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BESTE OUDER/
 VERZORGER, 

Wat leuk dat uw kind zich heeft opgegeven voor de Kindertuinen!  
Wij hopen dat uw kind na afloop nog net zo enthousiast is – of 
liever nog meer – over de natuur en tuinieren.
Wij gaan in ieder geval ons uiterste best doen om er weer een 
leuk en leerzaam tuinseizoen van te maken. In dit boekje hebben 
we de belangrijkste informatie voor u en uw kind op een rijtje 
gezet. Voor vragen kunt u contact opnemen met de beheerder of 
langskomen voor of na de tuintijden én wij hopen u uiteraard ook 
te zien tijdens de Open Dag!

Met vriendelijke groet,

De beheerders van kindertuincomplex 
Kethel en Vijfsluizen

P.S.  De recepten in dit boekje komen  

uit het kookboekje van stagiaire  

Chalyce Verhagen. Het gehele boekje 

 kan je bij ons opvragen. Eet smakelijk! 
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HEERLIJKE 

GERECHTEN MAKEN 

MET GROENTEN UIT JE 

EIGEN KINDERTUIN!

Bietenchips
WAT HEB JE NODIG?-een keukenmachine-2 bakplaten -bakpapier                                    

                                                                                      

-bieten (1 biet is    1 bakplaat vol)
1. Verwarm de oven voor op 175 °C.

2.   Schil de bieten en schaaf ze in dunne plakjes met de 

keukenmachine of mandoline.
3.   Leg de helft van de plakjes in een enkele laag op 

keukenpapier.4.  Bestrooi ze met wat zout en laat 15 min. liggen, 

zodat het vocht eruit loopt. 
5.  Leg bakpapier op 2 bakplaten en leg daar de bietjes op 

en zorg dat ze niet op elkaar liggen.

6.  Je zet ze er 12 minuten in totdat ze krokant worden 

en dan keer je ze om in een schaal. 

7.  Bereid vervolgens de rest van de bietjes op dezelfde 

manier. 
8. Serveer de chips direct. Ze blijven 1 uur krokant.
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 WANNEER 
      EN WAAR? 

We hebben twee Kindertuincomplexen: 
VIJFSLUIZEN: VLAARDINGERDIJK KETHEL: JAAP DE RAATPAD

Op de achterkant van je boekje staat op welke locatie en dag je 
ingedeeld bent.  We hebben vaste tuintijden. Zorg dat je op tijd bent!

TUINDAG  TUINTIJDEN 
Maandag  15.30 - 16.45 uur (alleen voor de locatie Kethel)
Dinsdag  15.30 - 16.45 uur
Woensdag  15.30 - 16.45 uur
Donderdag  15.30 - 16.45 uur
Vrijdag  15.30 - 16.45 uur

 Jaap de RaatpadH
arrew

eg    

Vlaardingerdijk

Arnoldus Daalmeijerstraat

Piet van G
entstraat

Vlasakker
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HEERLIJKE 

GERECHTEN MAKEN 

MET GROENTEN UIT 

JE EIGEN 

KINDERTUIN!

Pompoenmaissoep met smileys

WAT HEB JE NODIG?

1.  Breng een pan met het water, de bouillonblokjes, 

kerriepoeder en pompoenblokjes aan de kook en laat 

met de deksel op de pan 10 min. koken. 

2.  Doe ondertussen de mais in een vergiet en spoel met 

koud water. 

3.  Voeg toe aan de soep en laat de laatste 5 min. 

meekoken.

4.  Schenk de soep in de blender en pureer tot een  

gladde soep. 

5. Verdeel de soep over de kommen. 

6.  Teken met een theelepel met slagroom smileys  

op de soep.

- 700 ml kraanwater

- 1,5 groentebouilontablet

- 1 tl kerriepoeder

- 800 gram pompoen

- 400 gram mais

- 4 tl verse slagroom
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HOE KOM IK 
NAAR DE TUIN?

Het liefst wandelend of op de fiets. Dat is wel zo  
milieuvriendelijk en je kan je fiets goed neerzetten in  
een van de fietsrekken op het tuincomplex. Wel leuk  
als je vader, moeder of verzorger de eerste keer met je 
meegaat voor de kennismaking met de tuinleider.
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HEERLIJKE 

GERECHTEN MAKEN 

MET GROENTEN UIT JE 

EIGEN KINDERTUIN!

Viooltjesjam

WAT HEB JE NODIG?

- 100 g viooltjes

- 1 liter water

- 1 citroen

- kristalsuiker

1.  Maak een afkooksel door de bloemetjes in het koude 

water te doen, voeg er de in stukken gesneden citroen 

aan toe. 

2.  Breng in een gesloten pan aan de kook en kook 

gedurende 20 minuten.

3.  Filtreer de bereiding, en druk goed uit om zoveel  

mogelijk sap te verkrijgen. Weeg de vloeistof.

