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Inhoud 

Van de redactie 

In het laatste weekend van september scheen de zon nog warm en was een hapje en drankje in de ach-

tertuin nog steeds mogelijk. Dat ik daarvan ook gebruik heb gemaakt, verklaart 

dat deze nieuwsbrief een beetje later is dan ik bedoelde. Loslaten....en dan niet 

alleen de blaadjes aan de bomen... 

Afgelopen jaar heeft P.D. bij ons een heel stuk gras omgevormd naar een ronde 

border. Ik ben begonnen met het planten van kruiden, maar ook ongevraagd 

duikt er allerlei moois op. Waarschijn-

lijk zijn de zaden losgewoeld bij het 

omspitten. Zo genoten we van vele klaprozen, iedere dag weer 

verse en heeft intussen vingerhoedskruid een flink stuk in be-

slag genomen. Als dat volgend jaar gaat bloeien, is dat vast ook 

een feestje. Uit de tuin heb ik - spotgoedkoop en van goede 

afkomst - een paar planten ijzerhard (Bonariensis)meegenomen 

en die staan er nu statig bij. De bijen en de vlinders hebben er 

een feestmaal aan. Of de bloempjes niet uitgeput raken. Mijn 

vlinderboekje bewijst goede dienst; ik spotte al dagpauwoog, 

blauwtje, koolwitje, gehakkelde aurelia, citroentje, kleine vos. 

Als ze nou hun eitjes een paar meter verder afzetten in de 

brandnetels die ik daarvoor speciaal heb laten staan, dan kan 

de volgende generatie volgend jaar ook weer bij ons uit eten!  

  

Carmen ten Have, info@kenjevoeding.nl 
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Agenda 2014 

Jaarvergadering 

Alles wat in de tuin speelt, wordt hier besproken. We stellen een agenda op en sturen die nog via de 

mail. En als jij een punt hebt wat je graag wil bespreken, laat het weten, dan komt dat ook ter tafel. 

In ieder geval staat deze vergadering ook weer in het teken van terugblik op het afgelopen seizoen en 

eventuele plannen met en in de tuin. Fijn als zoveel mogelijk leden elkaar en Hans hun ervaringen de-

len. Graag afmeldingen voor 1 November. Welkom! 

In het Volle Leven is een bijzondere tuin, omdat we als tuinder en oogsters niet als producent en con-

sument tegenover elkaar staan, maar gezamenlijk het reilen en zeilen in de tuin bepalen. Ik heb een 

paar jaar geleden voor het eerst mijn financiële begroting aan de jaarvergadering laten zien, zodat 

jullie ook weten waar de jaarcontributie op gebaseerd is. Uit de jaarvergaderingen zijn verschillende 

initiatieven ontstaan, zoals de actie voor de warme tractor, vorig jaar. De jaarvergadering is een podi-

um, waarop we alle zaken over de tuin met elkaar kunnen delen. Er worden beslissingen genomen over 

bijvoorbeeld wat we gaan zaaien, maar ook over het beleid van de tuin. De vergadering wordt ieder 

jaar goed bezocht en is, zeker voor de nieuwe leden, een aanrader: je leert elkaar en de tuin van bin-

nen uit kennen. Hans 

Datum Tijd Locatie Activiteit 

woensdag 12 november 9:00—12:00 u ?? zuurkool maken 

zaterdag 22 november 14:00 - 16:00 u ?? Jaarvergadering 

zaterdag 29 november Vanaf 13:00 u Tuin Winteroogsdag (info Martine) 

Zuurkool maken 

Van de witte kool kun je heerlijke zuurkool maken. Het is niet moeilijk en met elkaar is het makkelij-

ker en gezellig. Je hebt een paar dingen nodig, zoals een vaatje, kruiden en een starter. Kosten hier-

van zijn ongeveer 15 euro. Je kunt je opgeven via de mail bij Hans. Na opgave krijg je een lijstje met 

daarop de spullen die je aan moet schaffen. Er zijn een paar aandachtspunten: 

 Mogelijk zijn er tegen die tijd te weinig witte kolen, omdat we nu al zo vroeg zijn begonnen met 

oogsten. Dan zou het kunnen dat we extra witte kool moeten aankopen. Er kan dan een paar euro 

bij komen. 

