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**NIEUWS** 
jaargang 7 nummer 10: 1 augustus 2022 

Van voorzitter Wim: “Droogte….” 

Toenemende langere perioden van hoge temperaturen en weinig regenval. Hoe 
gaan we daar als moestuinder mee om? Toen ik het deze week aan Jaap vroeg, 
zei Jaap: ”Misschien wel andere planten”. 
Daar heeft Jaap wel een punt, denk ik. In een recent artikel werd geschreven dat 
we nu het klimaat van Midden-Frankrijk hebben van enkele tientallen jaren gele-

den. We gingen immers voor het mooie weer op vakantie naar Frankrijk. En inderdaad cour-
getten, bonen, tomaten ook buiten en pompoenen produceren overvloedig. Misschien wel wat 
meer water geven, maar toch beter dan alleen maar nattigheid in juli en augustus. 
Ook geen tomaten en aardappelziekte. Weinig slakken, zij hadden zich verzameld in mijn laat-
ste kroppen sla. Wel neusrot in de kas-tomaten. Dit zou het gevolg zijn van hoge verdamping 
waardoor de plant om te overleven vocht uit de vruchten haalt. Ook beschikbaarheid van kalk 
speelt een rol. Ik heb alle onderste balderen weggehaald om minder te verdampen en extra 
water met daarin opgelost gesteentemeel gegeven. Het lijkt op dit moment gelukkig niet door 
te zetten! 
Water geven op droge grond is weinig effectief. Het zand neemt het water dan slecht op. Om 
uit te planten en te zaaien maak ik dan een geultje waarin ik een paar dagen water giet. Wel in 
de avond zodat de plantjes niet meteen verdrogen. 
Ik ben benieuwd naar jullie gedachten en ideeën over het omgaan met warme en droge perio-
den. Het heeft dus zoals gezegd, voor en nadelen. Gooi het eens in de groep bij de koffie of 
schrijf een stukje voor in de nieuwsbrief. 
 

 

Slotdag 40-jarig jubileum 
Deze maand werken we toe naar een knallend slot van het jubileumjaar. Op zaterdag 27 au-
gustus komt alles samen en we hopen dat velen van jullie erbij zullen zijn. Ook aspirant-leden 
zijn van harte welkom! 
 
Programma 
14:00  - koffie/thee met taart 
14:30  - presentatie van het jubileumboek 
  - een onthulling…. en meer! 
15:00 – 17:00 - gezelligheid bij de eik met een drankje en een hapje 
  - gluren bij de buren, met prijsvraag! 
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18:00 - ? - Feestavond met buffet (zie elders in deze nieuwsbrief) 
 
Jubileumboek 
Inschrijven voor het jubileumboek kan t/m 12 augustus. De inschrijflijst hangt in de vitrine. Van-
af 13 augustus gaat alles naar de drukker en het is dan niet meer mogelijk om nog een 
boek na te bestellen. Zorg dus dat je naam op tijd op de lijst staat! 
 
Gluren bij de buren 
Kweek jij iets bijzonders op je tuin? Hanteer je een bijzondere teeltmethode? Is er misschien 
nog een andere reden waarom mensen naar jouw tuin moeten komen? Geef je op als begluur-
buur! Jij bepaalt zelf op welk tijdstip en hoeveel tijd je beschikbaar wilt zijn op je tuin. Zie de 
inschrijflijst in de vitrine. 
Caroline (tuin 109), Tine (tuin 100/101), Marcel (tuin 60/61), of mail: caroli-
ne.spanjaard@gmail.com 
 

Op zoek naar “exotische” gewassen:  
Esselien heeft een bananenboom en is er trots op! (perceel 55b)  
Het is bijna onmogelijk om de bananenboom 
van Esselien te missen: recht tegenover het 
Harrie van der Maat-terras. Het zal nog wel 
even duren voordat daar eetbare bananen 
vanaf gaan komen: Het Nederlandse zomer-
seizoen is daarvoor gewoon te kort. De bana-
nenboom herinnert haar aan haar geboorte-
land Suriname. Geen plant waar je meer in-
druk mee maakt, met die enorme peddels van 
bladeren. Musa basjoo is de wetenschappelij-
ke naam van de Japanse vezelbanaan, de 
meest winterharde soort. Bananen zijn geen 
bomen, maar vaste planten: ze lopen in het 
voorjaar weer uit en kunnen dan met gemak 
in één seizoen een hoogte van 3 meter berei-
ken!   
 
