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**NIEUWS** 
jaargang 8 nummer 4: 1 februari 2023 

Van voorzitter Wim: “Visie en missie” 

In 2022 heeft het bestuur 7 maal vergaderd en daarnaast ook twee maal extra met 
als onderwerpen, de toekomst van de volkstuin en een nieuwe leiding en coördina-
tie van de werkzaamheden van de tuincommissie. 
Om in de toekomst een goed functionerende vereniging te hebben heeft het be-
stuur een viertal punten benoemd en enigszins uitgewerkt. Deze punten zijn:  

• Continuïteit: hoe houden we de vereniging levensvatbaar en aantrekkelijk voor velen. 
Wat is daar voor nodig? 

• Verduurzaming: we willen gaarne aansluiten op de huidige ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaamheid. Wat kunnen en willen we met z’n allen hiervoor doen? 

• Verenigingsaspecten: Hoe verhogen we de saamhorigheid om gezamenlijk het tuinon-
derhoud en interessante activiteiten te organiseren ? 

• Infrastructuur: infrastructuur toekomstbestendig maken, zoals de watervoorziening, de 
omheining en de paden. 

Op de aanstaande jaarvergadering worden deze punten besproken met alle aanwezigen. We 
hopen dan ook na de corona-jaren, op een hoge opkomst! 
 
 

Jaarvergadering op maandag 6 maart aanstaande 

Dit jaar gaat de jaarvergadering worden gehouden op maandag 6 maart ’s avonds. 
Zeer binnenkort worden de uitnodiging en bijbehorende vergaderstukken aan de leden via 
email toegezonden.  
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 zoekt nieuwe kandidaten.  
Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering zal Frodo 
Dekker van “de Smaeckacker” in Best iets komen vertellen over 
o.a. zijn tuingereedschappen. Degenen die mee geweest zijn 
met de eerste fietstocht, afgelopen jaar zullen zich Frodo, zijn 
vakmanschap en zijn enthousiaste vertelstijl vast nog herinneren. 
Voor degenen die niet mee waren: grijp nu de kans om tijdens de 
jaarvergadering op 6 maart een goed verhaal over tuinieren en 
gereedschap te beluisteren.  
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Brainstorm-bijeenkomst  
tuincommissie en bestuur 
Op zaterdag 14 januari kwamen bestuursleden 
en leden van de tuincommissie en belangstellen-
den bij elkaar om van gedachten te wisselen 
over de toekomst van de tuincommissie in onze 
vereniging en het onderhoud van het complex in 
het bijzonder. De afgelopen jaren is de tuincom-
missie nogal wat uitgedund, maar de werkzaam-
heden zijn niet mee gekrompen. Bovendien is er op het gebied van leiding en coördinatie van 
het werk ruimte voor verbetering. De roep om coördinatie is groot: er is behoefte aan iemand 
die het overzicht houdt en die ook contact kan houden met het bestuur. Het prille, maar belang-
rijkste resultaat van dit overleg is dat er zich een klein comité heeft opgeworpen om een nieu-
we structuur en organisatie voor de tuincommissie te bedenken. 
Dat wil niet zeggen dat het probleem is opgelost; langzaam zal de tuincommissie, of liever het 
doorlopende onderhoudswerk aan ons volkstuincomplex naar een nieuwe vorm moeten groei-
en, met inzet van meer mensen dan de tuincommissie alleen.  
Zeg daarom niet “nee”, als er een beroep op je wordt gedaan. 
 

Van inkoper Walter: “Zaterdag 4 februari bestelde zaden en 
tuinartikelen ophalen. Ook laatste mogelijkheid om planten 
voor de kascultuur te bestellen!” 
Zaadhandel van der Wal levert deze week 

de bestelde producten af. Op zaterdag 4 

februari a.s. kunnen deze bestellingen tus-

sen 10.00-12.00 uur opgehaald worden (in de container) 

op tuin. De bestelde pootaardappelen worden pas over 

enkele weken geleverd. 

