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********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 5 nummer 12: 1 oktober 2020 

Van voorzitter Wim: “Composthoop opgezet” 
Afgelopen zaterdag, met goed weer, was een groot succes. Mijn 
complimenten voor de organisatie en uitvoering. Dank daarvoor. 
De vaste tuingroep kan weer gemakkelijker en sneller het werk uitvoeren 
zoals maaien etc. Ook was ik heel gelukkig met de genomen goede corona 
maatregelen. Tot nu toe gaat het, voor zover ik weet, gelukkig goed met ons 
tuinders. Ik hoop dat dat zo blijft! 

 
De herfst is met de regen van de afgelopen dagen en lagere temperaturen gestart. De tuinen 
worden weer leger en de voorbereiding voor de winter kan beginnen. Er kan natuurlijk buiten 
veldsla, spinazie (scherpzadig), winterpostelein, snijbiet, paksoi etc nog gezaaid worden. In 
de kas ook veldsla en sla en spinazie. De buiten gezaaide groenten kan je ook zien als 
groenbemester en bedekker van de grond. Winterrogge als groenbemester kan nog tot half 
oktober gezaaid worden. 
 
Afgelopen weken heb ik van mijn dit jaar verzamelde groen en bruin (snippers) een 
composthoop opgezet. De temperatuur liep direct op tot 45°C. Daarna heb ik de hoop nog 
twee keer omgezet waarbij het buitenste materiaal naar binnen gaat 
en er ook nog vers geplukt groen en grasmaaisel aan toegevoegd. 
De temperatuur liep weer op naar 45 graden. Daarna gaat deze half 
verteerde compost op mijn lege stukken grond. Daarop ga ik deze 
week nog winterpostelein, spinazie zaaien en paksoi uitpoten. 
Nog een tip om als je stalmest op je lege grond gaat doen: werk 
deze dan een klein beetje door de grond met een cultivator. Niet 
geheel onderspitten met de grond omkerende techniek, omdat je 
dan de grondlagen verplaatst en veel werk van de wormen van het 
afgelopen jaar teniet doet. Op de grond krijgen schimmels de 
overhand en met grond krijgen bacteriën hun kans. Daaroverheen 
kan je nog mulchen met bladeren of ander materiaal. 
 

Onderhoudsdag wederom een succes! Zie foto’s op pagina 2 
Met dank aan alle werkers kijken we terug op een zeer geslaagde onderhoudsdag afgelopen zater-
dag. Met ongeveer 30 tuinders gingen we vanaf 9.00 uur de heggen, sloten en paden te lijf! Ook 
werd de bekleding van de container gerestaureerd. 
Maar vooral de inwendige mens werd niet vergeten: om 10.00 uur stipt was er de koffie, ditmaal 
met ruime onderlinge afstand geserveerd onder onze monumentale eik, voorzien van (gedoneerde) 
cakejes en appelflappen! Super geregeld allemaal. Om 10.30 uur ging het verder met ruimen, af-
voeren en opschonen. Er is enorm veel werk verzet. En warempel was er om 11.30 uur alweer een 
pauze, ditmaal met (gedoneerde) soep met, uiteraard, ingrediënten uit de eigen tuin! We zijn blij 
met een vereniging waarin zovele leden de handen uit de mouwen komt steken om ons volkstuin-
complex goed te onderhouden. 
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Van tuinbeheerder Caroline over 
kassen, kooien en meer 
In de loop der jaren zijn er op ons volkstuin-
complex heel wat kassen, netkooien en an-
dere creatieve bouwsels verschenen. Het is 
een vrolijke wirwar van opstallen. Het huis-
houdelijk reglement zegt dat er een tekening  

moet worden ingeleverd, die door het bestuur moet wor-
den goedgekeurd, maar… in de praktijk is dat niet altijd 
gebeurd. 
Als nieuwe tuinbeheerder zou ik graag, wat de opstallen 
betreft, met een schone lei willen beginnen. Daarom heb-
ben Max en ik enkele weken geleden een ronde door de 
tuin gemaakt, waarbij we alle bestaande bouwsels in kaart hebben gebracht. Deze situatie be-
schouwen we nu als gegeven. 
Het is de bedoeling om vanaf nu strikter toe te gaan zien op de ‘opstallen’. Ik wil alle leden daarom 
vragen om, bij nieuwe bouwplannen, eerst met mij contact op te nemen. We kunnen dan samen 
bekijken wat er verder moet gebeuren. 
telefoon: 06-83604578  e-mail: caroline@stemstudio.nl 

 

Van tuinbeheerder Paul over verhuur van de aanhangwagen 
Vanaf nu is het met het aanhangwagenverhuur iets strakker geregeld. De aan-
hangwagens werden aan de leden in goed vertrouwen meegegeven. Helaas 
werden ze wel eens met schade (stekker, verlichting, reflectieplaatjes) terug-
gebracht. Zonder dat hiervan melding werd gemaakt. Om dit te voorkomen 
tekenen gebruikers voortaan een huurovereenkomst, zodat de eventuele scha-
de altijd op de huurder kan worden verhaald. Betaling (€5,00 per dagdeel) ge-
schiedt nog steeds per bank voorafgaand aan of op de dag van het gebruik. 

 

Moestuinieren is gezond 
Moestuinieren is een gezonde bezigheid! Dat blijkt wel uit het toenemend 
aantal 80-jarigen in onze vereniging! 
Hier is er weer een jubilaris geëerd met fraai spandoek.  
Wie op maandag wel eens komt koffiedrinken of iets in de winkel komt 
halen, kent Jaap natuurlijk al. Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in 
goede gezondheid! 
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MMMM 
Monique's Moestuin Maaltijd van de Maand 

Monique Groffen gaat een nieuwe rubriek starten in onze maandelijkse Nieuwsbief. Monique 
is al 2 jaar een enthousiast lid van onze vereniging. Op tuintje 62 laat zij haar moestuin-kun-
sten zien. Ze gaat ons vanaf nu iedere maand verrassen met een recept met producten uit de 
tuin van het seizoen. Hieronder staat haar eerste bijdrage: Indische andijvie! 
 

MMMM: Monique’s Moestuin Maaltijd 
van de Maand: Indische andijvie 

Ingrediënten voor 4 personen: 
1 kilo andijvie (gewassen en in reepjes gesneden) 
500 gram spekblokjes 
5 eetlepels ketjap manis 
2 grote uien (gepeld en gesnipperd) 
1/2  vleesbouillontablet (verkruimeld) 
2 teentjes knoflook (klein gesneden) 
2 rode Spaanse pepers (ontdaan van zaadjes en zaad-
lijsten en klein gesneden) 
1200 gram aardappelen (of 4-5 middelgrote aardappe-
len per persoon) 
 
Bereiding: 
* Kook de aardappelen. 
* Bak de spekblokjes. 
* Doe de ui, knoflook en peper bij de gebakken spek. Bak dit een paar minuten mee. 
* Doe de ketjap en bouillontablet erbij. 
* Doe de andijvie erbij en laat dit een paar minuten meebakken. 
* Als laatste prak je de aardappelen en doe je deze bij het groentevleesmengsel. 
   Het geheel meng je door elkaar. 
Eet smakelijk! 
 
 