 We zoeken nog een plek waar we de zuurkool mogen maken. Als het bij jou mag: heel graag. Laat 

het dan even weten. 

 Voor de mensen die niet op woensdag kunnen, maar wel in het weekend: laat het even weten, dan 

breng ik jullie in contact met elkaar, zodat jullie samen wat kunnen organiseren. 

Winteroogstdag 

Voordat zwaardere vorst ons overvalt, is het fijn om een voorraadje wintergroenten thuis te hebben. 

Natuurlijk staat er ook nog wel wat op het land in de winter. 

Wat kunnen we oogsten op de winteroogstdag: winterpeen, pastinaak, schorseneren, rode biet, rode 

en witte kool, prei, boerenkool, spruiten. Het gaat er niet om dat persé alles van het land af moet, 

want de meeste van deze gewassen kunnen wel wat kou aan. Maar rode biet, rode en witte kool kunnen 

niet veel hebben en het is goed als deze gewassen zoveel mogelijk worden meegenomen. Op de winter-

oogstdag doen we dat met elkaar.  Oogstmethoden: zie pagina 8. 

mailto:inhetvolleleven@hetnet.nl?subject=Winteroogstdag
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Gedicht 

 

Yvonne Hurkmans reageerde op het gedicht van Hans Andreus over een boom (nieuwsbrief zomer 

2014), met een eigen gedicht. Dank je wel, Yvonne! 

 

Boom 

 

Bomen zie ik zwieren en zwaaien  

Welkomend als ik in straten verschijn 

Dankbaar van schoonheid glimlachend 

Heerlijk om in het paradijs te zijn  

 

Een boom onbaatzuchtig en altijd 

Staat zij in weer en wind 

Even onschuldig fier en statig 

Levenslang als een liefdevol kind 

  

Die natuur brengt me steeds de vrede 

rust daalt zo diep in mij neer 

Vol onbaatzuchtige stilte  

Als ik in mijn bron arriveer 

  

Waar herken ik dit gevoel 

Van de schone pracht van de boom 

Net als de liefde en vrede in de bron 

Ja  het is samen een….  

je innerlijke boom 

  

de boom in mij zo liefdevol en stil  

en eeuwen is het geval 

draag ik fier en onschuldig alle levens                                                                                                                                                                                                                                       

onbaatzuchtig… ben ik… het al…  

                                                                                                                                                                                                                                             

Liefs, Yvonne, 13-7-2014 
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Herfstmijmering 

De herfst valt vroeg dit jaar, zoals alles in de natuur dit jaar vroeger is. Ik heb het gevoel dat de 

groei dit jaar nog explosiever was dan gewoon. Ik moest de witte kool op een gegeven moment op 

het oogstbericht zetten, veel vroeger dan ik eigenlijk wilde; 

zo groot was ze, dat ze haast knapte. Het loof van de bonen 

stierf eerder af, we hadden er genoeg van geoogst, maar 

toch… Ik ben eigenlijk nog niet klaar voor de herfst. Verwon-

dering over de groei: je legt een zaadje in de grond en het 

leven gaat zijn proces doorlopen. Het begint langzaam, maar 

op een dag kom je op de tuin en verbaas je je over hoe groot 

ze al is. Er is geen houden meer aan.  

Zo gaat het met veel dingen. Ik had bij jullie ook een soort 

zaadje geplant. In de vorm van een vraag, een verzoek, een 

wens. De groei van het aantal oogsters stagneerde namelijk 

en de tuin had simpelweg nieuwe leden nodig. Marjan Hendriks had een mooie oproep (als iedereen 

nou een nieuw lid aanbrengt…) in de nieuwsbrief geschreven met het schilderij van Vincent van Gogh 

erbij: ‘De Zaaier’. En zo is het ook gegaan. We hebben eigenlijk met zijn allen gezaaid en via via kwa-

men de nieuwe leden binnen druppelen. Eerst langzaam, maar gaandeweg werd het een sneeuwbal. Er 

zit zoveel innerlijke kracht in de tuin, en daarmee bedoel ik: wij met zijn allen, dat als het nodig is 

de handen van alle kanten worden toegestoken. 

