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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 8: 1 juni 2021 

Van voorzitter Wim: “Wat is onkruid eigenlijk?”  
Heel fijn dat we vanaf half mei weer gezamenlijk kunnen koffie drinken. Wel nog met onze 
huisregels van het afgelopen jaar. Het zag er deze dagen weer gezellig uit. En nu maar 
duimen dat het zo kan blijven. Ik heb er wel vertrouwen in. 
Het is nog wel een paar graden kouder dan in de meimaand van de afgelopen jaren. 
Waar ik heel blij mee ben is dat er behoorlijk regen is gevallen. De voorraad in de bodem 
is weer aangevuld. Vooral voor bomen en struiken is dat heel nodig. Zo kunnen zij 

herstellen. Dat is ook goed te zien op onze tuinen en de omringende struiken en bomen. Ook komt 
onkruid om de hoek kijken. Onkruid zijn eigenlijk planten waarvan wij vinden dat ze op de verkeerde 
plek staan. Toch zijn veel onkruiden eetbaar of geneeskrachtig en zelden schadelijk. Als je uittrekt en 
laat liggen voegt dat biomassa toe aan de bodem. Sommige 
onkruiden wijzen je op een bepaald tekort of teveel aan 
voedingsstoffen, op te vaste grond, een lage of hoge zuurgraad. 
Zij vertellen je dan wat er aan de hand is. Muur bijvoorbeeld wijst 
op en teveel aan nitraat (overbemesting). Heermoes wijst op een 
compacte grond die lang nat blijft. Op sommige plekken op onze 
groentetuin komt heermoes veel meer voor. Ik weet dat dat 
plekken waren, waar voorheen water gemakkelijk bleef staan in de 
winter en in het voorjaar lang nat bleef. Ik zit op zo’n plek en tot 
enkele jaren geleden kon ik niet veel te doen op mijn tuin voor eind 
april. Dit jaar lijkt daar weer op. De heermoes is door consequent 
verwijderen en afschoffelen en door niet te vrezen zeker minder 
dan 50% geworden. Het warmere weer komt eraan en geniet van 
je groentetuin. 
 

Attentie: ratten op ons complex 
Op de groentetuin zijn van een (zwarte) rat de uitwerpselen en een ver-
blijfplaats geconstateerd. Het bestuur is van mening dat we dit heel seri-
eus moeten nemen.  
We kunnen hygiëne problemen krijgen doordat voedsel wordt aangetast 
en bevuild door urine en uitwerpselen. Ratten verspreiden ziektes als 
varkenspest, ziekte van Weil, paratyfus. Door de snelle uitbreiding (6 
nesten per jaar van 6-10 jongen, en na 3 maanden geslachtsrijp) is op 
korte termijn bestrijding noodzakelijk om verspreiding tegen te gaan. 

Preventie is op de eerste plaats nodig. Zwarte ratten eten voedsel met veel vocht erin. Verse zoete 
vruchten en zaden zoals appels, gekonfijte vruchten, gerst. haver, mango’s, tomaten en meloenen.  Dit 
voedsel dus niet op de composthoop gooien. Alleen groen materiaal van groente, onkruid en bruin mate-
riaal van gedroogd gras, bladeren en versnipperd hout en mest kan op de composthoop. 
Daarnaast is het zaak om plaatsen waar de rat zich kan schuilhouden te voorkomen. Zoals allerlei niet 
afgesloten compostbakken en plantenpotten, materiaal dat op een hoop op de grond ligt etc 
Ook steeds alle hoeken van je tuin inspecteren op mogelijke schuilplaatsen en uitwerpselen. Ook ’s win-
ters regelmatig inspecteren en onnodig materiaal afvoeren. Zeker geen vogelvoer op de tuin. 
Dit probleem zullen we alleen gezamenlijk kunnen aanpakken! 
Het bestuur heeft onlangs overlegd wat te doen. Naast het vol inzetten op preventie, gaan we een aantal 
inloop-vallen zetten op plaatsen waar een rat geconstateerd is. We doen dus een dringend beroep op 
eenieder om op zijn of haar tuin goed te kijken naar mogelijke tekenen van een rat. En altijd melden bij 
de tuinbeheerder of leden van het bestuur. WvR 



