
 Chris en doChter Karen 

Wachten op zonneWortel

 anneKe 

lekkere cavaillons

 anita 

tWeede oogst bonen

 Cynthia, Björn en arne 

zoon gaat voortuin inpalmen

 Wim (man van peggy) en doChters 

diepvriezer helemaal vol

 sandra 
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Witte en paarse Wortelen

Dochter Karen komt Chris vanavond helpen gieten. In 
dit tuintje vallen vooral de hoge zonnewortel-planten 
op. Chris maakt zich een beetje ongerust over de 
opbrengst. “Normaal gezien zouden de planten moe-
ten hebben gebloeid in juni, maar ik heb nog geen 
spoor van bloemen gezien. En de knollen zouden in 
oktober klaar moeten zijn om te oogsten... ik ben 
benieuwd.” De Oost-Indische kers tegen haar tuin-
afsluiting is niet alleen decoratief. “Ik heb blaadjes en 
bloemen al gebruikt in slaatjes.” De schijfjes aardap-
pel die ze in de grond stopte, hebben flinke planten en 
een goede oogst opgeleverd.

Anneke is nog steeds erg gelukkig met haar tuintje. 
“Het is mijn vlucht van de drukte van thuis en het 
werk.” Zij is er in geslaagd cavaillon-meloentjes te 
kweken. Het duurt wel vrij lang eer ze rijp zijn omdat 
ze eigenlijk wat meer zon nodig hebben, maar ze sma-
ken verrukkelijk. Annekes oogst is overvloedig  
geweest: bloemkolen, boterbonen, witte kool, peter-
selie, selder, savooi, radijsjes... “Wat ik te veel heb, 
geef ik weg.” Na het tuinwerk geniet ze net als de 
andere dames op de bank vooraan in de tuin van een 
kop koffie, cake en koekjes die altijd klaarstaan op 
ladies night.

Anita zorgt meestal ook voor het tuintje van haar 
dochter Gitte, maar die zal het nu even moeten over-
nemen aangezien Anita met vakantie vertrekt. “De 
bonen in mijn tuintje leveren misschien nog een 
tweede oogst op. Nadat alle bonen waren geplukt, 
heb ik de planten grondig gesnoeid. Ze zijn opnieuw 
uitgeschoten en staan nu een tweede keer in de bloei.” 
De mysterieuze plant van een Portugees zaadje in 
haar tuin heeft een woekerende meloenplant opgele-
verd met spectaculaire groene vruchten met  
witte strepen. Zij heeft ook superlekkere gele pruim-
tomaatjes.

Cynthia en haar gezin genoten van een thuisvakantie, 
en ze brachten heel wat tijd in de tuin door. Haar oogst 
is indrukwekkend: “12 kg selder, 6 kg prei, 8 kg wor-
telen, 4 kg courgettes, wel 50 kroppen sla...” Haar 
zonen Björn en Arne oogsten nu rode kool en... cour-
gettes! “Björn is helemaal gewonnen voor tuinieren. 
Hij heeft gevraagd of hij onze voortuin mag omspitten 
om er een groentetuintje van te maken. Daar staat nu 
toch maar wat verpieterd gras, dus hij mag het gerust 
proberen.” Intussen controleert Björn of de maïs- 
kolven al dikker worden en geeft hij zijn broer instruc-
ties. Hij wordt een echte tuinman.

Peggy is er niet, zij moest naar een ouderavond en 
stuurde dan maar haar man Wim. Die nam zijn twee 
dochters mee voor de vrouwelijke touch. “Mijn groot-
vader had twee groentetuinen. Wij hebben thuis 
nooit groenten uit de winkel gegeten. Mijn vader is na 
zijn pensioen ook beginnen tuinieren, en ik ben er nu 
ook zelf  mee bezig.  Je moet er tijd voor maken, maar 
het resultaat valt mee. De opbrengst van ons tuintje is 
zo goed dat ik de man van Bofrost heb moeten door-
sturen toen die kwam bellen voor de bestelling van  
diepvriesproducten. Onze diepvriezer zit helemaal 
vol met eigen groenten!” 

Sandra heeft de aardbeien weggehaald omdat ze 
steeds geplunderd werden. Vooraan in haar tuin 
staan nu spruiten waar ze ook in de winter nog ple-
zier van zal hebben. 
Naast de spruiten werd een compostvat neergezet.
“We hebben het geprobeerd met een gezamenlijk 
compostvat, maar dat lukte niet. Er werden steeds 
maar dingen ingegooid die er niet in hoorden. 
Daarom probeer ik het nu zelf.”
Op de markt kocht ze suikerbrood, een bladgroente 
die ook wel groenlof wordt genoemd (ze is verwant 
aan witlof). “Je kunt het rauw eten of stoven.”

Nelly kan alleen ‘s avonds tuinieren omdat ze overdag 
werkt, daarom zien we haar nu tijdens ons avond-
bezoek voor het eerst. Zij en haar kleindochter Lili zijn 
beiden in de weer met een hark. De ene wat groter dan 
de andere. “Ik had eigenlijk ingeschreven voor mijn 
partner die net met pensioen is, maar ik kom hier zelf 
ook geregeld. We hebben onder meer drie soorten 
wortelen geoogst: gewone oranje maar ook witte en 
paarse. Die witte en die paarse vonden we niet zo lek-
ker; misschien omdat je onwillekeurig denkt dat een 
wortel oranje hoort te zijn? Ik ben ook benieuwd naar 
de smaak van het suikerbrood.”

Minder courgetten!
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