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**NIEUWS** 
jaargang 8 nummer 3: 1 januari 2023 

Van voorzitter Wim: “Het jaar zit er weer op!” 
We hebben genoten van 
het mooie weer en de 
eigen groenten en fruit. 
Dit jaar vooral ook van 
de activiteiten georgani-
seerd door de jubileum-

commissie, Marcel, Caroline en Tine. 
Heel erg bedankt hiervoor. 
Ik denk dat het belangrijkste is ge-
weest dat we elkaar beter hebben 
leren kennen, zodat we met elkaar de 
tuin bloeiend kunnen houden. 
Ik wens alle tuinders een mooi nieuw 
jaar toe en vooral genieten van je 
tuin. 
 

Van de bestuurstafel: tuinbeheerder Caroline verlaat het bestuur 
Tot onze grote spijt moeten wij uit het bestuur melden dat onze tuinbeheerder Caroline haar 
taken in het bestuur heeft beëindigd. 
“Wat begon als een leuke hobby, is uitgegroeid tot een last.” Dat waren o.a. de woorden 
waarmee Caroline aan het bestuur heeft aangegeven een punt te zetten achter haar deelname 
in het bestuur en de taak van tuinbeheerder. 
Het is erg jammer dat de drijvende kracht achter tuinbeheer deze beslissing voor zichzelf heeft 
moeten nemen. We moeten haar besluit natuurlijk respecteren en haar bedanken voor haar 
tomeloze inzet voor de vereniging. Mede door haar inzet is er heel veel bereikt. 
Gelukkig blijft Caroline wel tuinieren op haar perceel en neemt ze toch nog verantwoordelijk-
heid voor een aantal vrijwilligerstaken. We zijn haar dus gelukkig niet kwijt. We wensen Caroli-
ne uiteraard nog lang veel tuinplezier in onze vereniging. 
 
Bij het vertrek van een bestuurslid uit het bestuur moet er uiteraard worden gezocht naar een 
opvolging. Binnen het ledenbestand van onze vereniging moet er toch iemand (of misschien 
wel meerdere iemanden) te vinden zijn die deze taak zou willen overnemen, geheel of gedeel-
telijk. Het bestuur komt graag in contact met kandidaten. Neem daarvoor contact op met de 
voorzitter Wim van Ruiten, telefoon: 06-41709706. 
 

Bijeenkomst tuincommissie en bestuur 
Op zaterdag 14 januari 14.00 uur a.s. komen bestuursleden en leden/belangstellenden van de 
tuincommissie bij elkaar om van gedachten te wisselen over de toekomst van de tuincommis-
sie in onze vereniging. De afgelopen jaren is de tuincommissie nogal wat uitgedund, maar de 
werkzaamheden zijn niet mee gekrompen. Ook over de praktische invulling van een aantal 
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onderhoudszaken is overleg gewenst. Voel je je geroepen om aan te sluiten? Je bent van harte 
welkom. 
 

Van inkoper Walter: “Voorraadhok naast de container weer 
aangevuld voor teeltseizoen 2023” 

Prijsstijgingen 
Ook onze vereniging ontkomt niet aan de al eerder 
aangekondigde prijsstijgingen. Per 1 januari 2023 is 
de prijslijst (zie mededelingenbord) aangepast voor 
het nieuwe teeltseizoen. De laatste weken heb ik de 

voorraad zo goed mogelijk aangevuld om extra prijsstijgingen van 
leveranciers per 01-01-2023 te voor-
komen. Het voorraadhok zit dan ook 
tjokvol!  
Stalmest 
De verkoop van stalmest verloopt 
prima. Er zijn nog zo‘n 100 kruiwa-
gens beschikbaar. Op is op! In het 
voorjaar komt er dan weer groen-
compost. 
Alweer een jaar verder 
Op 1 januari 2022 ben ik- 
met hulp van Willy Lamers- 
begonnen aan mijn taak als 
inkoper. Inmiddels zijn we 
weer een jaar verder en het 

bevalt me tot nu toe prima. Ik hoop dat de leden ook 
tevreden zijn. Zijn er klachten of wensen, noteer die dan 
stop ze in de brievenbus aan de container. 
Rest mij om ieder een heel goed 2023 toe te wensen en 
dus ook een goed teeltseizoen! 
 

