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In dit blad onder meer: 
 Redactioneel 
 Guus wordt gemist 
 Gedicht ‘Natuurlijke Vrede’ 
 Sudoku 
 Vanuit het bestuur, de voorzitter 
 Jong geleerd, oud gedaan? 
 Schoffelperikelen  
 Plaagplanten 
 Recepten  

 
Het blad voor de leden van Recreatiepark De Schoffel. 
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VAN DE REDACTIE  
 
De besprekingen over de toekomst van De Schoffel zijn in gang gezet. Na het 

bezoek van wethouder Ronald van der Meij is het nu wachten op de voorstellen 

die op tafel gelegd worden. Best spannend, vindt u niet?  

Elk moment in mijn kleine paradijsje bekruipt me wel ergens de gedachte: ‘hoe-

lang zal ik hier nog van kunnen genieten?’ 

Maar het bericht dat er de eerste zeven jaar nog niet gebouwd gaat worden, 

geeft wel lucht. Onze stem op een nieuw college voor Rijswijk is niet voor niets 

gegeven - zoals het nu lijkt.  

 

En dan is er het vreselijke nieuws dat haan Guus is verdwenen. Oké, het was een 

haantje met hanengedrag. Maar kun je hem dat kwalijk nemen? In zijn leven is hij 

vooral geconfronteerd met mensen die hem niet wilden, telkens moest hij weg. 

Ook bij De Schoffel bleek hij niet veilig. Ik mis hem elke keer als ik het parkeer-

terrein op kom, maar ik ben dan ook nooit door hem gepikt of agressief bejegend 

(zoals ik dat uiteraard ook niet naar hem toe deed overigens). 

 

In deze Kavelbode opa Wim Stoelinga aan het woord. Zoals velen geniet hij van 

tuin, kleinkinderen en het leven - het spat eraf in zijn verhaal. Huisdichteres 

Beppie geeft een boodschap mee over natuurlijke vrede. Hans den Ouden brengt 

in zijn column de verschillende dieren op en rondom De Schoffel in beeld. Hij 

verhaalt ook van het wel en wee op de tuin. Recepten natuurlijk weer van Hetty 

Coene. Soms vraag ik me af of ik rond etenstijd niet eens bij haar op de tuin moet 

aankloppen om te proeven van alle lekkers dat ze op tafel zet. Piet boft toch 

maar!  

In de volgende Kavelbode hopen we weer een lid in beeld te krijgen door Frits 

Benschop. Ook verwachten we dan weer een stukje vanuit het bestuur door 

Frank Groote. Lieneke Wardenaar kan ons meer vertellen over Berenklauwen en 

andere plaagplanten en hoe deze dreigen onze natuur te verstoren. Ik kon het 

niet laten de gemeente Rijswijk te adviseren om schaapjes in te zetten in het 

Elsenburgerbos zodat de Reuze Berenklauw ons niet boven het 

hoofd groeit. Jolande Sluyter tenslotte ziet een spitsmuisje aan haar 

tompoes knabbelen - of is dit nu een vrije interpretatie? -  natuurlijk 

krijgt u van haar het hele verhaal! 

Theo Bril 
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Natuurlijke Vrede. 
 
 
  

De mens, zijn dagen zo kort als pas gemaaid gras 
 levend in de schaduw van een perfecte natuur. 

 In de glorie van de bloem huist een kleurrijke ziel 
 en wat is de mens gegeven… zwart en wit. 

 
  

 Wellicht kunnen wij nog iets leren 
 zoals het anders zijn, te accepteren. 
 Wat groeit en bloeit te respecteren 

 en haat en nijd af te weren. 
 
  

 Mens en dier hebben samen rechten,  
 stop het egoïsme en elkaar te bevechten. 

Geweld wordt langzaam een sleur 
maar Liefde is deelbaar en heeft geen kleur.  

 
 

Beppie 
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NAMENS HET BESTUUR 
Door Gerard Daamen  
 
De grijze haan 
 
Wellicht zult u gemerkt hebben dat sinds enige tijd de grijze haan, 
door sommigen Guus genoemd, inmiddels niet meer op ons com-
plex aanwezig is. Hierbij in het kort even een relaas namens het 
bestuur.  
 
Guus is alweer enige tijd geleden door Bep Roeters, na toestemming van het 
bestuur, op ons complex ondergebracht. Hier waren reeds drie bruine hanen 
aanwezig. In het begin moest Guus zijn plekje zien te veroveren ten opzichte van 
de andere hanen. Uiteindelijk is hem dat beperkt gelukt. Een aantal leden, buiten 
Bep Roeters, heeft lange tijd de vier hanen op ons complex met veel liefde en 
energie verzorgd. 
 
Guus echter ging de laatste tijd steeds meer agressief gedrag vertonen en diverse 
malen heeft hij een aantal van onze leden, ook hun kinderen en kleinkinderen, 
aangevallen en behoorlijk verwond. Soms was dat door verkeerd gedrag van onze 
leden, maar toch ook in vele gevallen zonder enige aanleiding. Hierover is een 
flink aantal klachten binnengekomen bij het bestuur. Dit kon dus niet langer zo 
doorgaan.  
 
Daarom heeft het bestuur aan Bep Roeters gevraagd of zij niet een ander 
onderkomen voor Guus kon regelen, omdat hij niet meer was te handhaven op 
ons complex. Dit heeft zij ook in gang gezet en het was haar ook gelukt om een 
ander adres te vinden.   
 
In het bezit van een kooi om Guus te vangen, om hem daarmee naar een ander 
adres te brengen, kwam Bep naar de tuin. Echter Guus was in geen velden of 
wegen meer te bekennen m.a.w. Guus was plotseling verdwenen. Wat er precies 
met Guus is gebeurd, weet het bestuur tot op de dag van vandaag nog steeds 
niet.   
 
Natuurlijk vinden wij als bestuur het jammer dat het zo is gelopen, maar het is 
helaas niet anders. Ooit hopen we er nog achter te komen wat er precies is 
gebeurd met Guus. 
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SCHOFFELPERIKELEN 
Door Hans den Ouden  
 
Beste Schoffelaars,  
 
Je zou het, op het moment dat ik dit schrijf (zondag 17 
augustus 2014) niet zeggen, maar wat hebben we tot nu toe een mooie zomer 
gehad. Veel zon en af en toe een beetje regen voor onze tuin. Beter kon het niet. 
Het vakantieseizoen loopt ten einde, maar er is toch weer het een en ander op en 
rondom De Schoffel gebeurd. 
 
Allereerst kregen we het bericht dat er een gesprek is geweest met de nieuwe 
Rijswijkse wethouder die grondzaken in zijn portefeuille heeft en een mede-
werker van het Projectbureau RijswijkBuiten. Als ik de mail die daarover door ons 
bestuur werd verzonden goed interpreteer, is er toch nog een beetje licht aan het 
einde van de tunnel te zien. We kunnen in ieder geval tot 2019 op onze tuinen 
blijven en... er wordt naar een oplossing gezocht om definitief op onze locatie te 
blijven.   
 
Ook is, zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben, de Lange Kleiweg ter hoogte 
van onze ingang gereconstrueerd en van een nieuwe laag asfalt voorzien. Daar-
mee is hopelijk ook het probleem van hinderlijk geparkeerde vrachtauto’s van 
onze overburen opgelost. 
Op ons terrein zijn bij het toiletgebouw de coniferen vervangen door mooie 
hortensia’s. Ik heb het met eigen ogen gezien - dit kostte heel wat zweetdruppels, 
zeker omdat het deze zomer soms zeer warm was.  
 
Ook de haan Guus, die op ons parkeerterrein rondscharrelde gaf enige commotie. 
Het gevederde dier zou kinderen pikken en maakte - zoals een goede haan overi-
gens betaamt - veel hanengekraaigeluiden. Echter opeens zag ik Guus niet meer. 
Ik heb nog bij een toevallig passerend bestuurslid geïnformeerd waar Guus geble-
ven was, maar hij wist het ook niet. Vreemd!!! 
 
