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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 6: 1 april 2022 

Van voorzitter Wim: “Zaaien in 
de volle grond!” 

Maart begon met onze jaarvergadering in 
levende lijve. De activiteiten van afgelo-
pen jaar alsook het financiële stuk zijn 
uitgebreid aan de orde geweest. Het is 

heel belangrijk dat er met elkaar open gepraat wordt 
over de gang van zaken in onze vereniging.  
Met heel veel zonne-uren en zonder een spatje regen 
is maart voorbijgegaan. Zaaien in de volle grond ver-
eist dan extra aandacht. De zaadjes moeten die-
per( 1cm) gelegd worden en het geultje nat maken 
voor het zaaien kan helpen. Toch hoop ik dat er snel 
groeizaam weer met regen komt in april. Ik stel het 
zaaien vanwege de droogte en de schrale wind in de 
volle grond, nu even uit. 
Tegelijkertijd met het zaaien van mijn groente ga ik 
ook met name vlinderbloemigen direct in een rijtje 
ernaast zaaien. Direct na de oogst heb je dan planten 
die door kunnen gaan met het stimuleren van het bodemleven door aanvoer van suikers. Ik 
zaai klavers, luzerneklaver en phacelia. De wortels maken mineralen beschikbaar en het loof 
kan je gebruiken als stikstofbemesting op een ander perceel of op het zelfde perceel. Kunst is 
om goede combinaties te vinden. Het Louis Bolk instituut van de Wageningen Universiteit heeft 
aangetoond dat je met een uitgekiende groenbemesting( 25 soorten van 4 families) zonder 
dierlijke- en kunstmest kan. Dat is een grote uitdaging. 
 

Jaarvergadering  
Op de jaarvergadering, die op 7 maart is gehouden in de zaal van Cantershoef, is het wel en 
wee van de vereniging uitgebreid aan de orde geweest. Binnenkort staat het verslag van deze 
vergadering weer te lezen op onze website. 
Helaas was er tijdens deze vergadering geen gelegenheid om het afscheid van Willy Lamers 
die zijn bestuurswerkzaamheden heeft beëindigd, luister bij te zetten. Dat houdt hij dus nog 
tegoed. Het bestuur denkt dat de jubileumdag 7 mei hiervoor een mooie gelegenheid is! 
Tijdens deze jaarvergadering is, met steun van de aanwezige leden, een nieuw bestuurslid 
aangetreden, Marcel Rutten. We wensen hem veel succes met de bestuurswerkzaamheden. 
 

Vanaf 1 april: pootaardappelen kunnen de grond in 
Citaat Agnès Varda: “Het is mijn droom om de schoonheid van de wereld te zien in een ont-
kiemende aardappel.” 
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Bericht van de feestcommissie: “Het jubileumjaar is begonnen!” 
Het weer is een stuk beter geworden de afgelopen weken, en het zaai/plantseizoen is alweer in 
volle gang. 
Geheid dat velen van ons in hun enthousiasme teveel zaden en daaruit groeiende plantjes in-
geslagen en gekweekt hebben. Om die overtollige zaden en planten niet verloren te laten gaan, 
organiseren we op 7 mei bij de opening van het jubileumjaar, een zaden en plantenruildag. 
Rond de eik maken we een gezellig marktplein met plaats genoeg voor iedereen die wat te rui-
len of gewoon weg te geven heeft. Ook als je alleen maar op zoek bent naar dat ene plantje of 
dat ene zakje zaad dat je nergens kon vinden ben je uiteraard welkom. Het wordt wel een ruil-
dag, dus alles gaat met gesloten beurzen. 
 
De produktie van het jubileumboek is gestart. We hebben inmiddels de tuinders van het eerste 
uur gesproken over hun ervaringen, en sommigen van ons zijn al een vrij brutale fotograaf te-
gengekomen, die iedereen op de foto probeert te krijgen. We willen een schets van elke tuinder 
in dat boek presenteren, zodat je van elkaar weet wie wie is, en wat onze mensen ertoe be-
weegt om gezellig te tuinieren op Aanschot.  
Als je om wat voor reden dan ook niet op de foto wilt, of helemaal niet in het jubileumboek wilt 
staan, dan vinden we dat jammer, maar uiteraard wordt die wens gerespecteerd. 
 
In een speciale bijlage bij deze Nieuwsbrief treffen jullie, op veler verzoek, het jubileumpro-
gramma aan, zoals al was aangekondigd in de vitrinekast. Neem het over in je agenda, zodat je 
niks hoeft te missen van de feestelijkheden. En vooral: doe mee! Schrijf je in voor de verschil-
lende activiteiten. 
 
