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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 2: 1 december 2021 

Van voorzitter Wim: “De volkstuin is al bijna 
40!” 
Op 5 mei 2022 bestaat onze vereniging 40 jaar. Dat willen we 
uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. In de komende 
zomer worden daarom tal van evenementen georganiseerd, 
zodat we gezamenlijk van een mooi jubileum- en tuinjaar 

kunnen genieten.  
We beginnen op zaterdag 7 mei met een dag met activiteiten voor iedereen, en we sluiten het 
jubileumjaar af op zaterdag 27 augustus, ook weer met een dag vol leuke activiteiten voor ons 
allemaal. Dus noteer deze dagen alvast in je agenda.  
Als bestuur hebben we een aantal mensen gevraagd om wat gedetailleerdere plannen voor 
leuke activiteiten te schetsen. Dit zijn ze: 

Caroline, Tine en Marcel leggen de basis voor de feestcommissie, maar het is de bedoeling dat 
de feestcommissie gaandeweg groter wordt. 
 

Bericht van de feest-
commissie: 
Voor het komende jubileum-
jaar willen we graag dingen 
gaan doen die zoveel moge-

lijk tuiniers op onze tuin aanspreken. Het thema dat door alle activiteiten 
heen loopt is verbinding, we zouden graag zien dat gedurende het jubile-
umjaar onze tuiniers elkaar nog wat beter leren kennen, zodat onze vereniging nog gezelliger 
wordt dan die nu al is. 
Het zal je dan ook niet verbazen dat we activiteiten willen opzetten waar iedereen aan kan 
meedoen, of op de een of andere manier bij betrokken kan zijn, uiteraard op vrijwillige basis. 
Denk aan een openingsreceptie, een plantenruildag, diverse uitstapjes naar interessante tui-
nen in de buurt, en natuurlijk een afsluitende feestmiddag/avond voor de hele vereniging. En er 
komt nog veel meer, daarover later.  
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Als je goede ideeën hebt voor het jubileumjaar, spreek ons, Caroline, Tine of Marcel aan en we 
gaan er wat mee doen. Uiteraard ben je welkom om zelf ook in de feestcommissie mee te wer-
ken, om zo je eigen plannen en die van anderen verder vorm te geven. Er is werk genoeg te 
doen, dus aarzel niet en doe met ons mee. 
Caroline (tuin 109), Tine (tuin 100/101), Marcel (tuin 60/61). 
 

Catalogus Zaadhandel van der Wal komt er aan: 
“Bestellen maar!” 
Samen met de jaarbrief ontvangt u één dezer dagen de Zaadprijscou-
rant van Zaadhandel van der Wal met bijbehorende bestellijst voor 
zaden in de brievenbus. 
Doordat we met het collectief van de vereniging bestellen, hebben we 
een hoge korting op de prijzen kunnen bedingen: 30%. 
Het achteraf betalen, na de levering van de zaden en aardappelen, 
bevalt ons goed. We kunnen hiermee de rompslomp van contant beta-
len voorkomen. U noteert gewoon de prijs uit de catalogus; de kor-
tingsberekening wordt door ons uitgevoerd. En er volgt t.z.t. een be-
taalverzoek per email. Let op uw brievenbus! 

 

 Van penningmeester Hans: “Er is een nieuw nummer voor 
de bankbetalingen: IBAN NL96 TRIO 2017 5954 97 
De volkstuinvereniging maakt gebruikt van een zakelijke bankrekening bij de Tri-
odosbank. Voor transacties op een zakelijke bankrekening worden kosten in re-
kening gebracht. Die kosten zijn het afgelopen jaar flink gestegen door het grote 

aantal bankbetalingen i.v.m. winkelaankopen. Om de bankkosten zo laag mogelijk te houden, 
vragen wij al je betalingen aan de vereniging te voldoen op bovenstaand nummer. Dit is voor 
de vereniging tientallen euro’s voordeliger! 

VERANDER DUS HET BANKREKENINGNUMMER IN JE ADRESBOEK 
De vrijwilliger van dienst schrijft je aankoopbedrag op een briefje waarop het bankrekening-
nummer staat voorgedrukt. Makkelijker kunnen wij het niet maken! 
 

Waterverbruik 2021 
Het afgelopen jaar is er op ons volkstuincomplex 555 m³ water ver-
bruikt, weliswaar minder dan vorig jaar, toch nog een flinke plas! 
Tijdens mogelijk komende vorstperiodes is onze waterleiding afgeslo-
ten. Je kan dan geen water tappen bij de diverse kranen op ons com-
plex. Omdat het toilet niet doorgespoeld kan worden, is de WC gedu-

rende een vorstperiode gesloten. Zodra de temperaturen weer boven nul zijn, wordt het water 
weer aangesloten. 
 

MMMM 
Monique’s Moestuin Maaltijd 

van de Maand:  
Witlof ovenschotel 

Ingrediënten voor 4 personen: 
4-6 witlof 
500 gram rundergehakt  
1 rode ui  
1 paprika 
4 tenen knoflook 
8 eetlepels sojasaus 
2 theelepels sambal 
2 handjes cashewnoten 
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2 handjes geraspte kaas 
evt. 250 gram champignons 
 
Bereiding: 
* kook de witlof en laat deze uitlekken. 
* snipper de ui en bak in een koekenpan in een klein beetje olie.  
* snijd de paprika, champignons en knoflook fijn. 
* doe dit bij de ui in de pan. 
* doe het gehakt erbij. 
* voeg de sojasaus, sambal toe. 
* hak de cashewnoten fijn en doe het bij het gehaktmengsel. 
* halveer de witlof en snijd de harde kern eruit. 
* leg de witlof in een ovenschaal en schep het gehaktmengsel er over. 
* bestrooi met de geraspte kaas. 
* zet het 10-15 minuten in een voorverwarmde oven van 200 graden. 
Tip: lekker bij aardappelpuree of rijst. Eet smakelijk! 
 

Van de tuinbeheerder Caroline: “In 2022  7 nieuwe leden” 

Zoals ieder jaar zijn er leden die komen en leden die gaan. Dit jaar hebben Mat 
Willems, Koelsum Willemsen en Peter van den Berg hun lidmaatschap van de 
vereniging beëindigd. En na bijna 40 jaar gaat ook Jaap Jager ons verlaten. We 
zijn nog niet helemaal van de schrik bekomen, Jaap! In april van dit jaar was he-
laas het trieste afscheid van Theo Uppelschoten. Gelukkig blijft Theo’s familie in 
ons midden, maar zijn tuintje zal in 2022 een nieuwe bewoner krijgen.  

Omdat enkele percelen in tweeën zijn ge-
deeld, kunnen we in het nieuwe jaar meer 
mensen blij maken met een tuin. Maar liefst 7 
nieuwe leden willen wij van harte welkom he-
ten. Het zijn Jeff Rebergen (perceel 58), 
Geert-Jan Cocu (perceel 59), Ibrahim 
Özdemir (perceel 65), Marjolijne Schaap (per-
ceel 87), Jurie Boon (perceel 127b), Talib 
Idish (perceel 128b) en Fiona de Bruijn (per-
ceel 129a). Misschien zijn jullie deze nieuwe 
gezichten al eens tegengekomen, want ze zijn 
al druk doende met de voorbereidingen op 
hun tuin. We wensen hen in ieder geval heel 
veel tuinplezier!  
En zo zijn alle percelen weer bezet. Per 1 januari 2022 heeft onze vereniging 102 leden. 
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