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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 6: 1 april 2021 

Van voorzitter Wim: “Zaaien maar!”  
Het is bijna april en we kunnen weer zaaien. De bovenste laag van 10-20 cm 
heeft nu een temperatuur van circa 10°C en is wat opgedroogd.  
Wij zaaien in het voorjaar. In de natuur zaait bijvoorbeeld een zonnebloem zich al 
in het najaar uit. In de winter gaat er veel verloren. Echter een zonnebloem heeft 
een overmaat aan zaden. Ook lekker en voedzaam voor de zaadeters in de 
natuur.  

Deze natuurlijke zaden hebben vaak nog andere eigenschappen waardoor zij de winter 
kunnen doorstaan. In de gangbare zaadontwikkeling worden er 
eigenschappen, zoals b.v. een dikke zaadhuid uitgeselecteerd, 
omdat dat de kieming bemoeilijkt. De professionele tuinder wil 
graag dat al zijn zaden tegelijk kiemen en tegelijk oogstbaar zijn. 
Op die eigenschappen wordt geselecteerd. Bij spinazie willen we 
graag dat we alle blaadjes voor de voet op kunnen snijden bij het 
oogsten. 
Toch zijn er ook gewassen die de tuinderijen in de herfst zaaien. 
Bijvoorbeeld wintertarwe en wintergerst. Deze plantjes 
overwinteren als heel kleine plantjes en de vorst zorgt ervoor dat 
ze mooi zaad geven. Ook tulpen hebben lage temperaturen nodig 
om mooie bloemen te produceren. In de bollenstreek worden in 
de schuren speciale temperatuurperioden gebruikt. Bekend zijn 
de 5°-tulpen die dan al met Kerstmis bloeien in plaats vanaf half 
april. 
Meerjarige bloemen, zoals margriet, duizendschoon en stokrozen zaai je eind augustus. Dan 
hebben de kiemplantjes tijd om te wortelen voordat de winter ingaat. Het jaar daarna gaan ze 
dan bloeien. In de tuin gaat dat vanzelf goed tenzij je de plantjes weghaalt! 
 

Van inkoper Willy: “Bestellingen afhalen!” 
De leden die in januari komkommer- tomaten- of paprikaplanten heb-
ben besteld, kunnen die afhalen bij de container op vrijdag 16 of za-
terdag 17 april van 9.00 – 11.00 uur. Let op: deze bestelling moet ter 
plaatse contant worden afgerekend, liefst met gepast geld. 
 

 

Theo Uppelschoten ernstig ziek 
Op vrijdag 5 maart heeft Theo Uppelschoten een zware herseninfarct gekregen. Een bloedprop 
die in zijn halsslagader was blijven zitten was hiervan de oorzaak. 
Ondanks dat we snel in het ziekenhuis waren en het verwijderen van de bloedprop succesvol 
was heeft Theo flinke schade opgelopen. 
Fysiek heeft hij minder kracht maar functioneert alles wel. Hij kan echter niet praten en het is 
niet bekend of hij alles begrijpt. 
De keren dat we praten over de volkstuin zie je hem opleven en wil hij van alles zeggen, er 
komen dan geen woorden, maar alleen gebrabbel uit. 
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Hij krijgt dagelijks fysiotherapie en logopedie voor zijn herstel. Hopelijk krijgen we nog verbete-
ringen te zien. 
De tuin was zijn grootste hobby en we hopen dat hij deze dan ook nog een keer kan bezoeken. 
We houden jullie op de hoogte. 
Petra en Edwin Uppelschoten 
 

Jaarvergadering VTV Aanschot 
De jaarvergadering is inmiddels achter de rug. Het verslag van de secretaris is bijgevoegd.  
 

Winkelopeningstijden 
Hoewel er nog geen koffie kan worden gedronken op ons eigen Harry van der Maat-terras worden de openingstijden 
van onze “winkel” wel enigszins verruimd. Weliswaar met de zelfde hygiënische regels en voldoende afstand.  Vanaf 
vandaag is een vrijwilliger aanwezig: dagelijks van 9.30 – 11.00 uur en als je geluk hebt, maar dat is natuurlijk hele-
maal niet zeker, ook op zondagen. 
 

Plaatsing 2e zwaluwentil 
Het heeft even geduurd…, maar binnenkort. 
 

