
Kaveltje in Wijk
(variatie op schema: ‘October’ - Drs P.)

Als na een Wijkse winter weer een zonnestraaltje gloort

wordt aan Langbroekerweg en Middelweg geruis gehoord

Het lijkt wel of het weer begint te leven

langs Kromme Rijn en onderaan de dijk

Dan wordt er druk gespit, gefreesd, geploegd en omgewerkt

met touw en paaltjes ingesnoerd, de wildgroei ingeperkt

gewas verzorgd dat nog kon overleven

Er is niets leukers dan een kaveltje in Wijk!

Een volkstuinder zie je elke dag op zijn domein

- genummerd, met een hek dat netjes scheidt van mijn en dijn -

men heeft er nog de tijd voor een gesprekje

informatief en sociaal tegelijk

over wat men in dit seizoen op volle grond verbouwt

en of men nog op ‘t Hollands wispelturig weer vertrouwt

de mensen ruilen menigmaal een stekje

Er is niets leukers dan een kaveltje in Wijk!

Andijvie: Volhart breedblad, Géante Maraichère of Diva

Komkommer: Picarino, of Chinese Slang en Bella

en bloemkool: Alpha Zes, soms Romanesco

Een zestal soorten ui binnen bereik

Bredase putjes, pastinaak, rabarber, schorseneren

Noordhollands Bruine, Stamkiviets, je moet die namen leren

En piepers, Mona Lisa en Agrico

Wat is er leuker dan een kaveltje in Wijk!



Zaterdag 16 Juni 2018  - ij het veertig jarig bestaan van Volkstuinvereniging Wijk bij Duurstede

Vergeet je neus en ogen niet de kruiden en de bloemen

Lathirus, Afrikanen, en Vergeetmijniet te noemen,

De keizerskroon, de dahlia, de lelie

Het maakt de volkstuin zo lommerrijk

Ook doorgeschoten prei dat doet ‘t prachtig in boeketten

en kattestaart of Kwadenaert, die kleurige raketten

teel dille, salie, thijm of peterselie

Er is niks mooiers dan tuinieren hier in Wijk!

Maar hoe goed gehumeurd ook, een ding kan je pissig maken

als luizen, larven, kevers kleine rampen veroorzaken

en slakken al je aardbeien versnoepen

Dan is een tuinder f link over de zeik

En Equisetum arvense zoals hij hier moet luiden

als rouwbol, unjer, koevergif, of onneit aan te duiden

behoort hier tot de wortelstokkengroepen

een onkruid dat het prima uithoudt hier in Wijk

Maar van alle genoegens is er één het allerhoogst

Dat is als met de oogst veel complimentjes wordt geoogst

met wat zij hier zo ijverig verbouwen

Geschikt, gekookt, verzorgd, zo liefderijk

Dan is het feest! Genieten van hoe op een stukje grond

zo wonderlijk uit zaad of stek of knol iets moois ontstond

Je gaat weer van je tuindersleven houen

Er is niks leukers dan een kaveltje in Wijk!

 [ André van Zwieten ]


