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V 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 T  

**NIEUWS** 
jaargang 7 nummer 1: 1 november 2021 

Van voorzitter Wim: “Hoeveel mest 
gooi je er eigenlijk op?” 
Er wordt weer volop bemest op onze groente perce-
len. We hebben dit jaar een hele grote bak vol oude 
stalmest. De vraag is hoeveel moet je eigenlijk be-
mesten en wat? 

Een gezonde bodem maakt haar eigen bemesting door afbraak 
van planten en dieren. Wormen, kevers, springstaarten en pisse-
bedden doen zich te goed aan deze resten. Daarnaast werken er 
schimmels en bacteriën die wat er overblijft verwerken tot voe-
dingsstoffen.  
Veel bladsoorten zijn geschikt om de bodem te bedekken en zor-
gen voor de voeding van het bodemleven. Bladeren van groen-
bemesters en van bomen zoals iep, populier, linde en esdoorn. 
Eik en beuk zijn minder geschikt omdat zij minder snel afbreken 
en veel zuren bevatten. Resten van naaldhout zijn weer geschikt 
voor bosbessen en aardbeien die immers bosvruchten zijn. Ze wortelen bij mij zelfs op de ge-
malen schors van naaldboom resten. 
Niet alle groenten hebben dezelfde behoefte. Wanneer je een teelt wisseling van 5 jaar aan-
houdt: kool – bladgroenten – vruchten - wortel/knol - bonen, dan hebben kool en bladgroenten 
de meeste voeding nodig. Op die bedden kan je gecomposteerde (oude) mest gebruiken. het 
jaar daarop staan er vruchten en wortels die profiteren van de bemesting van het vorig jaar. 
Groenbemesting en oude stalmest zijn dus goede opties om een gezond gewas te krijgen. 
Daarnaast strooi ik ieder jaar gesteentemeel en/of kleimineralen met de naam bentoniet. De 
naam zegt het al. Onze zandgrond is arm aan mineralen en ze zijn nodig om gezonde planten 
te krijgen. 
 

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 
In één van onze vorige Nieuwsbrieven maakten we melding van een wetswijziging voor vereni-
gingen en stichtingen waar ook onze vereniging mee wordt geconfronteerd. 
Per 1 juli moeten alle verenigingen, stichtingen en coöperaties aan nieuwe wetgeving voor 
zorgvuldig bestuur voldoen. Inmiddels hebben wij met het bestuur om de tafel gezeten om de 
eigen statuten (uit 1982/1985) door te nemen. Vervolgens hebben wij als bestuur advies inge-
wonnen bij het Supportpunt van de gemeente Eindhoven. Supportpunt ondersteunt verenigin-
gen en stichtingen in Eindhoven met (juridisch) advies over bestuur en organisatie. 
Uit het advies is gebleken dat wij met enkele eenvoudige aanpassingen van het Huishoudelijk 
Reglement kunnen volstaan om te voldoen aan de wet. 
Het bestuur heeft besloten hiertoe voorstellen te doen voor de jaarvergadering van maart 2022. 
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Barbecue voor de vaste vrijwilligers 
In onze vereniging zet een flinke groep vrijwil-
ligers de schouders onder de noodzakelijke 
werkzaamheden die nodig zijn om alle leden 
prettig te kunnen laten tuinieren. 
Eén keer per jaar wil het bestuur dat ook daad-
werkelijk laten blijken. Voorheen was er de 
“kerstparty”.  
Dit jaar is gekozen voor een eerder moment in 
het jaar: onder onze eigen eik op één van de 
mooie nazomerdagen van september werden de 
leden van de tuincommissie en de koffiezet-

ters/winkelbedienden getrakteerd op een heuse barbecue. Weliswaar nog op gepaste 
afstand, maar daarom toch niet minder gezellig. Wie ook zin heeft om vaste vrijwilliger 
te worden, neemt contact op met Caroline en/of Paul. Er is altijd wat te doen! 
 

