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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 5: 1 maart 2022 

Van voorzitter Wim: “Tuinkriebels” 

De zaden hebben we in huis en dus willen we beginnen met het nieuwe seizoen. 
Vorig jaar was het koud in februari met sneeuw. Dit jaar lijkt het een heel nat voor-
jaar te worden. Nat betekent dat de grond koud blijft. Voordat je kan zaaien of 
planten moet je kweekbed opdrogen en opwarmen. Alle ruimte tussen de zand-
korrels is nu opgevuld met water. lucht is verdreven. Normaal is de helft van de 

ruimte tussen de zandkorrels gevuld met water en lucht. Door de plensbuien is de grond nu 
ook compact geworden en bij opdrogen verhard. Zodra het enigszins kan ga ik daarom de 
grond met de grelinette of spitvork be-
werken waardoor de grond kan drogen 
en opwarmen. Boeren ploegen omdat 
voor elkaar te krijgen. Zij keren daardoor 
wel de bovenlaag onderste boven.  
Binnen kunnen we nu paprika, knolsel-
derij zaaien. Deze hebben een heel lang 
groeiseizoen nodig en warmte om te 
kiemen. In de kas kunnen we in de volle 
grond nu spinazie en sla zaaien en oog-
sten voor dat de tomaten erin gaan. 
Ook is het tijd om de rode en blauwe 
bessen en de fruitbomen te snoeien. 
Mijn perzik bloeit al bijna. Perziken en pruimen en zwarte bessen snoei je het liefst nadat je de 
vruchten geplukt hebt. 
In de loop van maart thuis de tomaten voorzaaien. Zij kiemen vrij snel indien het warm genoeg 
is en na het kiemen snel op een lichte en warme plaats zetten.  
Heel veel succes en plezier het komende seizoen. 
 

Jaarvergadering 7 maart 20.00 uur  
Op moment van dit schrijven gaat het bestuur ervan uit dat de jaarvergadering fysiek door-
gang kan vinden op maandag 7 maart ’s avonds. De uitnodiging en de bijbehorende stukken 
zijn reeds eerder toegezonden. In tegenstelling tot wat in de uitnodiging staat, is CTB en 
mondkapje niet verplicht.   
Het bestuur vindt het belangrijk verantwoording af te leggen aan de leden m.b.t. het gevoerde 
beleid van het afgelopen jaar. Bovendien is er een terugtredend bestuurslid en het bestuur 
draagt een nieuwe kandidaat voor.  
In vorige jaren werd op de jaarvergadering ook tijd ingeruimd voor een inhoudelijk moestuinon-
derwerp: daar ziet het bestuur dit jaar van af, i.v.m. de korte voorbereidingstijd en de onzekere 
omstandigheden rond de corona-maatregelen.  
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Bericht van de feestcommissie: 
“Het jubileumjaar is begonnen!” 
Met het verbeteren van het weer heeft de 
feestcommissie een nieuwe vergaderlocatie 
gevonden: In de kas bij Marcel. Lekker zon-
nig en warm (en voldoende koffie, thee en 
koekjes :-) ).  
Naast alle enthousiaste tuiniers willen we ook 
een aantal nieuwe vaste bewoners op de tuin 
verwelkomen komend jaar. Dat doen we door 
in ons jubileumjaar alvast een onderkomen 
voor ze neer te zetten: een insectenhotel. 
Iedereen kent ze wel, zo’n kastje met daarin 
geboorde houtblokken, bamboe, riet, holle 
bakstenen. Wij willen een wat groter exem-
plaar, maar zo’n hotel ontstaat niet vanzelf; we willen graag dat we dat met z’n allen vormgeven 
en bouwen. Lijkt het je leuk om zo’n insectenverblijf te bedenken/ontwerpen/bouwen? Heb je 
materialen die we kunnen gebruiken? Laat van je horen, wederom bij de feestcommissie.  
 
Binnenkort wordt de intekenlijst voor het jubileumboek in de vitrine aan de keet opgehangen. Je 
kunt je dan aanmelden voor 1 exemplaar per tuin. Als je er meer wilt kan dat ook, maar de ver-
eniging springt alleen financieel bij voor het 1e  exemplaar. 
 
Als laatste: komende jaarvergadering (7 maart, in Cantershoef) gaan we onze plannen voor het 
jubileumjaar uitgebreid presenteren en willen we graag horen wat jullie ervan vinden. Misschien 
heb je zelf goede ideeën om het jubileumjaar nog leuker te maken, dus kom vooral naar de 
jaarvergadering.   
Caroline (tuin 109), Tine (tuin 100/101), Marcel (tuin 60/61), 
of mail: caroline.spanjaard@gmail.com 
 

Groot onderhoud:  
hard nodig 
Een klein ploegje enthousiaste 
moestuinders heeft al de nodige 
werkzaamheden voor het “groot on-
derhoud” in gang gezet en zijn voort-
varend aan de slag gegaan. 
De fietsenstalling is inmiddels al in 
gebruik genomen. Als bodembedek-