4.  Doe de vloeistof in een confituurpan en voeg  

suiker toe in een verhouding van 1 kg suiker/ 

800 g vloeistof.

5.  Laat de suiker in de vloeistof oplossen en laat op hoog 

vuur gedurende 40 min koken onder voortdurend 

roeren.

6.  De jam is klaar als een druppeltje op een koud bord 

onmiddelijk ‘parelt’, dwz niet meer loopt.

7.  Schuim zo nodig af. Vul potjes tot aan de rand en 

sluit ze af  en laat ze omgekeerd afkoelen.
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WAT HEB IK NODIG/
DOE IK AAN?

Niet zoveel. Alleen een schaartje 
en een (linnen) tas.  
Wij regelen de plantjes, zaadjes, 
tuingereedschap. Wel is het 
verstandig om kleren aan te doen 
die vies mogen worden en (regen)
laarzen zijn ook handig.
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Goudsbloemenrijstpap

WAT HEB JE NODIG?

-     2 eetlepels  

Goudsbloemblaadjes

-    1/2 kopje witte rijst

-    4 kopjes melk

-    1/2 kopje witte suiker

-      3 eetlepels maïzena  

opgelost in een  

beetje melk

1.   Voeg aan de melk een eetlepel verse 

 Goudsbloemblaadjes toe.

2.    Verwarm de melk zachtjes.

3.    Voeg de rijst toe en roer tot dat de rijst  

goed gaar (pap) is worden.

4.   Voeg roerend de maïzena toe zodat de pap  

gaat indikken.

5.    Voeg suiker naar smaak toe.

6.   Serveer de rijstpap in schaaltjes, met de rest van de 

verse Goudsbloemblaadjes als garnering.

HEERLIJKE 

GERECHTEN MAKEN 

MET GROENTEN UIT JE 

EIGEN KINDERTUIN!
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WAT ALS IK NIET KAN/ 
OF EERDER WEG MOET? 

Ben je ziek of kan je om een andere reden niet 
komen, laat dat van tevoren weten. Liefst een  
half uurtje voordat je moet beginnen.  
Zie CONTACT op blz. 15.
Moet je eerder weg dan de vaste eindtijd, neem dan 
van tevoren een briefje mee van je ouder/verzorger. 

SLECHT WEER
Als het heel hard regent, gaat het tuinieren natuurlijk 
niet door. Bij twijfel neem dan contact met ons op. 
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Wortelen met honing en tijm

WAT HEB JE NODIG?

- 1 bos wortelen

- 1 eetlepel tijm

- zeezout

- 4 eetlepels honing

1.  Schil de worteltjes met een dunschiller en laat er een 

klein beetje groen aan zitten.

2. Snijd dikke wortels door de helft.

3. Spoel ze af en leg ze nat in een ovenschaal.

4. Bestrooi met de tijm en zeezout naar smaak.

5.  Sprenkel de honing erover en dek af met  

aluminiumfolie.

6. Bak een half uur in de oven op 200 graden.
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WAT STAAT ER OP HET 
TUINPROGRAMMA?

APRIL: START  
We gaan beginnen! Op de achterkant staat geschreven 
wanneer jij precies begint.  

JULI: OPEN AVOND
Eindelijk kan jij je tuintje met bloemen en planten laten 
zien aan je familie en vrienden. 

ZOMERVAKANTIE: VAKANTIEROOSTER
We informeren je op tijd over het aangepaste rooster. 
Probeer wel zoveel mogelijk te komen of regel 
iemand die je tuintje een beetje bijhoudt, 
want de planten en bloemen groeien 
gewoon door.

SEPTEMBER: EINDFEEST
Is het nou al weer voorbij? Maar niet 
zonder een feestje en getuigschrift! 
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Radijs kaasspread

WAT HEB JE NODIG?
-  250 gram verse  

roomkaas
- snufje zout

-  1 eetlepel versgeraspte 
radijs en/of 0,5 mieriks-
wortel of een puntje 
mierikswortelpoeder

1.  Meng de roomkaas en versgeraspte radijs  
(of mierikswortel) door elkaar. 

2. Doe het in een kom om te serveren.

TIP

Deze spread smaakt het lekkerst als je hem vers serveert én met een koel drankje.
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CONTACT
Kindertuincomplex Vijfsluizen 
(Vlaardingerdijk): 
06 - 51153599

Kindertuincomplex Kethel  
(Harreweg): 
06 - 51145101  

kindertuinen@irado.nl

COLOFON 
Dit informatieboekje wordt verspreid onder alle deelnemers van de Kindertuinen  
Schiedam. De inhoud is met zorg samengesteld, desondanks kunnen er fouten in staan.
Tekst: Irado    •    Opmaak en drukwerk: Ontwerpkeuken    •    Fotografie: Irado 



DIT BOEKJE IS VOOR JOU!
 

Naam:

School:

Klas: 

JIJ GAAT BEGINNEN OP: 

Tuinlocatie:

Startdatum: 

Tuintijden:


