebonen, …..)
en hardschilde bonen (bruine bonen, ….)
In Wageningen is een genenbank waar alle agrarisch erfgoed in de vriezer ligt.
Wil je zelf bonen bewaren om die volgend jaar weer te planten, 12 graden is de
ideale temperatuur. Op een droge plek blijven ze zo lang goed en zullen ze nog
kiemen.
100 rassen aardappelen!!
Per soort 25 stammen om de soort in stand te houden.
Pootaardappelen kunnen alle hebben, kleine zullen minder aardappels opleveren
maar we sneller dan grote poters
Na afloop van deze leerzame lezing met mooie plaatjes van de tuin bedankt
Roelie Lammert voor deze avond.
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