Pagina Pagina Pagina Pagina 2222    

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    

 

 

Egeltrappen klaar voor gebruik 
In de vorige nieuwsbrief zag je dat er weer (of nog 
steeds) een egel aanwezig is op ons complex. Egels zijn 
gek op een maaltijd escargots, ze kunnen blijkbaar tot wel 
40 slakken eten in een nacht. Het is dus slim goed voor 
de egels te zorgen. Onderdeel van die goede zorgen is 
de egel van de sloot op de wal te helpen. Egels kunnen 
zwemmen en klimmen, maar tegen steile kanten, zoals 
die van de sloot komen zij niet omhoog. Zodoende heb-
ben we op verzoek van het bestuur egeltrapjes ontwik-
keld.  
We hebben wat rondgekeken naar de diverse mogelijk-
heden. Een houten trapje vonden we het mooist, maar 
hout is tegelijkertijd voor deze situatie ook het minst duur-
zaam. Er staat immers regelmatig water in de sloten en 
daardoor gaat hout rotten. Geïmpregneerd hout gaat wat 
langer mee, maar dat is chemisch behandeld en die 
chemicaliën willen we natuurlijk liever niet in de grond 
terecht laten komen.  
We zijn uiteindelijk in overleg met het bestuur uitgekomen op het gebruik van geplastificeerde gaaspa-
nelen. Nu is plastic een materiaal dat we ook niet ideaal vinden, maar juist door dat laagje gaat het gaas 
niet roesten en gaat het langer mee dan hout. Daar komt bij dat bij dit plastic wordt verondersteld dat het 
niet loslaat en in het milieu terechtkomt. In dit geval is het de meest duurzame optie.  
De trapjes bestaan dus uit grof gemaasd gaaspaneel voor de stevigheid, met daaroverheen fijnmaziger 
gaas in de hoop dat egelpootjes daar overheen kunnen lopen. Ook kikkers en andere amfibieën kunnen 
gebruik maken van de trapjes als het nodig is. Er kan een laagje nog fijner gaas overheen gespannen 
worden, mocht blijken dat dit gewenst is. De tijd zal uitwijzen of dat nodig is.  
We zijn er erg benieuwd naar of de egels de trapjes gaan gebruiken. Laat je het weten aan het bestuur 
als je een egel (of kikker) gebruik hebt zien maken van een trapje?  
Bjørn & Artine 
 

Wie heeft er verstand van verenigingsrecht…? 
Per 1 juli moeten alle verenigingen, stichtingen en coöperaties aan nieuwe wetgeving voor zorgvuldig 
bestuur voldoen. Aan deze Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is een lange voorge-
schiedenis voorafgegaan, maar in november vorig jaar ging de Eerste Kamer akkoord. Praktisch bete-
kent het dat over een maand iedere Nederlander die een bestuursfunctie heeft (al dan niet als vrijwilli-
ger), met zijn bestuur om de tafel moet hebben gezeten om de eigen statuten door te nemen. 
 
Ook uw bestuur verdiept zich in deze materie. Voordat wij als vereniging kosten gaan maken t.b.v. ad-
vies en notaris willen we even bezien of er in of rond onze vereniging misschien wel know-how aanwezig 
is om dit varkentje te wassen? 
 
Misschien is het nodig dat wij de statuten van de vereniging aanpassen of moeten we deze zelfs op-
nieuw laten vaststellen door de notaris? 
 
Kortom: uw bestuur heeft hulp nodig om deze ingewikkelde materie netjes te kunnen regelen. Liever 
gratis als vriendendienst, maar als het niet anders kan, dan huren wij uiteraard de benodigde expertise 
in. Wij horen het graag. 
 