 MMMM 
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand: 

Rabarber-aardbei crumble  

Ingrediënten voor 10-12 personen: 
Kruimeldeeg: 
350 gram bloem 
225 gram roomboter, koud en in blokjes  
100 gram suiker 
75 gram lichte basterdsuiker 
5 gram bakpoeder 
snufje zout 
1 ei, los geklopt 
Vulling: 
250 gram rabarber 
300 gram aardbeien 
30 gram maïzena 
80 gram suiker 
1 eetlepel citroensap 

Bereiding: 
* verwarm de oven voor op 180 graden. 
* bekleed een ovenschaal of bakvorm van ongeveer 25 x 35 cm met bakpapier. 
* doe de bloem samen met de boter, beide suikers, bakpoeder en zout in een kom. 
* wrijf het met je handen tot een grof zanderig deeg.  
* doe het ei erbij en kneed zo kort mogelijk. 
* verdeel de helft van het deeg over de bodem van de vorm en druk het aan. 
* snijd de aardbeien en rabarber in stukken en meng de maïzena, suiker en 
   citroensap erdoor. Verdeel dit over de bodem. 
* verkruimel het overige deeg erover. Het mag best grove stukken bevatten. 
* bak de crumble in de oven op 180 graden in 60 minuten mooi bruin. 
Eet smakelijk! 
 

Van tuinbeheerder Caroline: ”Tuininspectie komt er aan” 

Zoals jullie weten is het de taak van de tuinbeheerder om 2 maal per jaar een inspectie-
rondje door het complex te lopen om te zien of alle tuintjes er netjes bijliggen. Vanaf dit 
jaar is deze eer aan mij.  
 
Het belangrijkste argument bij de beoordeling van de tuinen is dat men-
sen zo weinig mogelijk last mogen ervaren van hun buurtuinen. Het 
woord ‘last’ betekent natuurlijk voor iedereen iets anders. Toch kunnen 

we in het algemeen zeggen dat er twee hoofdonderwerpen zijn die overlast geven: 
Onkruid en Rommel. 
 
Onkruid, want bloeiend onkruid zaait zich gemakkelijk uit en je buren mogen het ver-
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volgens weer weg zien te krijgen. Liever niet tot bloei laten komen dus en verwijderen. 
Rommel, want vooral spullen die langer op dezelfde plek staan, zijn een ideale schuilplaats voor b.v. 
muizen.  
Voor beide geldt ook nog eens dat het er niet echt mooi uitziet (het oog wil tenslotte ook wat). 
 

De afgelopen weken ben ik bezig geweest mijn nieuwe tuinkast in te richten en daarbij heb ik alle spul-
len op mijn tuin door mijn handen laten gaan. Ik merkte dat ik stiekem heel wat verzameld had, ook din-
gen die helemaal niet op mijn tuin hoeven te liggen. Dus heb ik grote opruiming gehouden en alles wat 
ik dit jaar niet denk te gaan gebruiken, afgevoerd. Wow, dat geeft veel ruimte en een helder hoofd!   
 
Ik zou bij mijn inspectierondje in mei graag de nadruk willen leggen op het onderwerp ‘Rommel’, om-
dat ik de hoeveelheid spullen op de tuin helaas zie groeien. Daarom daag ik iedereen uit om de komen-
de weken haar/zijn voorraad spullen eens te bekijken, uit te zoeken en waar nodig, af te voeren. Mocht 
je hulp nodig hebben bij het afvoeren van je spullen, neem dan even contact met mij op, dan kan ik, 
samen met de Tuincommissie, bekijken of we een oplossing kunnen vinden. Leg de spullen die je uit-
eindelijk overhoudt een beetje bij elkaar, zodat het netjes oogt.  
 
Ik wens iedereen veel succes bij het opruimen en ook veel genoegen bij het zien van het eindresultaat! 
e-mailadres: caroline.spanjaard@gmail.com  telefoon: 06 – 83 60 45 78 
 

Uitjes planten in een voortje 
Misschien heb je de uitjes al in de grond zitten of… 
heb je, net als Sjef, nog even gewacht. 
Hierbij een zeer informatief artikel met duidelijke uit-
leg over het planten van uitjes. 
Doe er je voordeel mee! 

 
https://sjeftuintips.wordpress.com/2011/09/15/5-plant-
uitjes-planten-in-een-voortje/ 
 

 

Gerrit Wijers blijft betrokken bij de vereniging 
Dit jaar heeft Gerrit het tuinieren er aan moeten geven. Gezondheidsrede-
nen liggen daaraan ten grondslag. Gerrit was sinds 1990 lid van onze club 
en startte meteen met een perceel van wel 400 m²!! Dat betekende: hard 
werken. Maar daar was Gerrit helemaal niet bang voor. 
Hij heeft veel taken binnen de tuincommissie gedaan waaronder het op-
nieuw graven van de sloten, welke daarvoor waren dicht gegooid. Ook 
heeft hij als tuinbeheerder gefungeerd. En als er een wespennest werd 
ontdekt, was Gerrit de man die ze op zijn eigen wijze verwijderde. 
Hij kijkt terug op een fijne tijd in de vereniging, zowel met het bestuur als 
de leden kon hij goed uit de voeten. Om een beetje contact te houden, wil 
hij graag nog geabonneerd blijven op de Nieuwsbrief en zal zo nu en dan 
op bezoek komen om te zien of het hier allemaal nog wel goed gaat. We 
hopen dat Gerrit het tuinieren niet teveel gaat missen en wensen hem een 
goede gezondheid toe! 

 