Caroline (tuin 109), Tine (tuin 100/101), Marcel (tuin 60/61),  
of mail: caroline.spanjaard@gmail.com 
 

Een spade of woelriek?Een gezonde, luchtige bodem, dat is wat je bodemleven en je 

groenten nodig hebben. Veel tuiniers spitten elk jaar hun grond. Maar er bestaat een alternatief 
dat beter is voor je rug en de grond: de woelriek, ook woelvork of grelinette genoemd. “Een 
woelriek is speciaal ontworpen om grond te breken en los te maken, zonder deze te keren”, zo 
is te lezen op de website van Velt, de vereniging voor ecologisch tuinieren. ”De bovenste 
vruchtbare laag blijft zo bovenaan, maar je grond wordt toch luchtig. De aerobe bacterien en 
schimmels bevinden zich vooral in de bovenste tien centimeter van je moestuin. Als je ze 
ondergraaft, sterven ze massaal af. Als je de grond omkeert, komen bovendien heel veel 
onkruidzaden boven. Ook is woelen 
gemakkelijker en sneller.” 
Hoe werkt het? Druk de tanden verticaal 
in de grond, stap met één voet op de 
onderste verbindingsbalk en trek de 
handvatten naar je toe. Daardoor licht je 
de kluiten op en worden ze gebroken. 
Lukt het niet goed, duw de woelriek dan 
in de grond heen en weer. Dan sleep je 
de woelvork 10 tot 15 cm achteruit en 
herhaal je dit. 
Kijk eventueel ook op:  
https://www.velt.be/woelvorktest 
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Van inkoper Walter: “Op 16 april bestelde planten voor de 
kascultuur en doordragende aardbeien ophalen!” 
Uitgifte pootaardappelen 
De pootaardappelen zijn opgehaald en hier en daar al gepoot. Wil je nog even 
wachten? Bewaar de pootaardappelen dan 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. Verpakkingen van eieren zijn ideaal om ze op te laten voorkiemen. 
Compost 
De voorraad stalmest is inmiddels echt bijna op. De laatste kruiwagens zijn de komende dagen 
nog te koop: 5 halen-4 betalen en op=op. Zodra dit het geval is komt er zo snel mogelijk een 
lading compost voor de verkoop. De verwachting is dat de compost rond 8 april geleverd zal 
worden. 
Bestelling planten voor de kascultuur 
De bestelling van planten voor de kascultuur kunnen worden opgehaald op zaterdag 16 april 
tussen 10.00-12.00 uur.  
Bestelling doordragende aardbeienplanten 
Dit jaar starten we met het aanbieden van doordragende aardbeienplanten van het ras Sopra-
no: 
Soprano® is een nieuwe doordrager die vooral opvalt door zijn mooie 
en lekkere vruchten. Constante vruchtgrootte (gemiddeld 20 gram). 
Hoge en constante productie van juni tot oktober is mogelijk. Soprano 
is licht gevoelig voor meeldauw en Phytophthora . Dus niet op de plant 
gieten maar ernaast. Goede smaak met een hoge Brix-waarde 
(=suikergehalte). 
De planten worden verkocht voor €0,45 per stuk in bundels van 10 
stuks (€4,50 per bundel). Ophalen op zaterdag 16 april tussen 10.00-
12.00 uur. 
Het aanbod is beperkt dus reserveren is gewenst!! Intekenlijst hangt 
vanaf 31 maart op het publicatiebord aan de container. 
 

MMMM 
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand: 

Maaltijdsalade met asperges  
Ingrediënten voor 2 personen: 
100 gram groene asperges 
100 gram shiitakes (paddenstoelen)  
100 gram taugé 
150 gram gemengde sla 
200 gram kipfilet 
1 lente-ui 
8 eetlepels teriyakisaus 
handje cashewnoten 
 

Bereiding: 
* snijd de kipfilet in stukjes en bak in een beetje olie 
* snijd de shiitakes in vieren en doe ze bij de kipfilet 
* doe de teriyakisaus erbij 
* kook de asperges 5 minuten, zodat ze nog wat knapperig zijn 
* snijd de lente-ui in ringetjes 
* doe de taugé bij de kipfilet 
* verdeel de sla over twee borden en leg daarboven op het kipfiletmengsel 
* leg er de asperges op en garneer met de cashewnoten en lente-ui 
Eet smakelijk! 
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