Dat merk ik met de ledenwerfactie, maar ook met de oproep om samen de kas te verzorgen en de 

kruidentuin. En nu zijn we met een paar mensen een nieuw afdak aan het bouwen. Met de kas ging 

het geweldig. We hadden een rooster, waarop voor iedereen duidelijk was, wat en wanneer hij of zij 

aan taak had en het rolde! Binnenkort stuur ik iedereen van de kasgroep een uitnodiging om even na 

te praten. Met de kruidengroep kwam er gaandeweg hier en daar een beetje de klad in, waardoor er 

wat achterstallig onderhoud was en er door een paar vrouwen weer even flink aangepoot moest wor-

den. Des te meer reden om binnenkort een keer te evalueren. Voorop staat, wat mij betreft, dat 

het een plezier is om wat dan ook te doen in de tuin en dat we elkaar met dit plezier kunnen motive-

ren. 

Er zijn, zoals gezegd, veel nieuwe oogsters op de tuin. Ik zie jullie allemaal je weg zoeken en vinden. 

Genieten van de frambozen, de smaak van de groente, de rust van de plek. 

Het is te merken dat er meer mensen oogsten. Volgend jaar ga ik daarom van veel groente meer 

bedden planten en zaaien. Die ruimte is er. Alleen in het koolveld is het helemaal vol. Maar ik heb 

wel een paar ideeën hoe we dit op kunnen lossen. Ik wil hier graag met jullie over praten op de jaar-

vergadering, zaterdag 22 november.  

We hebben ook een aantal nieuwe verrassingen op het menu gehad: de käferbonen uit Bulgarije (zie 

het stukje van Joke elders in de nieuwsbrief), de kardoen, die nu echt in volle glorie te bewonderen 

was. De käferbonen waren in iets meer dan een week al op geoogst, dus daar moeten we volgend jaar 

sowieso meer van zaaien. 

In het Volle Leven is een tuin van overvloed. Is de ene groente op, dan dient de volgende zich al 

weer aan. Het is een tuin van vertrouwen, waarin iedereen oogst naar wat zij of hij nodig heeft en 

met respect voor de aarde, de planten en de mede-oogsters. Dat gaat over het algemeen goed, al 

zie ik de laatste tijd wel geregeld worteltjes op het land liggen, die je misschien te klein vond om 

mee te nemen? Of er zat wortelvlieg in (de zwarte streepjes in de peen): helaas dat is niet anders. 

Ik hou de peen vrij van wortelvlieg tot we gaan oogsten. Dan komt door het oogsten de geur van de 

wortelen in de lucht, waar de wortelvlieg gegarandeerd op af komt. Maar je kunt de plekjes uit de 

peen snijden en als je er wortelsap van maakt, schijn je het helemaal niet meer te proeven.  
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Het is in ieder geval niet de bedoeling om kleine of aangetaste peentjes achter te laten. Hierdoor 

wordt de aantrekkingskracht voor de wortelvlieg alleen maar groter. 

Maar ook andere groente moeten we natuurlijk niet achterlaten op het land. Het werkt nu eenmaal zo 

met ‘rommel’: als er eenmaal wat ligt, komt er meer. Het is een tuin van overvloed, niet van verspilling. 

 

En dan valt ’s ochtends vroeg de krant weer op de deurmat. Het nieuws is soms gewoon een klap in je 

gezicht, tenminste zo ervaar ik het. Veel nieuws is oud nieuws: de wereld draait door en de geschiede-

nis herhaalt zich. Mensen waren vroeger ook wreed en systemen zijn zo oud als de wereld. Toch lijkt 

er iets veranderd. Misschien is het het tempo waarin alles zich voltrekt. Ik voel me soms net een ouwe 

sok (en dat ben ik ook volgens mijn kinderen), maar de digitalisering, de robotisering (hoorde ik voor 

het eerst van, vorige week) gaat zo verschrikkelijk snel. En ik kan het niet helpen, maar ik zie de mens 

meer en meer ontmenselijken. Zeiden mensen dat vroeger ook toen ze werden geconfronteerd met de 

eerste treinen? Mogelijk. Laten we hopen dat de nieuwe generatie het kan bijbenen en dit schijnbaar 