king is daar nog een klein grasmatje gepland. 
Brieven en bestelformulieren voor in de brievenbus blijven voort-
aan droog doordat de brievenbus in de deur van de container is 
geplaatst. 
De WC, de bergingen en de keet zijn reeds voorzien van een 
nieuw verfje en dat is direct een grote opknapbeurt. 
Er staan nog de nodige andere zaken op de agenda, zoals het uitlijnen van de dakgoot, het 
vernieuwen van het koffieterras en verlichting. 
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We gaan de pH weer meten! 
Door alle coronaperikelen is het alweer een dik jaar geleden dat 
Wim en Wiljan pH metingen in de bodem van diverse tuintjes 
gedaan hebben. Hoogste tijd dus om te kijken hoe het met de 
zuurgraad van onze tuintjes gesteld is. Zaterdag 12 Maart 
bieden we weer geheel vrijblijvend de mogelijkheid aan om dit 
te laten doen. Het kost je slechts 5-10 minuten en je krijgt gratis 
instant advies n.a.v. de metingen. 
Als je metingen wilt laten uitvoeren graag een mailtje naar 
wiljanlammers@hotmail.com of noteer je naam op de lijst in 
de vitrinekast.  
Als je er niet kunt zijn, maar wilt toch graag een meting laten 
uitvoeren geef dan je naam+ tuinnummer door met evt. de locatie in je tuin waar je 
de meting gedaan wilt hebben. (bijv. kas links achter of aardbeien) 
We zijn nog steeds op zoek naar meer info over de blauwe bes (=extreem zuurminnende plant 
optimale pH = 4.5!!). Dus heb je een blauwe bes , schrijf je in en kom de 12e Maart naar ons 
complex. 
MVG Wim & Wiljan 
 

Van inkoper Walter: “12 maart pootaardappelen afhalen!” 
Als kersverse inkoper ben ik - met hulp van Willy Lamers - van start gegaan om 
de inkoop voor onze tuinvereniging op me te nemen. Het is fijn dat Willy - met 
al zijn ervaring - de komende tijd mij nog met raad en daad bijstaat. Dank daar-
voor Willy! 
Verkoopprijzen 
Ieder van ons wordt geconfronteerd met stijgende prijzen van uiteenlopende 
producten. Zo ook onze vereniging. Elk jaar stegen de inkoopprijzen al ligt- tot 
z’n 5% per jaar- maar nu is meer dan 10% prijsstijging helaas meer regel dan 

uitzondering. Hierdoor is de vereniging ook genoodzaakt om een flink deel van onze verkoop-
prijzen aan te passen. Op het publicatiebord aan de container hangt de nieuwe prijslijst. 
Assortiment 
Wie momenteel een blik werpt in het voorraadhok naast de container ziet dat de voorraad de 
afgelopen weken weer is aangevuld. Klaar voor een nieuw groeiseizoen. Het vertrouwde assor-
timent is inmiddels wel een beetje aangepast. We stoppen met de inkoop van niet-organische 
meststoffen - zoals kunstmestproducten - zodat de beperkte voorraad niet meer wordt aange-
vuld. De fertiplus - die naast koemest nog andere dierlijke mestproducten bevat - wordt ver-
vangen door een zuivere koemestkorrel. Deze koemestkorrel is inmiddels al te koop in zakken 
van 10 kg. Op dit moment bestuderen we een offerte voor de aankoop van insectengaas, 
vliesdoek en anti-worteldoek voor onze leden. Het voornemen is om deze producten ook stan-
daard in het assortiment op te nemen. 

    
 
Uitgifte pootaardappelen 
Inmiddels worden de pootaardappelen van Jalving en vd Wal geleverd. Op zaterdag 12 maart 
van 10-12.00 uur kunnen de bestellingen opgehaald worden in de container. Voor de betaling 
krijgt ieder - samen met die van de zaden/pootaardappelen/andere producten van vd Wal - een 
nota van de penningmeester per email toegestuurd. Bewaar de pootaardappelen niet in een 
plastic verpakking, wel vorstvrij (6-8 graden Celsius) én zo mogelijk in het licht. Dit remt het 
spruiten van de aardappels. Het is geen probleem als hierdoor de aardappels groen worden. 
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Compost 
De voorraad stalmest is inmiddels bijna op. Zodra dit het geval is komt er zo spoedig mogelijk 
een lading compost voor de verkoop.  
Bestelling planten voor de kascultuur 
De bestelling van planten voor de kascultuur is een succes gebleken. In totaal hebben 48 le-
den een bestellijst ingediend. De planten worden geleverd in week 15 en kunnen waarschijnlijk 
worden opgehaald op zaterdag 16 april. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief. 
 

Wil je vroeg beginnen in je moestuin? 
Afhankelijk van het weer kun je nu uien, sjalotten en lookteentjes in de volle grond planten. Een 
vroege planting zorgt voor langzame worteling en komt de kwaliteit ten goede. De grond hoeft 
niet bemest. 
 

MMMM 
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand:  

Rijstepap met gekarameliseerde rabarber  
 

Ingrediënten voor 4 personen: 
300 gram rabarber 
75 gram suiker 
boter om in te bakken 
kant en klare rijstepap of 
- 200 gram dessertrijst 
- 1 vanillestokje 
- 1 liter volle melk 
- 25 gram suiker 
 
Bereiding: 
Rijstepap: 
* snijd het vanillestokje open en schraap met 
de mespunt het merg eruit. 
* breng de melk met het vanillemerg en -stokje aan de kook. 
* voeg de rijst toe en breng al roerende opnieuw aan de kook. 
* zet het vuur zeer laag (brandt snel aan) en leg de deksel op de pan. 
* kook de rijst in ongeveer 12 minuten gaar. 
* roer met een houten spatel of lepel regelmatig om.  
* neem de pan van het vuur en verwijder het vanillestokje. 
* breng de rijstpap op smaak met suiker. 
* je kan de rijstepap laten afkoelen of lauwwarm eten. 
Rabarber: 
* snijd de rabarber in stukken van ongeveer 6 cm (of kleinere stukken, dat eet 
   wat makkelijker) en snijd deze in de lengte nog eens door. 
* smelt de boter in de pan en bak de rabarber samen met de suiker totdat de 
   rabarber zacht is. 
* leg de lauwwarme rabarber boven op de rijstepap. 
Eet smakelijk! 
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