Heb je ook een gewas dat het vermelden 
waard is? Neem contact op met de redactie 
via het bekende mailadres: aanschotvolkstuin@gmail.com  
 

Nieuwe aanwinst:  
picknickbanken bij de eik 
Voor wie na gedane arbeid eens even lekker onder 
de eik wil gaan zitten op ons complex, heeft nieu-
we mogelijkheden met de nieuwe picknickbanken 
welke onlangs op het Eikplein zijn geplaatst. Met 
dank aan leden van de tuincommissie die ervoor 
hebben gezorgd dat de banken in elkaar werden 
gezet en behandeld tegen vochtige weersinvloe-
den. Je kan er gaan zitten, een praatje maken, je 
boterhammen opeten, een glaasje drinken enz. Na 
gebruik graag de zitting weer even omhoog draai-
en, dan loopt het vocht er makkelijker vanaf en kan 
je de volgende dag weer op een droge bank zitten!  
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Je hebt heel wat gemist op 
 zaterdag 9 juli en wij jou ook!!  
 
Ja, en wat dan wel? 

• Een rondleiding over het terrein van 
de Genneperhoeve met gids Paul, 
die daar alles over weet. 

• De kaasmakerij bekeken en be-
wonderd.  

• De varkens geaaid. 

• Getrakteerd op heerlijke koffie/thee 
met koeken uit het biologische win-
keltje. 

• Lekker in de tuin gezeten. 

• Meer onkruid gezien in de moes-
velden dan al het onkruid op het 
Aanschot bij elkaar. 

• De gierkelder leeg zien pompen en de neus dicht 
gehouden! 

• Een lunch aangeboden gekregen door ober Marcel 
op een heerlijk lommerrijk plekje inclusief kampeer-
tafel/-stoelen. 

• Lekker anders naar de fietsen/auto’s gelopen dan 
de bedoeling was. 

• Een feestcommissie die zeer tevreden was over 
deze dag en de deelnemers niet minder. 

 
Dankjewel Caroline, Marcel, Tine en Hannie voor deze 
feestelijke en verrassende excursie. 
Noor van Well 

 

Laatste kans voor inschrijving buffet jubileumfeest 
 
Wil je nog deelnemen aan het gratis buffet (op zaterdag 27 au-
gustus vanaf 18:00 uur) dan kan je nog tot 7 augustus inschrij-
ven. Er hangt hiervoor een inschrijfformulier in de vitrine. Noteer 

hierop je naam en of je met of zonder partner komt.  
Alvast bedankt namens de buffetcommissie, 
Monique Groffen, Caroline Spanjaard en Paul Touhy. 

 

Van tuinbeheerder Caroline: “Onderhoudsdag 2022” 

Op zaterdag 17 september staat de jaarlijkse onderhoudsdag gepland. 
Zet de datum alvast in je agenda! 
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MMMM 
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand:  

          Sperziebonen met rijst 
Ingrediënten voor 2 personen: 
150 gram sperziebonen 
160 gram (vegetarische) kipstukjes 
165 gram rijst 
1 ui 
2 knoflooktenen 
2,5 cm verse gember 
1 grote wortel 
20 gram cashewnoten 
2 theelepels ketjap 
1 theelepel honing 
2-3 eetlepels chilisaus 
1-2 eetlepels sojasaus 
olie om mee te bakken 
 
Bereiding: 
* meng de kipstukjes in een kom met de ketjap en zet apart. 
* kook de rijst. 
* maak de sperziebonen klaar voor gebruik. 
* snipper de ui, snijd de knoflook fijn en rasp de gember en wortel.  
* verhit olie in een hapjespan met deksel en bak de knoflook, ui en gember. 
* voeg de sperziebonen toe en bak deze met de deksel op de pan 10 minuten. 
* blus het geheel af met 4 eetlepels water en doe de wortel erbij en bak dit 
   totdat de groenten gaar zijn. 
* verhit ondertussen olie in een andere pan en bak hierin de kipstukjes. 
* voeg na ongeveer 4 minuten de chilisaus, honing en sojasaus toe. Roer goed 
   door en bak het nog 1 minuut. 
* verdeel de rijst op de borden en schep het groentemengsel en kipstukjes 
   erover. 
* garneer met de cashewnootjes. 
Eet smakelijk! 
 

Oost-indische kers 
Deze eenjarige, kruipende plant is een graag geziene gast in onze moestuin. 

• Alles aan deze plant is eetbaar. Het blad en de 
bloemen hebben een pittige, peperachtige 
smaak. De zaden kan je inmaken als kappertjes. 

• Gebruik de kruipende plant als bodembedekker 
tussen hoge planten. Let wel op dat je de andere 
planten niet verstikt, want de Oost-Indische kers 
kan ook gaan klimmen. 

• Bladluizen zijn verzot op Oost-Indische kers. Je 
kan de plant dus inzetten als offerplant. 

• De plant zaait zichzelf uit, wat jou een heleboel 
werk bespaart. In de winter sterft de plant af en 
in het voorjaar ontkiemen de overwinterde zaden 
her en der in je tuin . Verplant ze naar een gun-
stig plekje of laat ze gewoon staan. 
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