Bestellen planten voor de kascultuur 
Tot en met zaterdag 4 februari kan ieder lid nog planten voor de kascultuur bestellen. Inschrijf-
formulieren vind je in je eigen mailbox (zie mail van enkele weken geleden) en in de vitrinekast 
aan de container. Ingevulde formulieren in de brievenbus van de container gooien. 
Er zijn tot vandaag al 38 bestellijsten binnen gekomen. Dat ziet er al veelbelovend uit. In 2022 
zijn er in totaal 48 bestellijsten ingeleverd en dus verwacht ik er toch nog wel een aantal. Vul 
dus snel de lijst in voordat het te laat is!! Levering van de kasplanten staat ingepland op half 
april. 
 

Van de bestuurstafel: tuininspecties 
Het bestuur heeft in de afgelopen maanden alle tuinen beoordeeld op de staat van onderhoud. 
Er worden een viertal criteria gehanteerd: 

• Algemene indruk 

• Onkruidgroei 

• Onderhoudsstaat van opstallen en hoge begroeiing 

• Hoeveel “rommel” is er aanwezig op het perceel 
Daarnaast wordt ook gekeken of de grasranden van het aanliggende pad worden bijgehouden. 
Een aantal leden is aangezegd om stappen te zetten ter verbetering. In april zal een nieuwe 
inspectie plaatsvinden. 
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MMMM 
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand:  

Pastinaak-wortelsoep  
Ingrediënten voor 6 personen: 
500 gram pastinaak 
450 gram (winter)wortel 
2 groentebouillonblokjes 
1 ui 
1 cm gember 
1 bosje koriander of peterselie 
 
Bereiding: 
* schil de wortel en pastinaak met een dun-
schiller en snijd in stukjes. 
* kook de wortel en pastinaak in 1,5 liter wa-
ter met de bouillonblokjes voor 
   ongeveer 20 minuten. 
* pel en snipper de ui. 
* schil de gember en snijd in stukjes. 
* verhit een pan met wat olie en fruit daarin de ui. 
* snijd de koriander of peterselie fijn, hou wat over voor de garnering. 
* voeg de ui, gember en koriander of peterselie toe aan de pan met pastinaak 
   en wortel. Pureer het geheel met de staafmixer. 
* als de soep te dik is voeg je wat water toe. 
* verdeel de soep over kommen/borden en garneer met de achter gehouden 
   koriander of peterselie. 
Eet smakelijk! 
 

Verenigingsperceel wordt Eetbare Bostuin 
Zoals jullie wellicht weten hebben we sinds een paar jaar een tuin 
die beheerd wordt door de vereniging. Deze ligt tegen de bosrand 
aan, naast de percelen 72 en 73.  
Omdat er behoorlijk wat schaduw valt op dat stukje grond, gaan we 
er een tuin van maken waar planten en dieren zich thuis zullen voe-
len en waar ook alle leden van kunnen meegenieten èn -eten. Kort-
om: een eetbare tuin met alleen vaste planten, die ook wat schaduw 
kunnen verdragen. Vaste groenten, fruit, kruiden en bloemen gaan 
er een plaatsje krijgen. Op warme dagen kun je hier van de koelte 
genieten en heerlijke geuren opsnuiven.  
De afgelopen tijd hebben wij, Annemieke de Boer, Janine Westerhof en Caroline Spanjaard, 
een (planten)ontwerp gemaakt en vanaf nu kan de tuin daadwerkelijk ingericht gaan worden. 
Daarbij kunnen we nog wat hulp gebruiken! Vind je het leuk om hieraan mee te werken, laat 
het dan per app, telefoon, e-mail of ‘live’ even weten aan Caroline: tel: 06-83604578, e-mail: 
caroline.spanjaard@gmail.com 
 

Instructie bessen snoeien 
Zaterdagmorgen 4 februari geef ik instructie over het 
snoeien van bessen in de praktijk. Start om 09.00uur. 
Gaarne even aanmelden bij wvruiten@gmail.com 
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