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********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 6 nummer 7: 1 mei 2021 

Van voorzitter Wim: “Gezonde planten kweken!”  

Opnieuw was april een koude en droge maand. Deze trend is al een aantal jaren 
zichtbaar. Wij als moestuinders hebben dan moeite om de juiste zaaimomenten te 
kiezen. Neem als voorbeeld de in februari gezaaide tomaten die nu de pot 
uitgroeien en gebrek aan water en voeding krijgen. Bij nachtvorst, indien ze in de 
kas staan, afdekken met plastic of toch weer mee naar huis nemen. Thuis op de 
vensterbank heb je vaak toch minder licht dan in de kas. Zij groeien dan spichtig 

en slap op. En kwetsbaar voor allerlei 
belagers, zoals schimmels  en insecten. 
Waarom tasten insecten en andere 
belagers onze planten aan?  
Wij zelf eten graag gezonde planten die 
vol voedingstoffen zitten. Ook gezonde 
dieren zullen, als ze het voor het 
zeggen hadden, kiezen voor de 
gezonde kruiden en grassen in de wei. 
Nu denken wij vaak dat belagers onze 
planten ziek maken! Integendeel, de 
belagers duiken op omdat het 
ongezonde planten zijn. Gezonde 
planten maken afweerstoffen tegen hun 
belagers, zodat zij die niet kunnen 
verteren. Ongezonde planten hebben 
tekorten aan voedingsstoffen of bv. een teveel aan stikstof en suikers. 
De kunst is dus om gezonde planten te kweken. De belangrijkste voorwaarde is een gezonde 
bodem, maar ook stevige gezond opgegroeide planten. En dat is bij het voorkweken best 
moeilijk. 
 

Leverancier elektriciteit gewijzigd 
Het bestuur van onze vereniging wil bij het maken van 
keuzes zo verantwoord milieuvriendelijk en circulair te 
werk gaan. Daarom heeft het bestuur besloten onze 
elektriciteit voortaan te betrekken bij Vandebron. Daar 
kopen wij 100% zonne-energie rechtstreeks aangevoerd 
van het Zonneveld Best.  
De 200.000 klanten van Vandebron hebben samen al 
een miljoen ton CO2-uitstoot bespaard! 
Als je thuis ook wilt overstappen naar Vandebron neem dan even contact op met onze penningmeester. 
Waarschijnlijk kunnen wij dan elk €150,00 premie verdienen! Dat is toch mooi meegenomen voor de 
vereniging! 
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Onderhoud van de sloten “geadopteerd” 
Om ervoor te zorgen dat de sloten op ons moestuincomplex hun goede werking behouden, is er onder-
houd en schoonmaak nodig. Een aantal van onze leden heeft een sloot of een deel daarvan geadop-
teerd, zodat er altijd iemand is die daarnaar omkijkt.  
 

Egel toch weer gesignaleerd 
Hoewel egels zich overdag niet graag laten zien, hebben een paar moestuinders toch weer een egel 
gesignaleerd op ons terrein. Dat is fijn voor een goed natuurlijk evenwicht op onze percelen. Door leden 
van de tuincommissie worden thans zogenaamde egeltrappen ontwikkeld. Het is de bedoeling dat in elk 
van onze 6 sloten zo’n trappetje wordt gemonteerd, zodat de egel die onverhoopt in de sloot is gevallen 
er ook weer op eigen kracht uit kan komen! 
 

Van de tuinbeheerder: Sproeien 
Zoals jullie misschien weten is het op ons complex niet toegestaan om de planten te be-
sproeien met een tuinslang, die op de kraan is aangesloten. De ervaring heeft geleerd dat 
dit erg veel water kost en daar willen we nou juist graag zuinig mee zijn. Met een tuin-
slang kun je je waterton vullen, maar vervolgens moet je je planten met een gieter water 
geven. Omdat we dit heel belangrijk vinden, gaan we hier ook dit jaar weer streng op toe-
zien. Let op, bij herhaalde overtreding van deze regel kun je je lidmaatschap kwijtraken. 

 

 MMMM 
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand: 

 Groene asperge in bladerdeeg 
Ingrediënten voor 2-4 personen: 
100 gram groene asperges  
100 gram brie  
4 plakjes bladerdeeg 
zwarte peper 
honing 
vloeibare boter of eigeel 
 
Bereiding: 

• verwarm de oven voor op 200 graden 

• leg de bladerdeegplakjes op een vel bakpapier 
op een ovenrooster 

• snijd lange repen van de brie en leg deze 
schuin/diagonaal op het bladerdeeg 

• strooi er wat peper over en een kneepje honing 

• verdeel de asperges er overheen 

• vouw de twee buitenste punten van het blader-
deeg naar binnen 

• smeer de bovenkant in met wat boter of eigeel 

• strooi er nog wat peper over 

• bak de pakketjes in de oven op 200 graden in 
20 minuten mooi bruin. 

Eet smakelijk! 
 

Komt post van de Volkstuin in de spam-box???  
Het komt bij meerdere leden voor dat de e-mails van de vereniging be-
landen in de spam-box van het emailprogramma. Je kunt zoiets voor-
komen door het adres van de Volkstuinvereniging aan te merken als een 
“veilige afzender”. Dat kun je vinden bij opties en daarna beveiligingsop-
ties. Gebruikers van hotmail hebben hier vooral last van en kunnen dit 
op deze manier ook oplossen. 

 

Betalingsverzoek van de penningmeester 
Voor degenen die aankopen doen in onze winkel: betalen per bank op dezelfde dag als 
de aankoop, dat gaat meestal heel goed. Maar helaas niet bij iedereen… Vriendelijk doch 
dringend verzoek om de betaling per bank zo snel mogelijk na aankoop te doen. Het 
achterhalen van degenen die een “schuld” bij de vereniging hebben openstaan, is veel 
werk en kost een hoop tijd. 

 