Stichting Sociaal Solidair  

De Stichting Sociaal Solidair Vlokhoven helpt mensen in nood met voed-
sel, huisraad en kleding. Eén van onze leden, Conny van Gulik, is vrijwilli-
ger bij deze Stichting en vraagt jullie aandacht voor onderstaand bericht. 
Wat zou het mooi zijn als onze vereniging hierin een bijdrage in natura kan 
leveren! Vanaf komende week zou Conny heel graag met ophalen willen 
beginnen en plaatst daarvoor een speciale krat bij de container waar giften 
uit de moestuin in kunnen worden gedeponeerd. 
 
Beste Tuinders, Beste Tuinders, Beste Tuinders, Beste Tuinders,     

Wij, Stichting Sociaal Solidair in Vlokhoven helpen bijna 8 jaar mensen in nood met voedsel Wij, Stichting Sociaal Solidair in Vlokhoven helpen bijna 8 jaar mensen in nood met voedsel Wij, Stichting Sociaal Solidair in Vlokhoven helpen bijna 8 jaar mensen in nood met voedsel Wij, Stichting Sociaal Solidair in Vlokhoven helpen bijna 8 jaar mensen in nood met voedsel ----huisraad huisraad huisraad huisraad ––––    kleding. Onze kleding. Onze kleding. Onze kleding. Onze 

aanvragen zijn het afgeloaanvragen zijn het afgeloaanvragen zijn het afgeloaanvragen zijn het afgelopen jaar flink gestegen.pen jaar flink gestegen.pen jaar flink gestegen.pen jaar flink gestegen.    

Wij willen u, tuindersWij willen u, tuindersWij willen u, tuindersWij willen u, tuinders,,,,    vragen of het mogelijk is dat u ons een beetje mee wilt helpen met wekelijks een kleine donatie vragen of het mogelijk is dat u ons een beetje mee wilt helpen met wekelijks een kleine donatie vragen of het mogelijk is dat u ons een beetje mee wilt helpen met wekelijks een kleine donatie vragen of het mogelijk is dat u ons een beetje mee wilt helpen met wekelijks een kleine donatie 
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uit uw moestuin.uit uw moestuin.uit uw moestuin.uit uw moestuin.    

Wij zetten graag een krat of doos neer die een van onze vrijwilligers, bekend op de tuin, Conny van Gulik, 1 of 2x per Wij zetten graag een krat of doos neer die een van onze vrijwilligers, bekend op de tuin, Conny van Gulik, 1 of 2x per Wij zetten graag een krat of doos neer die een van onze vrijwilligers, bekend op de tuin, Conny van Gulik, 1 of 2x per Wij zetten graag een krat of doos neer die een van onze vrijwilligers, bekend op de tuin, Conny van Gulik, 1 of 2x per 

week leeg komt maken. week leeg komt maken. week leeg komt maken. week leeg komt maken.     

Onze vaste uitgiftedagen zijn dinsdag en donderdag dus het leeg maken op maandag en woensdag zou perfect zijn.Onze vaste uitgiftedagen zijn dinsdag en donderdag dus het leeg maken op maandag en woensdag zou perfect zijn.Onze vaste uitgiftedagen zijn dinsdag en donderdag dus het leeg maken op maandag en woensdag zou perfect zijn.Onze vaste uitgiftedagen zijn dinsdag en donderdag dus het leeg maken op maandag en woensdag zou perfect zijn.    

VanVanVanVan    het gedoneerde zullen we een foto plaatsen op onze groep. het gedoneerde zullen we een foto plaatsen op onze groep. het gedoneerde zullen we een foto plaatsen op onze groep. het gedoneerde zullen we een foto plaatsen op onze groep.     