onomkeerbare proces zo nodig een halt toeroepen. Maar zoals met alle processen op macro-niveau: je 

kunt er op dat macro-niveau voor je eigen leven toch niet veel aan veranderen. Het enige wat je wel 

kunt doen en wat absoluut vruchtbaar is: zaaien in je eigen leven. Zorgen voor jezelf, je gezin en je 

tuin. Ik merk het nu als ik lees over de haat in het Midden Oosten. Als ik geconfronteerd wordt met 

ongelooflijke wreedheden dan voel ik het ook in mijn borst opzwellen: ja, laten we snel troepen erop af 

sturen! En zo wordt haat met haat bestreden en blijft er uiteindelijk niemand meer over. Ook de men-

sen die ik haat, hebben dromen, angsten en verlangens. Ook zij hebben kleine kinderen. Ik heb geen 

antwoord. Maar misschien is het wel nodig als de wereld dat ook gewoon toegeeft: we hebben geen 

antwoord. We staan met lege handen. In de geschiedenis zijn er zo vaak ‘good guys’ en ‘bad guys’ ge-

weest. Er is zoveel gestreden voor een rechtvaardige zaak. En de ene partij noemt zichzelf ‘de ware 

religie’. En de andere partij noemt zich ‘de ware democratie’.  En ze hebben allebei gelijk. Het enige 

wat ik weet, is dat liefde wegen gaat die onmogelijk lijken. Liefde is in staat om te vergeven en om 

zich te laten slaan. Liefde is geduldig. Liefde gaat voor de waarheid. Ze is in staat om te confronte-

ren, om de ander een spiegel voor te houden, maar wel in het besef dat ik ook in een spiegel kijk. We 

staan naast elkaar in ons falen als mens, maar ook naast elkaar in onze hoop. Dus ik laat de krant maar 

liggen en ga gewoon naar de tuin en ’s avonds eet ik met mijn kinderen een patatje met een blaadje sla 

erbij.  

 

 

Het lijkt wel oud en nieuw, met al die wijsheden! Het is nog maar herfst, man. Je hebt gelijk, het lijkt 

wel snel te gaan, maar het is nog maar herfst. Geniet ervan! 

Hans 
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Over de herkomst en bereiding van Käferbonen 

Zittend onder de eiken van “in het volle leven” geniet ik van de rust, de 

atmosfeer en alles wat hier groeit, bloeit en leeft. Wat een diversiteit, 

insecten, vogels, gewassen om te oogsten.  Reguliere groentes, vergeten 

groente en af en toe een nieuwe groente, tenminste nieuw voor in de 

oogsttuin. 

Zo'n nieuwe groente is de bonensoort waarvan de bonen in de herfst ge-

oogst worden uit de gedroogde peulen. Ik kreeg twee jaar geleden enkele 

van die bonen van mijn dochter, grote violetgekleurde bonen met donkere 

vlekken. Ik kende dit soort bonen niet, maar vond ze zo mooi dat ik  ze zelf graag wilde verbouwen in 

mijn moestuin. Zo had ik vorig jaar een aantal stokken met mooi rood bloeiende bonen en een redelij-

ke oogst.  Ik nam een aantal van de bonen mee naar Hans en hij werd direct enthousiast om ze vol-

gend seizoen, dit jaar dus,  in de oogsttuin te proberen.  Zodoende stonden er dit jaar 8 piramides 

van tonkinstokken op het bonenveld met rood en witbloeiende stokbonen. Inmiddels zijn alle ge-

droogde peulen ervan geoogst. Bij het doppen was het heel verassend te zien dat er verschillend ge-

kleurde bonen uitkwamen, violette met veel en weinig donkere vlekken en ook enkele witte en zwarte.  

De bonen smaken volgens zeggen ook heel goed.   

 

Daar we heel erg benieuwd waren wat voor bonen het zijn, is mijn dochter gaan zoeken op internet 

en vond dat de bonen het meeste leken op de Steirische Käferbohn, die in de Oostenrijkse streek 

Stiermarken verbouwd worden. Ook qua grootte van de bonen matchen ze heel goed. Daarnaast heb 

ik geïnformeerd bij de kennissen van mijn dochter,  van wie ze de bonen kreeg, hoe zij aan de bonen 

kwamen.  Ik hoopte stiekem dat ze uit Oostenrijk zouden komen, dan was het duidelijk.  Ze bleken 

echter gekregen te zijn van een Bulgaarse kennis, uit Bulgarije meegenomen dus. Bij hen komen ook 

dezelfde kleurvarianten voor als dit jaar in In het Volle Leven. 