Vorstschade 
De afgelopen vorstperiode heeft ons toch nog een 
lekkage opgeleverd. Hoewel de hoofdkraan van 
het water was afgesloten en alle kraantjes op het 
terrein waren opengedraaid….. is er toch nog één 
geweest die helaas aan de aandacht is ontsnapt. 
Gevolg: een geknapte leiding! 
Handige handen van de tuincommissie hebben het 
lek inmiddels getraceerd en afgedopt. 

 

Op zoek naar “exotische” gewassen: Zoete aardappel in de kas 
(Perceel 103, bij de eik) Vanaf het eerste jaar dat wij onze tuin hebben, probeer ik zoete aard-
appels te telen. In de volle grond met stekjes van zoete aardappels uit de winkel, in de volle 
grond en een container met stekjes van knollen die ontwikkeld zijn voor de teelt in ons klimaat. 
Maar nooit was de opbrengst echt mooi of ruim te noemen. 
Aangezien we vanaf begin 2022 een kas hebben en de zoete aardappel een tropisch gewas is, 
leek het me de moeite waard in de kas een poging te wagen. Wederom koos ik voor een de 
knol die ontwikkeld is voor teelt in ons klimaat, waaruit ik stekjes heb opgekweekt. Om precies 
te zijn de variant “Witte van de Ecohoeve”.  
Dat opkweken van stekjes is een kwestie van op tijd beginnen overigens: ik begin meestal 
half/eind februari en leg de knol in een warme vensterbank in een laagje compost. De stekjes 
die daaruit groeien, pot ik op en deze mogen vervolgens na de eerste nachtvorst uitgeplant 
worden. 
Ik heb eens ergens gelezen dat de zoete aardappel grotere knollen maakt als het blad omhoog 
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wordt geleid. Onze kas is niet zo groot, dus 
dat heb ik gedaan (eerder liet ik dat gewoon 
op de grond liggen). Zo kon ik eronder ook 
nog mooi wat sla telen. Tegen het einde van 
het seizoen was het een aardig oerwoud aan 
blad. Maar omdat het allemaal omhoog ging, 
werd dat geen probleem met erlangs lopen. 
In december werd het tijd voor de oogst. Dat 
was nog even een klusje: de zoete aardappels 
blijven niet heel netjes dichtbij de plant. We 
hebben wat tegels omhoog moeten halen, 
omdat ze daaronder waren gegroeid! 
We oogstten maar liefst 6 kilo aan prachtige, 
merendeels forse, zoete aardappels. Waarvan 

we nu heerlijk eten! Helaas ben ik vergeten een foto van de totale oogst te maken, maar hierbij 
een foto van eentje, die daarna lekker de pan in ging. 
 

MMMM 
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand:  

Gebakken palmkool met katenspek 
Ingrediënten voor 4 personen: 

• 200 gram palmkool 

• 150 gram katenspek (in reepjes gesne-
den) 

• 1 teen knoflook 

• 1 sjalot (fijngesneden) 

• olie om in te bakken 

• 250 ml groentebouillon 

• peper 
 

Bereiding: 

• snijd de nerven uit de bladeren palmkool 
en snijd de bladeren in stukken. 

• verhit een scheut olie in een koekenpan. 

• bak de katenspek, sjalot en knoflook een paar minuten. 

• breng de groentebouillon aan de kook in een andere pan. 

• doe de palmkool bij het spekmengsel en schep een paar keer om. 

• schenk de hete bouillon erover en laat de palmkool hierin gaar worden. 

• breng het geheel op smaak met peper. 
Tip: dit gerecht smaakt lekker met pasta of aardappelen. 
Eet smakelijk! 
 

Van de penningmeester Hans: “Zijn de zaden besteld?”  
Tot uiterlijk 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 2023 te voldoen heeft daarvoor ook nog tot en met 7 januari de mogelijkheid. 
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