Heeft u interesse in onze Stichting ? Loop dan een keer op een dinsdag of donderdag binnen tussen 10 en 12 uur. Heeft u interesse in onze Stichting ? Loop dan een keer op een dinsdag of donderdag binnen tussen 10 en 12 uur. Heeft u interesse in onze Stichting ? Loop dan een keer op een dinsdag of donderdag binnen tussen 10 en 12 uur. Heeft u interesse in onze Stichting ? Loop dan een keer op een dinsdag of donderdag binnen tussen 10 en 12 uur.     
We hopen op een beetje steun in deze. We hopen op een beetje steun in deze. We hopen op een beetje steun in deze. We hopen op een beetje steun in deze.     

Met vriendelijke groet, Met vriendelijke groet, Met vriendelijke groet, Met vriendelijke groet,     

Conny Oosterhout Conny Oosterhout Conny Oosterhout Conny Oosterhout ––––    Smits Smits Smits Smits     

VoorzitterVoorzitterVoorzitterVoorzitter 
 

 MMMM 
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand: 

Frittata met spinazie 
Ingrediënten voor 4 personen: 
400 gram spinazie 
600 gram aardappelschijfjes  
100 gram chorizoworst 
100 gram geraspte kaas 
4 eieren 
1 paprika 
1 ui 
2 knoflooktenen 
1 theelepel komijnzaad 
1 theelepel kurkuma 
 

Bereiding: 
* verwarm de oven voor op 200 graden. 
* als je kant en klare aardappelschijfjes gebruikt 
knip dan een stuk van de verpakking open en leg 
het zakje voor een paar minuten in de magnetron totdat de schijfjes wat zachter zijn. Bij verse aardappe-
len snijd je de aardappels in dunne schijfjes en bak je ze in een pan voor ongeveer 10 minuten.  
* snipper de ui en snijd de knoflook, paprika en chorizo in kleine stukjes. 
* fruit de ui, knoflook en paprika in een (andere) pan. 
* doe de chorizo erbij.  
* voeg na een paar minuten de spinazie toe en laat het slinken. 
* doe de inhoud van de pan in een ovenschaal. 
* doe de aardappelschijfjes daar bovenop. 
* klop de eieren samen met de kurkuma en komijnzaad los. 
* giet het eimengsel over de aardappelschijfjes. 
* bestrooi het met de geraspte kaas. 
* bak de frittata in de oven op 200 graden in 30 minuten mooi bruin!     Eet smakelijk!  
 

Van tuinbeheerder Caroline: “Rommelvrij, iedereen blij!” 
De afgelopen weken heb ik jullie tuinen bekeken en ik moet zeggen dat er goed opge-
ruimd was, mijn complimenten! Rommelvrij is het nog niet, wel rommelarm. Ik heb deze 
inspectieronde ook achterin de tuinen gekeken; achter kassen, compostbakken e.d. en 
daar vond ik vaak nog wel wat rommelige stapeltjes hout, stenen enzovoort. Op een be-
schutte plek op de grond zijn dit ideale rust- en broedplaatsen voor muizen en ratten. 
Dieren die we liever kwijt dan rijk zijn. Ik verwijs hier graag naar het 
stukje over ratten dat onze voorzitter Wim in deze Nieuwsbrief 

heeft geschreven. Laten we er samen voor zorgen dat deze beestjes geen reden 
meer hebben om naar onze tuinen te komen, dus ruim je laatste rommeltjes op.    
 
Zo hier en daar heb ik nog wat aantekeningen gemaakt en alvast wat mensen 
aangesproken. Hier ga ik de komende weken nog verder mee aan de slag.  
En verder heb ik vooral genoten van de vele mooie, verzorgde, creatieve, natuur-
lijke en bloemrijke tuinen. Alles groeit ‘als kool’. Het ziet er veelbelovend uit! 
 

Tuinonderhoudsdag: 11 september 
De jaarlijkse tuinonderhoudsdag is dit jaar gepland op zaterdag 11 september. Zet maar in de agenda! 

 


