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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 3: 1 januari 2022 

Van voorzitter Wim: “2021, een bijzonder jaar…” 
Opgeteld is 2021 weer een bijzonder jaar geweest. Steeds indien noodzakelijk, 
hebben we ons heel goed aan de regels van de rijksoverheid gehouden. Ik wil 
iedereen daarvoor een compliment geven. maar we zijn er nog niet vanaf, ook 
2022 wordt een Corona-jaar. 
Waarschijnlijk wel weer geen bijeenkomst op de jaarvergadering. Geen interes-

sante lezing over groente kweken of hoe onze tuingrond zo gezond mogelijk te maken.  
Echter in ons jubileumjaar zullen we elkaar hopelijk vaker kunnen treffen, indien het jubileum 
programma dat nu in voorbereiding is, ook uitgevoerd kan worden.  
Verder wil ik jullie bedanken voor de bijdrage aan het wel en wee van onze volkstuin.  
We zien en spreken elkaar in 2022. 
 

Bericht van de feestcommissie: “Het jubileumjaar is begonnen!” 
De activiteiten voor het komende jubileumjaar beginnen al wat vorm te krijgen. Het bestuur is 
grotendeels akkoord met onze voorstellen, nu wordt het tijd om die voorstellen in concrete plan-
nen om te zetten.  
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief, trappen we op 7 mei af met een dag vol activiteit voor 
iedereen. Na een feestelijke opening van het jubileumjaar, met koffie, gebak en wellicht wat 
sterkers, houden we die dag o.a. een zaden/plantenruildag. Iedereen kan meedoen, of je nu 
materiaal over hebt of tekort komt, of gewoon een gezellige dag wilt hebben. Uiteraard is dit nog 
maar het begin, we gaan nog veel meer doen, daarover later meer. 
Goede ideeën zijn altijd welkom, spreek ons, Caroline, Tine of Marcel aan en we gaan er wat 
mee doen. Er is werk genoeg voor meer mensen, dus aarzel niet en doe met ons mee. 
Caroline (tuin 109), Tine (tuin 100/101), Marcel (tuin 60/61). 
 

Van secretaris Roel: “Enveloppen a.u.b. weer inleveren” 
U heeft de jaarlijkse informatie van de vereniging weer door onze bezorgers ont-
vangen. Dit in een mooie enveloppe. De voorraad enveloppen begint op te raken. 
Als er nieuwe enveloppe moeten worden gekocht is dat nogal prijzig. Vandaar 
mijn verzoek om de enveloppe in te leveren op de tuin.  

Bespaar de vereniging kosten en retourneer de enveloppe. 
In de brieven bus of in de container. Of afgeven bij een van de bestuursleden is ook mogelijk. 
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Het bestuur stelt voor: de nieuwe inkoper Walter Savelkouls 
Zoals in een vorige Nieuwsbrief reeds gemeld, gaat Willy Lamers zijn bestuurs-
functie en zijn inkoop-taak voor de vereniging beëindigen. Vele jaren heeft de 
vereniging mogen genieten van zijn inkoopbeleid en handelsgeest. Uiteraard 
zal eenieder nader afscheid kunnen nemen tijdens de aanstaande jaarvergade-
ring. 
Het bestuur is blij een enthousiaste opvolger te hebben gevonden. Walter wordt 
echter geen bestuurslid en daarom heeft het bestuur hem een volledig mandaat 

gegeven, zodat hij ook namens de vereniging kan handelen. 
Hierbij stelt Walter zich zelf nader voor:  
“Hallo, mijn naam is Walter Savelkouls, 65 jaar en sinds 1999 lid van onze vereniging. Per 01-
01-2022 ga ik de eindverantwoordelijkheid van het inkoopbeheer van planten, meststoffen, 
zaden, en tuinartikelen overnemen van Willy Lamers die dit vele jaren voor onze vereniging 
heeft gedaan. Willy zal mij voorlopig als adviseur ondersteunen om mijn taak zo goed mogelijk 
uit te kunnen voeren. 
Ik hoop op een prettige samenwerking met jullie allen en verwacht af en toe een beroep op 
(een aantal van) jullie te kunnen doen voor ondersteunende werkzaamheden als dat nodig is. 
Als er wensen zijn of klachten m.b.t. de inkoop, dan kun je deze indienen via de brievenbus 
naast de ingang van de container. 
Tenslotte wil ik iedereen in 2022 een goede gezondheid en een mooi tuinjaar toewensen.” 
 

Waterleidinglekkage wordt gerepareerd 

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, hadden we deze maand een lek in de waterleiding, 

ter hoogte van de tuin van 
Jaap Jager. Een oplettende tuinder sloeg alarm toen hij daar een grote plas water zag staan. 
Al gauw was duidelijk dat we ±1000 liter water per dag verloren! Daarom ging de hoofdkraan 
dicht en zette de tuincommissie de schop in de grond, op zoek naar de kapotte leiding. 
Uiteindelijk werd, na veel graafwerk, op 110cm diepte, de boosdoener ontdekt: een lekkende 
koppeling. Deze moest dus vervangen worden en gelukkig was er, zelfs in deze lockdown, nog 
ergens eentje te bemachtigen. Nadat onze tuincommissie de koppeling op deskundige wijze 
had gemonteerd, kwam er een einde aan het waterverlies. Applaus voor alle noeste werkers!   
 

Van de penningmeester Hans: “Zijn de zaden besteld?”  
Tot 7 januari is er nog gelegenheid om aan te sluiten bij de gezamenlijke zaden- 
en pootaardappelenbestelling. Na deze datum is er geen mogelijkheid meer om 
te profiteren van de korting van 30%. 
Na de levering in februari kun je een mailbericht verwachten met het verzoek de 
zaden- en aardappelen rekening aan de vereniging te betalen. 
Wie nog niet in de gelegenheid was de grondhuur voor 2022 te voldoen heeft daarvoor ook 
nog tot en met 7 januari de mogelijkheid. 
Op tijd betalen zorgt ervoor dat de vereniging de betalingsverplichting voor de huur van de 
grond zonder problemen aan de gemeente Eindhoven op tijd kan voldoen. 
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Afscheid van koffiezetter Jaap 
Na vele jaren elke maandag beschikbaar te zijn ge-
weest om de winkel van de moestuin te bestieren en 
om 10.00 uur de koffie klaar te hebben, namen we 
afscheid van Jaap Jager. Hij houdt op met tuinieren 
vanwege gezondheidsredenen en heeft zijn lidmaat-
schap inmiddels beëindigd. Op het ons zo vertrouwde 
Harrie van der Maat-terras werd hem namens het 
bestuur een fijne fles voor de feestdagen aangebo-
den als blijk van waardering voor wat hij al die jaren 
voor de vereniging heeft betekend. En met de Bra-
bantse woorden “Dè ge bedankt zijt dè witte” werd 

Jaap uitgeluid! Het ga je goed! 

 

MMMM 
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand:  

Zoete aardappel-wortel rösti 
Ingrediënten voor 4 personen: 
200 gram geraspte zoete aardappel 
200 gram geraspte (winter)wortel 
1 kleine gesnipperde sjalot  
2 eieren 
2 tenen knoflook 
peper en zout 
boter om in te bakken 
Bereiding: 
* meng de geraspte zoete aardappel, geraspte wortel en ge-
snipperde sjalot door elkaar. 
* pers er 2 tenen knoflook boven uit en breng op smaak met zout en peper.  
* klop de eieren los en meng door het groentemengsel. 
* verhit de boter in een koekenpan en bak de rösti met de deksel op de pan 10 
   minuten op middelhoog vuur. 
* bak het daarna zonder deksel nog 10 minuten op laag vuur. 
* schuif de rösti op een bord, leg daar een tweede bord bovenop en keer de 
   borden om. 
* schuif de rösti met de ongebakken kant naar beneden terug in de pan en bak 
   dit 10-15 minuten zonder deksel. 
* snijd de rösti in vier punten. 
Eet smakelijk! 
 

Van de tuinbeheerder Caroline: “Personeel ge-
zocht!” 

Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers (m/v) die 
eens per week of eens per twee weken van 9:30 tot 11:00 de win-
kel willen bedienen en een kopje koffie willen schenken voor me-
de-leden op het terras bij de container. 
 

Lijkt dit je wat of wil je er meer over weten? Aarzel niet en neem contact op met 
Caroline Spanjaard: tel. 06-83604578 of e-mail: caroline.spanjaard@gmail.com 
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