Chayote, een snelle groeier 
Een vreemde eend in de zaden-bijt vormt dit fami-
lielid van de komkommers. Steeds meer van onze 
moestuinders hebben er al kennis mee gemaakt. 
De chayote wordt wel betiteld als een “naakt-
kiemer”, want dit fantastische zaad kiemt in de 
loop van de winter gewoon (binnen!) uit zijn eigen 
vrucht. 
Bewaar deze prachtige vrucht op een lichte, niet 
te warme plaats. Vanaf februari-maart is het beter 
om de groeiende vruchten in potten te planten 
(eerder mag ook): geheel onder de grond of op 
zijn kant, zo dat de uitloper in elk geval net onder 

de grond is geplant. Water naar behoefte, aarde droog = water geven. Bij mooi weer af 
en toe met de plant naar buiten is gunstig voor een stevige groei. Uiteindelijk moet de 
plant (na de vorstperiode dus ongeveer medio mei) lekker in de zon naar buiten en uit-
geplant worden in de vollegrond. Deze zal aan de klimmende ranken in zomer en 
herfst een enorme oogst geven. Over de bereiding van deze Midden-Amerikaanse 
vrucht vind je veel ideeën op internet. Opvallend is, dat de zachte structuur behouden 
blijft, je bakt of kookt ze dus niet tot moes. Vergelijk de smaak met die van een sappige 
aardappel, je kan er dus mee koken, bakken, maar ze kunnen ook rauw gegeten wor-
den met een beetje citroen en wat zeezout...! De gehele plant is overigens eetbaar: 
bloemen, bladeren, groeischeuten en wortelknollen. De plant vormt mannelijke (10-30 
bij elkaar) en vrouwelijke (solitaire) bloemen aan 1 plant, eenslachtig en eenhuizig dus. 
 

Egels op ons complex 
Ze laten zich niet vaak zien. Maar ze zijn er echt wel… Heel 
af en toe worden ze in onze tuintjes gespot. In deze tijd van 
het jaar zoeken de egels de beschutting voor de winter. Ze 
maken een schuilplaats onder planken, kisten of struiken. 
Dat kan ook op jouw perceel zijn. Indien dat het geval is… 
laat ze met rust!! 
Deze foto is weliswaar gemaakt op ons complex, en laat de 
functionaliteit van de egeltrappen zien, maar de werkelijk-
heid wordt hier wel een beetje…..? 
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De toekomst van de Nieuwsbrief: de Nieuwsbrief gaat door! 

 
Op de enquête over de Nieuwsbrief hebben wij 28 reacties mogen ontvangen. Hartelijk 
dank daarvoor. De respondenten waren in z’n algemeenheid heel positief over de 
Nieuwsbrief. De meeste gaven aan de Nieuwsbrief inderdaad elke maand te lezen en 
waardeerden de Nieuwsbrief met een hoog cijfer. 
Meerdere leden hadden één of enkele suggesties voor verbetering die het bestuur in 
de komende tijd gaat toetsen op toepasbaarheid. 
Voor nu is in ieder geval besloten de Nieuwsbrief niet af te schaffen, en vooralsnog 
maandelijks te laten verschijnen. 
Vooral gewaardeerd werd de verbinding/betrokkenheid in de vereniging die de 
Nieuwsbrief tot stand brengt: genoeg reden voor het bestuur door te gaan met deze 
“nieuwsvoorziening”! 
 

Bestuurswijzigingen op komst 
In 2022 zal onze inkoper, Willy Lamers, zijn taken als inkoper en bestuurder van de 
vereniging neerleggen. Na ruim 18 jaar is het tijd geworden voor opvolging. 
Een opvolger voor de inkoop is inmiddels in het vizier (deze stellen wij later voor), maar 
in het bestuur zal vanaf maart 2022 een vacature zijn. Het bestuur is hiervoor op zoek 
naar een lid van onze vereniging dat bereid is een aantal bestuurstaken op zich te ne-
men. Denk er eens over na en praat erover met één van de huidige bestuursleden. 
Een nadere invulling van de vacature zullen wij in een volgende Nieuwsbrief toelichten. 
 

MMMM 
Monique’s Moestuin Maaltijd van de 

Maand: Gebakken bietjes 
Ingrediënten voor 2 personen: 
300-500 gram rode bieten  
1 grote ui  
boter om in te bakken 
Bereiding: 
* schil de bieten. 
* rasp de rauwe bieten.  
* pel de ui en snij deze in kleine stukjes. 
* doe de boter in de pan en bak de ui en bieten 
totdat ze gaar en zacht zijn. 
Eet smakelijk! 
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