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NEUS IN DE BOTER Door David Hague

David’s recept

Je eigen moestuin
Boeren, professionele tuinders en mensen 
met een volkstuintje hoeven niet verder te 
lezen. Deze editie van ‘Neus in de Boter’ 
gaat over zelfvoorziening, geld besparen, en 
inmaken voor de winter. Deze dingen zijn ook 
nieuw voor mij, maar je moet ergens begin-
nen, toch? 

• Er zijn waarschijnlijk heel 
veel dingen die we zouden 
willen doen, maar niet durven 
uit angst voor wat anderen 
zouden zeggen. Met mijn ei-
gen moestuinprojecten heb ik 
het zeer bevrijdend gevonden 
door gewoon tegen mezelf 
te zeggen “wat kan het mij 
schelen wat anderen denken 
of zeggen,” “het is mijn plan.” 
Misschien helpt het dat we 
nu in veeleisende tijden leven 
en dat betekent dus radicale 
acties ondernemen. Wat echt 
moeilijk was, was beginnen. 
Dat begin betekende het gazon omspitten, 
en dat is zeker een drastische maatregel. 
En achteraf, makkelijk praten nu, kan ik 
zeggen dat je dat niet moet onderschatten. 
Wees gewaarschuwd, spitten is hard werk. 
Het gras opgraven tot een diepte waardoor 
je voorkomt dat het teruggroeit is een echte 
uitdaging. Het kostte me drie pijnlijke dagen 
- bloed, zweet en ‘blaren’ - en gedurende die 
tijd had ik veel momenten van echte twijfel 
en spijt dat ik er aan begonnen was. 

• Als je gazon er eenmaal uit ziet als een vers 
geploegd weiland, ben jij er volledig uitgeput 
en wanhopig op zoek naar iemand die je 
komt helpen met de volgende fase. Hoe ver-
ander je dat hobbelige veld in een egale fi jne 
bodem, klaar voor het zaaien? Maak je geen 
zorgen, hulp komt vanzelf. Moeder natuur wil 
je meestal graag helpen in de tuin en als je 
jouw aanval op de grond juist heb getimed, 
zal de vorst de klonten fi jn maken voor je, dus 
les één: spit de grond tegen het einde van de 
herfst en laat de regen en vorst de klonten 
klein maken. Ik deed het anders. Ik gebruikte 
een vork en het kostte me bijna mijn rug, 

maar wat dan nog - nu weet ik beter.

• Als de dagen langer worden en de lente 
komt, kan je je uitleven met bedenken wat je 
graag uit jouw moestuin zou willen eten en 
waar je het beste wat kan planten. Kijk welke 

delen het meeste zon 
krijgen, en of je er bij 
kan met je waterslang. 
Je zult er genoeg 
natuurlijke tegenslagen 
beleven, dus maak het 
jezelf gemakkelijk! Be-
perk de gevolgen van 
je eigenwijsheid met 
een beetje planning. 
Ik deed het anders. Ik 
moest een extra slang 
kopen voor 20 euro, 
maar nu weet ik beter. 

• Ik heb ook ontdekt 
dat bijna elke plant 
zijn eigen voorkeuren 

heeft, dat is iets wat je ook moet leren. Je 
kunt deze les op twee manieren leren, doe 
eerst je eigen onderzoek, of leer uit ervaring. 
Ik ben niet een wandelende Wikipedia, maar 
nu weet ik meer. Bijvoorbeeld, ik weet nu dat 
tomaten niet zomaar mooie vruchten geven 
zonder de hulp van de tuinman. Tomaten 
moet je echt verzorgen, scheuten uithalen, 
bemesten, warmte en water geven. Het is ei-
genlijk niet verwonderlijk dat mensen praten 
met hun planten, ze brengen zoveel tijd door 
samen. 

• Al deze informatie is er om gevonden te 
worden, in de bieb, op internet, en bij een 
prachtige groep wijze oudere mensen die 
deze lessen al eens geleerd hebben en die 
‘plantentaal’ spreken. Ik heb meer met mijn 
vader over groene dingen gesproken in het 
afgelopen jaar, bijna dagelijks, en ik heb ook 
totaal vreemden, die mooie bonen of dikke 
venkel in hun tuinen hebben, zomaar aange-
sproken. Groenten zijn geen politiek en geen 
religie; mensen zijn blij hun mening te geven, 
groenten zijn cool! 

Maak je eigen 
vlierbloesemchampagne
Ingrediënten
• 4 liter warm water 
• 700 g suiker
• Sap en schil van vier citroenen
• 2 eetlepels witte wijnazijn 
• Ongeveer 15 Vlierbloem hoofden, in volle bloei 
   
Bereidingswijze:
1. Giet het warme water en de suiker in een grote container (een brandschone emmer 
is prima) en roer tot de suiker is opgelost, dan aanvullen met koud water zodat je in 
totaal 6 liter hebt.
2. Voeg het citroensap en de citroenschil, azijn en bloemknoppen toe en roer voorzichtig. 
Het is niet nodig de bloesem te wassen, je zou dan de pollen wegspoelen en dat geeft 
juist de smaak. Het fermenteerproces is tevens een zuiveringsproces. 
3. Dek de container af met een schone theedoek, of kaasdoek, en plaats in een koele, 
luchtige plaats om te fermenteren. Na een paar dagen kan je kijken onder de doek - 
begint het geheel te schuimen dan is het fermenteren begonnen, zo niet, strooi er dan 
een snufje gist in.
4. Laat het geheel, weer afgedekt met een schone theedoek of kaasdoek, fermenteren 
voor nog vier dagen. Zeef de vloeistof door een keukenzeef bekleed met kaasdoek, of 
een oude nylonkous en giet het in gesteriliseerd glazen fl essen met champagne achtige 
doppen. Deze zijn verkrijgbaar bij de hobbybrouw winkel, of je kunt beugelfl essen met 
stevige doppen, of gesteriliseerde kunststof fl essen met schroefdop gebruiken. 
LET OP: tijdens het gisten kan de druk in de fl essen behoorlijk oplopen want het gis-
tende brouwsel genereert koolstofdioxide: dus het gebruik van sterke fl essen en goede 
doppen is echt essentieel.
5. Sluit de fl essen goed af en laat het mengsel verder fermenteren voor minstens een 
week alvorens gekoeld te serveren. De champagne is houdbaar in de fl essen voor een 
paar maanden. Bewaar op een koele, droge en donkere plaats.

