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V O L K S T U I N V E R E N I G I N GV O L K S T U I N V E R E N I G I N GV O L K S T U I N V E R E N I G I N GV O L K S T U I N V E R E N I G I N G     A A N S C H O TA A N S C H O TA A N S C H O TA A N S C H O T     

********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 6 nummer 4: 1 februari 2021 

Van voorzitter Wim: “2020 was een uitzonderlijk jaar”. 
Iedereen had en heeft ermee te maken. Wat doe je wel en wat doe je niet met de 
richtlijnen van de rijksoverheid als uitgangspunt. Het is gelukkig tot nu toe goed 
gegaan. Ook dit jaar blijft het oppassen geblazen. 
Het bestuur heeft zoveel mogelijk op de tuin en ook digitaal, de zich voordoende 
zaken besproken en uitgevoerd. De jaarvergadering 2021 in traditionele vorm kan 
niet doorgaan. Helaas geen spreker ook. 

De dagelijkse weersomstandigheden hebben grote invloed op het kweken van onze groente 
en fruit. Het beeld van de afgelopen jaren herhaalde zich. In het voorjaar niet te nat zodat je 
vroeg kan beginnen en lange droge perioden en hoge temperaturen in de zomer. Gelukkig 
toch af en toe precies op tijd wel enige regen. Ook in het najaar hoge temperaturen. Het totale 
groeiseizoen is langer geworden. Het weer is nu vergelijkbaar met het weer in midden-
Frankrijk. 
Wat het dit jaar gaat worden kunnen we niet voorspellen. Wat ik zeker weet is dat het kweken 
van je eigen groente en fruit mij en anderen veel voldoening geven. Ik wens iedereen een mooi 
jaar toe. 
 

Uitgifte bestellingen zaden en tuinartikelen: 6 februari 
Op het programma staat 6 februari: uitgifte van de bestellingen. Daar zitten 
we allemaal op te wachten, want….  we willen beginnen! 
Ben je ziek, verkouden of heb je koorts dan kom je niet! 
Als je niet kan komen, vraag dan of iemand anders je bestelling kan mee-
nemen. 
Gezien de omstandigheden zal iedereen begrijpen dat wij dit corona-proof 
willen aanpakken, als volgt: 

• 6 februari van 10.00 uur tot 14.00 uur om zoveel mogelijk spreiding 
aan te brengen 

• Draag een mondkapje, zoals je ook in de supermarkt gewend bent. 

• Er is bij de container éénrichtingsverkeer: door de kleine poort naar binnen. 

• Afhalen van je bestelde pakket aan de lange tafels naast de container. 

• Achter de container langs terug naar buiten door de grote poort. 

• Blijf niet langer dan noodzakelijk, gezellig is anders maar: groepjes > 2 personen niet 
toegestaan. 

• Er is deze dag geen gelegenheid voor het kruien van compost.  
Vanzelfsprekend vragen we jullie allemaal de 1½ meter-maatregel te eerbiedigen! Het verzoek 
om betaling wordt pas na de aflevering van de aardappelen verzonden. 
 

Hoe kom je aan potgrond, mest etc. 
Vanaf maandag 8 februari kan je  weer iets afhalen van onze producten. Weliswaar op afstand, 
dus corona-proof. Dagelijks van 9.30 – 10.30 uur is er een vrijwilliger die het voorraadhok 
opent. Je pakt zelf wat je nodig hebt. De vrijwilliger van dienst noteert wat je meeneemt. Je 
betaalt per bank liefst dezelfde dag nog.  
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Jaarvergadering VTV Aanschot 
Dat het allemaal anders is dan anders, zal geen verrassing zijn voor de meeste leden. Geluk-
kig groeien onze moestuinplanten ook zonder jaarvergadering, waarmee de schade voor ons 
moestuinders toch zeer beperkt is. Echter, corona blijft voor een deel ons leven inrichten. De 
conclusie van het bestuur is, dat het dit jaar geen Algemene Vergadering kan uitschrijven in de 
zin zoals bedoeld in de statuten van de vereniging. Maar daarom niet getreurd: het bestuur 
past zich aan en zal de meest noodzakelijke punten via de email met de leden communiceren. 
 
Een belangrijk onderwerp tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering is de bestuursverkiezing. 
Er zijn altijd aftredende bestuurders en ook die herkozen kunnen worden. Daar gaan de leden 
over. 
Volgens rooster van aftreden is het tijd voor Willy Lamers, inkoop, Max van der Lubbe, tuinbe-
heer en Roel Kamperman, secretaris; 
Willy Lamers en Roel Kamperman hebben zich herkiesbaar gesteld, Max van der Lubbe treedt 
af en is niet  meer herkiesbaar. 
 
Het bestuur kandideert Caroline Spanjaard om de vacature die Max achterlaat op te vullen. Zij 
heeft het afgelopen half jaar al het wel en wee van de tuinbeheerder kunnen leren van Max. 
Andere kandidaten (m/v) voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 5 dagen voor aanvang van 
de e-mailvergadering (8 maart) schriftelijk bij de secretaris aanmelden. Deze aanmelding moet 
ondersteund zijn door 10 stemgerechtigde tuinleden. 
Reacties naar het secretariaat: info@famkamperman.nl  
 
In de emailvergadering zal het bestuur jullie vragen om aan te geven dat je de verkiezing van 
de drie kandidaten steunt…. of dat er misschien gestemd moet worden. 
 