Nu ik het toch over dieren heb... Ik weet niet of u wel eens naar het pad dat op 
Delft uitkijkt, komt? Zo niet, dan moet u dat zeker eens doen. Op de weilanden 
zie je allereerst de koeien van buurman boer De Boer en een weiland verder een 
aantal paarden. Maar er is nog veel meer te zien zoals reigers, zwanen, eenden, 
meerkoeten, waterhoentjes en een aantal ganzensoorten zoals de grauwgans, de 
Canadese gans, de nijlgans en de “huisgans” (dat zijn die grote witte ganzen). Ook 
de kieviten scheren over het weiland en hebben nog steeds ruzie met de kraaien 
en kauwtjes.  
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En soms, als je geluk hebt, zie je ook een lepelaar (zie foto). Het zou eeuwig zonde 
zijn als dit allemaal zou gaan verdwijnen voor woningbouw. Maar… er gloort 
hoop, gezien het eerder aangehaalde gesprek met de vertegenwoordigers van 
Rijswijk. Ik wens u een mooie nazomer toe op 'onze' Schoffel.  

 
 

 
GENIETMOMENTJE VAN HETTY COENE 

 
Groente - risotto: 

 
In 4 eetl. olijfolie een gesnipperde ui fruiten. 

Een paar worteltjes in julienne, een stengel bleekselderij in boogjes. 
Twee courgettes in blokjes en 75g verse of diepvries 

doperwten toevoegen 
en gedurende het omscheppen een paar minuten bakken. 

Er 250 gr. zilvervliesrijst (liefst met ronde korrel) doorscheppen 
en 2-3 min.bakken tot ze doorzichtig zijn. 

Dan 7 dl tuinkruiden bouillon toevoegen en met de deksel op de pan 
in 25 min. gaar laten worden. 

Eventueel nog wat bouillon door de rijst laten opnemen, 
het mag nog wat vochtig zijn. 

Tenslotte 30 gr. boter, 3 eetl. peterselie, 3 eetl. geraspte oude kaas, 
wat zout, en zwarte peper uit de molen erdoor mengen. 

 
Eet smakelijk! 
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JONG GELEERD, OUD GEDAAN? 
Door Wim Stoelinga kavels 48/64 
 
Eindelijk was het zover. 
Ik keek er al lang naar uit, maar agenda's moeten nu 
eenmaal passen en afstand speelt soms ook een rol. 
Kleinzoon Joeri uit Amsterdam had mij uitgenodigd voor 
een bezoek aan zijn paradijsje 'de Schooltuin' - op een mooie warme zomerdag in 
juli en tevens een dag waarop geoogst zou worden. Dat ik samen met een aantal 
ouders de groep van twintig scholieren ook nog dwars door Amsterdam moest 
loodsen, kwam er even bij. Maar ondanks mijn zorgen daarover (het zijn toch 
twintig 'Amsterdamse wilde spruiten') bleek dat erg mee te vallen. 
Aangekomen op de schooltuinen van Jan P. Blijdestijn werden de taken snel 
verdeeld. Gereedschappen als hakjes, schoffels en harken werden gretig in ont-
vangst genomen, maar er werd opvallend behoedzaam mee omgegaan. 
Dan klinkt een fluitsignaal -  de 'meester' van de schooltuinen roept alle spruiten 
op voor de eerste les van die morgen. Wat grappig dat ik daar als opa ook bij 
betrokken word en ik er tevens nog het een en ander van opsteek óók! 
 