Voor de bereiding van  de “Bulgaarse” bonen denk ik dat de recepten voor de Steirische Käfer-

bohnen heel goed bruikbaar zijn, te vinden via deze link 

Wellicht ten overvloede, alle bonen moeten gekookt worden alvorens ze eetbaar zijn! 

Joke Klarenberg 

Käferbonen 
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Lunch doorgevers 

In het Volle Leven 
 
In het Volle Leven is een puur-natuurtuin: ik ga uit van de eigen kracht van de natuur. Planten zijn 

sterker en smaken krachtiger als ze hun eigen weg mogen zoeken, zonder hulp van kunstmest en na-

tuurlijk zonder gif. Als je lid wordt van de tuin, ben je elke dag welkom om biologische groenten, 

kruiden, bloemen en kleinfruit te oogsten. Naar eigen behoefte (je kan alles oogsten wat oogstklaar 

is, dat staat aangegeven op het oogstbord) en voor eigen gebruik. Wie zin heeft om mee te werken is 

van harte welkom. Maar je bent hier helemaal vrij in. 

Alle informatie over de abonnementen, andere wetenswaardigheden, zoals ook recepten, vind je op 

de website www.inhetvolleleven.nl 

Hans. 

Winteroogstdag2 

Oogstmethoden: 

winterpeen, pastinaak, schorseneren, rode biet: haal deze heel uit de grond. Draai het loof eraf, 

maar laat een plukje zitten (anders gaat het leven eruit). Doe ze in een kistje met wat zand, tegen 

het uitdrogen. Zet het kistje in de kelder, of schuur (als het maar koel en donker en vorstvrij is). 

Rode en witte kool: haal de kool in zijn geheel, met wortel en al uit de grond. Pluk de buitenste bla-

deren en hang de kool omgekeerd, aan de wortel, op in de kelder of andere koele plaats, bijvoorbeeld 

onder een afdak als het niet vriest. Zorg ervoor dat de kolen niet tegen elkaar komen. 

Boerenkool en spruiten: neem deze in zijn geheel, met wortel en al, mee naar huis. Plant hem thuis op 

een beschutte plek in de tuin. Pluk daarna af en toe een portie. Van de spruitkoolplant kan je behalve 

de spruitjes ook de kop eten. Dat is eigenlijk een grote, losbladige spruit! 

Prei: Net als boerenkool opnieuw planten, maar kan dicht bij elkaar, zodat het weinig ruimte inneemt. 

Datum: zaterdag 29 november 13.00 uur 

Voor vragen, neem contact op met Martine:  inhetvolleleven@hetnet.nl 

 

 

Tomaten, op een gespreid bedje. 
Het is alleen maar míjn ervaring, maar de keren dat ik in de kas was voor de tomaten, was het me 

overduidelijk dat hier met veel overleg en liefde in gewerkt is. De tomaten hingen er prachtig bij en - 

ook al heb ik er maar enkelen kunnen oogsten - smaakten ook heerlijk. En onder ieder trosje dat de 

grond raakte, was een strobedje voorzien. Dank je wel, werkers van de kas!                     Carmen.  

Tomaten 

Half september heeft een aantal van de leden een heerlijke lunch mogen genieten als dank voor het 

aanbrengen van nieuwe oogstleden. Vanaf deze plaats is het helemaal niet moeilijk om jullie een 

beetje jaloers te maken over de gevulde tafel en alle heerlijkheden. Hans en Martine, maar ook de 

moeder van Martine, hadden zich uitgeleefd met de groenten en fruit van de tuin. Naast alle ge-

zonds, waren er vooral veel toetjes in de vorm van taarten. Dat gevoegd bij leuke gesprekken en een 

gulle lach, hoop ik dat ik volgend jaar weer iemand kan aanbrengen....Of dan het lunch-aanbod nog 

geldt??   Carmen.  

http://www.inhetvolleleven.nl/
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