Cursus laagstam peren- en appels enten op  20 februari of 6 maart 
Er zijn nog 3 plaatsen open voor de in de vorige Nieuwsbrief aange-
kondigde cursus “appel- en peren enten”. Plaatsing op volgorde van 
aanmelding. Voor de inhoudelijke informatie: zie vorige Nieuwsbrief 
(Ook te vinden op onze website: www.volkstuinaanschot.nl.   

 

Zin in asperges? 
Een nieuw aspergebed aanleggen en er dan 10 jaar 
van genieten! Wij gaan dit jaar weer collectief asper-
geplanten bestellen. Je kan er aan meedoen als je 
voor 14 februari je bestelling plaatst. Witte asperge-
planten à €0,75 per stuk.  
Deze kunnen einde maart geleverd worden. De erva-
ring leert dat je per meter 5 planten kan zetten. 
De bestelling doorgeven aan Willy Lamers of stop 
een briefje in de brievenbus die aan de container hangt!  
 

Tuingereedschap lenen 
Het uitlenen van tuingereedschap gaat veranderen: 

• Gewoon gereedschap, zoals een schop, 
een hark, een schoffel, heeft iedereen zelf 
op zijn/haar tuin, dus de uitleen hiervan 
gaat stoppen; 

• Speciaal tuingereedschap, zoals een 
grondboor, grote hamer of woelvork wordt 
wel nog uitgeleend, maar er komt een slot 
op het gereedschapshok, mede omdat daar ook tuinmachines komen te staan. Daardoor kun je 
de speciale gereedschappen alleen nog lenen (en terugbrengen) als de winkel geopend is. 

• De winkel is dagelijks open vanaf 8 februari (zie elders in deze Nieuwsbrief).                       
Voorlopig van 9.30 – 10.30 uur. 

 
 



Pagina Pagina Pagina Pagina 3333    

Volkstuinvereniging Aanschot Volkstuinvereniging Aanschot Volkstuinvereniging Aanschot Volkstuinvereniging Aanschot             www.volkstuinaanschot.nlwww.volkstuinaanschot.nlwww.volkstuinaanschot.nlwww.volkstuinaanschot.nl        IBAN: NLIBAN: NLIBAN: NLIBAN: NL95 TRIO 0379 2147 8495 TRIO 0379 2147 8495 TRIO 0379 2147 8495 TRIO 0379 2147 84    

Secretariaat vereniging: R.Kamperman, HSecretariaat vereniging: R.Kamperman, HSecretariaat vereniging: R.Kamperman, HSecretariaat vereniging: R.Kamperman, Hééééraultlaan 15, 5627 DM Eindhoven, raultlaan 15, 5627 DM Eindhoven, raultlaan 15, 5627 DM Eindhoven, raultlaan 15, 5627 DM Eindhoven, info@faminfo@faminfo@faminfo@famkamperman.nlkamperman.nlkamperman.nlkamperman.nl    

 

 
 

 MMMM 
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand: 

Spruitjes in tomatensaus 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 

• 500 gram spruitjes 

• 1 ui 

• 1 teen knoflook 

• 400 gram gepelde tomaten 

• 2 verse worsten 

• zout en peper 

• boter 
 
Bereiding: 

• maak de spruitjes schoon  en snij ze doormidden. 

• snij de knoflook en ui in kleine stukjes. 

• snij het velletje van de worsten open en haal het vlees eruit. 

• smelt de boter in de pan en bak in het hete vet de worstinhoud op hoog vuur bruin en knapperig; 
dit geeft namelijk de meeste smaak aan de saus. 

• doe de ui en knoflook erbij en bak deze een paar minuten mee. 

• doe de gepelde tomaten erbij. 

• roer het geheel goed door en doe de spruitjes erbij. 

• voeg zout en peper toe en laat de spruitjes in ongeveer 30 minuten gaar worden in de saus. 
 
Lekker bij pasta, gekookte aardappelen of aardappelpuree.                                    Eet smakelijk! 

 
 

Max van der Lubbe 
80 jaar 

Hoewel het niet de gewoon-
te is om aandacht te beste-
den aan verjaardagen van 
leden, is er toch een uitzon-
dering en dat is wanneer de 
persoon in kwestie 80 jaren 
telt èn een rol van betekenis 
in de vereniging heeft ge-
speeld. 
En dat is het geval met onze 
tuinbeheerder Max van der 
Lubbe die op 13 januari j.l. de 80 jaren wist aan te tikken. 
Behalve dat Max een actieve 
tuinbeheerder is/was, is hij nog 
altijd beschikbaar wanneer de 

handen voor de vereniging uit de mouwen gestoken moeten 
worden. Op de aanstaande jaarvergadering (covid-volente!) zal 
hij zijn taken en verantwoordelijkheden als tuinbeheerder defi-
nitief overdragen aan Caroline Spanjaard en Paul van Hoof.  
Een klein clubje heeft op zijn verjaardag toch een gepast eer-
betoon laten zien: van harte proficiat!  
 