Dan naar de heilige gronden, de 
percelen met venkel, uien, aard-
appelen, snijbiet, bieslook en nog 
heel veel meer - rijp om te worden 
geoogst. 
Maar eerst alles in orde brengen. 
Geen onkruidje wordt over het 
hoofd gezien en de kaalgeplukte 
bedden reeds voor het nieuwe 
seizoen geprepareerd, dat wil 
zeggen: met organische meststof 
alvast opgekikkerd. Daarna worden 

de tassen tot aan de rand gevuld met producten van eigen bodem. Wel even over 
het hoofd gezien door de aspirant schoffelaars: het gewicht van de tassen! 
Voor de mannelijke spruiten geen probleem (althans zo leek het), maar door de 
spruitjes werd al snel doch vriendelijk om enige assistentie gevraagd, want de 
terugtocht met de benenwagen is net zo lang als de heenreis. En zwáár waren de 
tassen, neemt u dat maar gerust van mij aan (of moet opa Schoffel al aan 
spierkracht inleveren?). 
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Na de meester een goede vakantie te hebben gewenst, gaat de hele groep 
verwachtingsvol op pad. Hier en daar worden twee hengsels aangeboden; een 
aan de linkerzijde, een aan de rechterzijde en opa (of een van de ouders) er 
tussenin. 
'Dat wordt smullen, opa!' roept Joeri verwachtingsvol. 
'Wat bedoel je Joeri?' antwoordt opa met enige argwaan. 
'Nou, wat denk je zelf opa? Deze oogst ligt vanavond nog op ons bord!' 
'Je bedoelt als je oma ervan kunt 
overtuigen dat deze ongekend verse 
producten nog vandaag moeten worden 
bereid'. 
'Nou ja, zoiets had ik wél gehoopt ja, maar 
ze zijn zo vers en onbespoten dat veel 
rauw kan worden gegeten'. 
Hij kent zijn oma heel goed en oma kent 
Joeri ook heel goed, dus dat was al snel 
een uitgemaakte zaak. 
Na enig wassen, schillen en snijden (en toch ook koken) werd de tafel gedekt 
waarbij zelfs broer Pepijn met spanning wachtte op Joeri's culinaire hoogstandjes. 
En hij stelde ons niet teleur, zeker niet toen de eindproducten geshowd werden 
en voor de eeuwigheid fotografisch geconserveerd (nou ja, tot volgend jaar dan 
want dan wordt er weer geoogst). 
'Maar opa, mijn schooltuin houdt een keer op. Kan ik dan niet beter jouw tuin op 
de Schoffel overnemen? Dan kunnen we nog veel meer oogsten'. 
'Oefff, dat is een goede vraag Joeri. Maar weet je, dat zal in de toekomst 
misschien niet mogelijk zijn'. 
'Hoezo niet opa, die tuin is toch van jou?'. 
'Uh, ja, nou ja, nee, uh, maar er zijn andere mensen die vinden dat.......' 

'Ik begrijp er helemaal niks van opa, jij hebt 
een tuin en dan vinden andere mensen iets 
waardoor jij je tuin niet mag behouden'. 
'En dat betekent dan ook we er niet meer 
mogen spelen of jeu de boulen?'. 
'En de feestjes dan met Marit en Benthe?'. 
'Nou nee, uh, dat mag dan misschien ook 
niet meer.' 
'Gooi het maar in m'n pet, opa'. 

'Zal ik doen Joeri. Waar is je pet?' 
Opa Wim.  
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Er is voor € 500.000 uitgegeven om de Lange Kleiweg veiliger te maken. 
Het zorgde voor veel ongemak, maar de toegang naar De Schoffel is 
uiteindelijk weer prima in orde! 
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Een compilatie van alle werkzaamheden door Wim Mecksenaar   
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Zo maar wat zomerfoto’s van ons prachtige complex 
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De gemeente Rijswijk geeft in haar digitale 
nieuwsbrief RegelRecht aan dat de 
Berenklauw alleen te bestrijden is door 
intensief te maaien.  

 

Vooral op moeilijk bereikbare plaatsen is het 

lastig de plant gekortwiekt te houden, zegt 

men. In 2012 echter liepen er echter 

regelmatig schapen die de planten in no-

time hadden gemillimeterd.  

 

Wat ons betreft worden de groene grazers 

weer ingezet. Een mooi gezicht én vriendelijk 

voor het milieu. 
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TIJD VOOR EEN KOPJE KOFFIE (met een tompoes graag) 
door Jolande Sluyter, kavel 15 
 
De afgelopen 3 weken hebben wij onze vakantie op de  
tuin doorgebracht. Zoals ieder jaar wordt onze vakantie  
op de tuin gepland, wij waren dan ook weer bepakt en  
bezakt. Hondjes en onze vogel moesten natuurlijk ook  
mee. Ja, je hebt toch heel wat nodig als je zoveel weken van huis weg bent. Wij 
hebben ook deze keer volop genoten van onze vakantie en de tuin en we hadden 
erg veel geluk met het mooie weer. 
Wat heel opmerkelijk is dat als je eigenaar bent van een tuin, je soms voelt dat je 
komt logeren op je eigen tuin... Er wonen namelijk al zoveel kleine levende 
wezentjes( dieren) op je tuin: vogels, groene kikker, padden, muisjes, spitsmuis-
jes, de juffer, libellen, spinnen, muggen enzovoorts. 
Dit jaar hebben we veelal de steekvlieg op visite gehad, maar daar waren wij niet 
zo blij mee. Die hebben we liever niet op de tuin - ze steken gemeen en kunnen 
allergische reacties geven. 
Wat heel opmerkelijk was dit jaar, waren de spitsmuisjes! 

Alhoewel spitsmuizen 
uiterlijk wel wat van de 
huismuis weg hebben, 
zijn zij er totaal niet aan 
verwant. Huismuizen 
behoren tot de orde der 
knaagdieren (Rodentia), 
terwijl de spitsmuizen 
tot de orde der 
insecteneters (Insekti-
vora) behoren.  In 
Nederland komen o.a. 

de dwergspitsmuis, bosspitsmuis en veldspitsmuis voor. Spitsmuizen hebben een 
sterk glanzende vacht en zijn meestal grijs tot grijsbruin van kleur met een wat 
lichtere buik, maar ook donkergekleurde exemplaren komen voor. 
Roekeloze wandelaars in je tuin, herkenbaar zijn de vele gangen die zij maken in 
de aarde en aan de gaatjes in de grond in je tuin. Je hebt totaal geen last van dit 
diertje. Wat wij wel ontdekt hebben, is dat zij dol zijn op bloembollen. Zij eten 
ondergronds de bollen op, en zo blijven er soms alleen maar steeltjes staan. Wij 
hebben dan ook sinds kort onze bollen in potten in de grond staan, anders blijft 
er niets van over. Dit is misschien een algemene tip voor degenen die 
bloembollen in hun tuin hebben staan en met hetzelfde probleem te maken 
hebben. Dit was het weer! Fijne nazomer!  
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Sudoku 
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PLAAGPLANTEN 
door Lieneke Wardenaar 

 
In de vorige Kavelbode heb ik gewezen op de tentoonstelling over 
Plaagplanten in de Botanische Tuin in Delft. Ik heb deze tentoon-
stelling bezocht. Tentoonstelling is misschien wel een groot woord 
voor de bescheiden opstelling die ik er aantrof, maar het onderwerp is 
interessant en belangwekkend genoeg. U hebt misschien ook wel eens wat 
overtollige planten uit uw aquarium of vijver in de sloot gegooid, niet wetend dat 
u daarmee misschien wel een aanslag pleegde op het milieu!  
Hieronder een greep uit de informatie.  
(Bron: website en repository TUDelft) 
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De schade die een invasie van exotische planten of dieren kan aanrichten is groot. 
Het is een aanslag op de inheemse biodiversiteit en het kan riskant zijn voor de 
menselijke gezondheid, de visserij, de landbouw en de voedselvoorziening. De 
jaarlijkse kosten in de EU om dit te voorkomen en de schade te herstellen zijn 12 
miljard euro. Bewustzijn en kennis van de risico’s van biologische invasies kunnen 
veel ellende voorkomen. Het is iets wat iedereen aangaat. 
 
Voorkomen is beter dan genezen Hier gaat dat eveneens op. Vandaar de controle 
op wat er binnenkomt per schip en vliegtuig, ook als handbagage. Onontbeerlijk is 
de kennisuitwisseling en samenwerking tussen wetenschappers en beheerders 
van landschap, water, natuur en stedelijk gebied evenals het afwegen van com-
merciële belangen. De gehele samenleving is immers gebaat bij een gezond en 
evenwichtig ecosysteem als basis voor een duurzame sociale en economische 
infrastructuur. Lang niet altijd kan voorkomen worden dat een exotische plant of 
dier in een ander ecosysteem terecht komt. Maar, vaak overleven ze het niet of 
leveren geen problemen op, al valt moeilijk te voorspellen hoe dat op de lange 
duur uitwerkt. De ‘regel van 10’ beschrijft het risico: 10% van de binnenkomende 
exoten krijgt incidenteel voet aan de grond; 10% dáárvan burgert in en weer 10% 
daarvan weet zich invasief te verbreiden. Dus, 1 op de 1000 exoten zal zich inva-
sief gaan gedragen. 
 
Hoe gedragen planten en dieren zich in een omgeving waar ze van nature niet 
thuishoren? Voor het eerst werd die vraag gesteld door de ecoloog Charles S. 
Elton, in zijn boek ‘The ecology of invasions by animals and plants’ uit 1958. Veel 
werd er sindsdien geïnventariseerd, onderzocht, getheoretiseerd en geëxperi-
menteerd. De vraag leeft nog steeds, luider en breder gedragen dan vijftig jaar 
geleden. Eenvoudige antwoorden zijn er niet. Daarvoor is het samenspel van 
organismen te complex. Wèl is er inmiddels beleid wat betreft organismen die 
schadelijk zijn voor gezondheid en economie. In 2000 werd de kwestie door de EU 
opgepakt met een wet die import verbiedt uit lidstaten en derde landen van 
organismen die schadelijk zijn voor planten en plantproducten. In Nederland 
werd een eerste stap gezet in 2007 met de ‘Beleidsnota invasieve exoten’ en later 
de oprichting van het ‘Team invasieven’. Maatregelen zijn bijvoorbeeld de 
controle op import van levend materiaal en 
het wettelijk verbod op kweek en handel in 
de Grote Waternavel.  
 
Alarmerend was de ontdekking van 
uitvlieggaten van de Aziatische snuitkever op 
een Boskoopse kwekerij en de rigoureuze 
kap van bomen en heesters die er op volgde. 
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Waterschappen en natuurorganisaties spelen een belangrijke rol. Zij kennen de 
habitat, de planten, de dieren. Zij zien de veranderingen en kennen de schade van 
woekering. 

Eén van de inva-sieve exotische 
planten die gevaarlijk is voor uw ge-
zondheid is de Reuzenbereklauw 
(heracleum mante-gazzianum).  
Die kun je maar beter niet aanraken 
want er zitten stoffen in die plant, 
furocouma-rinen, die de huid 
gevoelig maken voor zonlicht, met 
als gevolg ernstige blaren en 

wonden. Ook de inheemse bereklauw heeft die nare eigenschap.  
 
De kroon wat dat betreft, spant de 
Gifsumak, Rhus Radicans. Deze komt 
gelukkig maar op een enkele plek in 
Nederland voor. 
 
Een andere 

invasieve 
exotische 

plant met 
een erg vervelende eigenschap voor de gezondheid is 
de Alsemambrosia, Ambrosia artemisiifolia. Het 
stuifmeel van deze plant wordt door de wind 
verspreid en is zeer allergeen. Het is een echte hooikoortsplant.  
De plant komt uit Noord-Amerika en werd voor het eerst in Nederland in 1875 
aangetroffen. In de jaren erna werd het zaad herhaaldelijk ingevoerd als 
onbedoeld bijproduct in granen, wol en vogelzaad. Een aanzienlijk risico voor de 
volksgezondheid zijn momenteel de exotische Aziatische tijgermug, Aedes 
albopictus en Denguemug, Aedes aegypti. Deze insecten kunnen ziekten als 
knokkelkoorts en gele koorts overbrengen op mensen, ziekten die nu in 
Nederland niet voorkomen. Onbedoeld komen de insecten als adult, larve of als 
eitje in Nederland terecht met bijvoorbeeld de import van tweedehands 
autobanden en lucky star bamboe-plantjes uit het Verre Oosten 
 