• Er is nog een ding dat ik je niet wil onthou-
den. Als aangename verrassing ontdekte ik 
dat je als beginnende boer, niet al je groenten 
uit zaden hoeft te kweken. Dat kan wel, maar 
het hoeft niet. Dan speel je niet vals! Hier, 
in De Ronde Venen, hebben we een aantal 
lieve leveranciers van jonge planten, reeds 
gekiemd en in kleine blokjes aarde, kant en 
klaar voor jouw volkstuintje. Wanneer je jouw 
grond goed hebt voorbereid en het losse lich-
te goed bemeste aarde is, dan zullen de plan-

ten goed groeien, zolang je ze water geeft 
en regelmatig het onkruid verwijdert. Eigen 
groente kweken vraagt best veel toewijding 
en heeft een grote leercurve, maar ik kan je 
verzekeren, het is echt de moeite waard. Het 
is sociaal, gezond en hopelijk smakelijk en 
zowel vanuit economisch- als milieuoogpunt 
zeer zinvol. Het brengt jou en je gezin dichter 
bij de natuur en elkaar. Tot nu toe is het best 
hard werken geblazen geweest, maar ik ben 
erg blij dat ik er aan begonnen ben.

Bijeenkomst maandag 8 juli om 19.30 uur in De Willisstee

Zonnig Wilnis bedingt scherpe prijs zonnepanelen
In navolging op succesvolle de actie 
‘Zonnig Baambrugge’ zijn er inmid-
dels initiatieven ontwikkeld om de 
rest van De Ronde Venen minstens 
zo zonnig te maken. In Wilnis is 
scherp onderhandeld met het in 
Mijdrecht gevestigde bedrijf JDG 
Zonnepanelen. Het resultaat is dat 
u panelen aan kunt schaffen die op 
hetzelfde prijsniveau liggen als die 
in Baambrugge worden gehanteerd. 
Aanstaande maandag is er een infor-
matieve bijeenkomst waar u volop 
informatie kunt krijgen over het aan-
bod dat ter tafel ligt. Het is sowieso 
verstandig langs te komen. Gezien de 
ontwikkelingen op de wereldmarkt 
ligt er vanaf augustus een prijsverho-
ging van 48% op de loer. Die bent u, 
door langs te komen, net even voor en 
dat is prettig voor uw portemonnee. 

Zonnig Wilnis is trots dat het is 
gelukt een lokale aanbieder/instal-
lateur achter het genomen initiatief 
te krijgen. Goed voor de economie 
in onze dorpen. Deze zal maandag 
uitgebreide informatie geven over 
de voor- en tegens van het gebruik 
van zonne-energie en de manier 
waarop dit in uw situatie toege-
past kan worden. Zaken als type 
zonnepanelen, de omvormer en 
plaatsingsmogelijkheden komen aan 
de orde. 
U kunt deze avond ook een inten-
tie afgeven om met JDG in zee 
te willen gaan. U weet zich dan 
verzekerd van de scherpe prijs en 
het bedrijf komt na een afspraak bij 
u thuis om de situatie te schouwen 
en een offerte op maat af te geven 
waar u ja of nee tegen kunt zeggen. 

Het is belangrijk dat er zo veel mo-
gelijk Rondeveners mee doen aan 
dit initiatief. Des te meer mensen 
van de aanbieding gebruik zullen 
maken, des te goedkoper het wordt. 
Dus hebben uw buren of kennissen 

ook interesse in zonnepanelen? 
Vraag ze om ook naar de bijeen-
komst in De Willisstee te komen!
Mocht u vragen hebben die niet tot 
maandag kunnen wachten, mail dan 
naar zonnigwilnis@wilnisklopt.nl

Jan de Graaff van JDG Zonnesystemen behandelt maandag aanstaande alle ins en 
outs van zonnepanelen.         foto patriCk Hesse

Opnieuw stroom-
storing in Mijdrecht
Inwoners van Mijdrecht zijn 
maandag jl. opnieuw getroffen 
door een stroomstoring. Ook het 
winkelcentrum van Mijdrecht zat 
zonder stroom. Zo'n duizend klanten 
bij Proostdijland en de Dr. Van der 
Berglaan en omgeving hadden enkele 
uren last van de storing. In het cen-
trum was de stroom eerder hersteld. 
Het was de derde keer in één week 
dat Mijdrechters werden geconfron-
teerd met een stroomstoring. Deze 
komen in De Ronde Venen vaker voor 
dan gemiddeld. Stedin is bezig om 
in het gebied tientallen kilometers 
elektriciteitskabel te vervangen.
Ook kabelexploitant Ziggo kreeg te 
maken met een storing. Abonnees 
konden woensdagmiddag enkele uren 
geen TV kijken, niet internetten en 
niet telefoneren. Aan het begin van de 
avond was de storing verholpen.