De waterschappen zijn de oudste overheid van ons land, ouder dan Rijk, 
Provincie en Gemeente. De geschiedenis ervan gaat terug tot in de Middel-
eeuwen. Door fusies zijn er in Nederland nu nog 24. Sommige waterschappen 
heten hoogheemraadschap, maar allemaal hebben ze dezelfde taak: ze zorgen 
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ervoor dat het land niet verdrinkt, sloten en vaarten op diepte blijven, dijken 
onderhouden worden en stedelijk afvalwater gezuiverd teruggaat naar het milieu. 
Alle waterschappen hebben met plaagplanten te maken. Ze kunnen waterwegen, 
gemalen, sluizen en stuwen verstoppen.  
 
Een dramatisch voorbeeld is 
de explosie van de Water-
waaier, Cabomba carolini-
ana, in de Loosdrechtse 
plassen. 
Deze Zuid-Amerikaanse 
plant is, bedoeld of onbe-
doeld, via aquaria in het 
natuurlijk milieu terecht 
gekomen en is daar nu een 
ware plaag. De plant verstikt 
de overige vegetatie, belem-
mert de doorstroming en 
maakt recreatie onmogelijk.  
Ook in Delfland komen plaagplanten voor. Daar zijn het de grote waternavel, 
hydrocotyle ranunculoides, en de waterteunisbloem, ludwigia grandiflora, die zich 
maar al te graag willen uitbreiden. Verspreiding gebeurt onder andere door de 
pleziervaart. Het hele jaar speuren de beheerders van het Hoogheemraadschap 
naar die planten en worden ze handmatig verwijderd. 
Door zo het probleem in de kiem aan te pakken kan explosieve uitbreiding 
meestal worden voorkomen. 
 

             Parelvederkruid               Waterteunisbloem 
 
Er is op het internet veel informatie te vinden over de plaagplanten en de 
nadelige gevolgen. De tentoonstelling over Plaagplanten in de Botanische Tuin in 
Delft duurt nog tot 26 oktober! 
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CULINAIR GENIETEN 
Ingestuurd door Hetty Coene   
 
Fruitige Tortellinisalade voor 4 personen 

160 g tortellini met kaasvulling  1 bosje bieslook 
Zout     500 g yoghurt naturel (0 % vet) 
1 ijsbergsla    1 koffielepel kerriepoeder 
2 gele paprika’s    peper 
2 kleine courgettes   1 bolletje mozzarella light (125 g) 
1 bosje Lente-ui    3 perziken 
Kook de tortellini in lichtgezouten water. Was, droog en versnijd de ijsbergsla in 
reepjes. Was de paprika’s, de courgettes en lente-uitjes. Snij de paprika in kleine 
blokjes, de courgette in gehalveerde schijfjes en de ui in ringetjes. Giet de 
tortellini af en spoel even af met koud water. Laat het geheel afkoelen en 
uitlekken. Meng alle ingrediënten. 

Voor de dressing: meng de yoghurt, het kerriepoeder en de versneden bieslook, 
voeg peper en zout naar smaak toe. Snij de uitgelekte mozzarella in kleine 
blokjes. Was en halveer de perziken, verwijder de pit en snijdt ook dit in kleine 
blokjes. Meng de salade kort voor het opdienen met dit dressingmengsel.  
 

HET SCHOFFELFEEST 5 JULI IN ORANJE (WK-) SFEER 
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          HET WAS GEZELLIG… OOK TOEN DE WIND DE TENT TE PAKKEN KREEG! 
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(foto's Wim Mecksenaar en Lido Lovink) 


