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VAN DE REDACTIE:
Iemand op de tuin zei: “Wanneer de wind op 20 maart
in het noorden zit, dan blijft hij daar minstens 6 weken
zitten”. Zulken gezegden kloppen niet altijd, maar dit
jaar is het méér dan waar. Wát is en blijft het koud! We
schrijven dit berichtje op 5 mei: achter ons liggen
weken met lage dagtemperaturen en koude nachten;
vandaag zelfs nog met (hagel)buien. Alsof de
IJsheiligen anderhalve maand duren!
Dat koude voorjaar is merkbaar op de tuin. Er is hier
en daar wat spinazie gekiemd en er zijn worteltjes
zichtbaar, maar groei, dat zit er nog niet in!
We kijken uit naar warmere dagen en meer werk op de
moestuin. Eerst nog maar een nieuwsbrief gemaakt; er
valt weer één en ander te melden!
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VAN DE VOORZITTER
We naderen het einde van de bouw van onze schuur; wat is er hard gewerkt! We krijgen een heel mooi
onderkomen!
Nu hebben we om de puntjes op de i te zetten jullie hulp nodig. In de week van 25 t/m 28 mei willen
we de bestrating rond de schuur onkruidvrij gaan maken; hiervoor hebben we vrijwilligers nodig. Ook
willen we en pool van vrijwilligers gaan maken om het toilet schoon te houden. Voor beide taken kunt
u zich bij mij via de mail aanmelden: nicoanjaklomp@live.nl We hopen dat er voldoende aanmeldingen
komen, anders zullen wij als bestuur hier zelf een takenlijst van gaan maken (zoals dit bij andere
verenigingen ook gebeurt). Vele handen maken licht werk, dus we rekenen dus op u.
Tevens het verzoek om de looppaden langs de tuinen schoon te maken van
onkruid, zodat alles er representatief uitziet. Laat de burgemeester en de
genodigden dan maar komen! En ik heb het dringende verzoek dat leden op 5
juni geen auto’s op de parkeerplaats parkeren of voor het hek bij het hoofdpad,
dus parkeren langs de Parallelweg.
Zoals velen van u weten ben ik er weer even tussenuit geweest wegens ziekte;
ik ben nu weer zover hersteld dat u mij weer op het tuincomplex ziet rondlopen. Het gaat nu dus
gelukkig weer goed.
Met vriendelijke groet. Nico Klomp

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De formaliteiten rondom de voorjaarsledenvergadering zijn afgewikkeld.






Het jaarverslag, financieel verslag en begroting
zijn vastgesteld.
De penningmeester is decharge verleend.
Voorzitter Nico Klomp is herkozen verklaard en
heeft z’n functie opnieuw aanvaard.
In de kascontrolecommissie is 1 nieuw lid
benoemd; dat is A. Hartog van tuin 34. Er is nog
één nieuw lid nodig; dus wie zich geroepen voelt
graag melden bij de secretaris.

AFSCHEID EN WELKOM

Het tuinseizoen is nog maar nauwelijks begonnen, maar we hebben al afscheid moeten nemen van 2
leden.
Ons lid Arie de Ruijter tuinde op tuin nr. 3; dat is de tweede tuin op de kop op het linkse gedeelte van
de Moeshof. Arie werd ziek en opgenomen in het ziekenhuis. Vrijwilligers zetten zich in om zijn tuin
toch te spitten. Helaas moest Arie na thuiskomst uit het ziekenhuis melden, dat het tuinieren
onvoldoende mogelijk was en dat hij zijn tuin moest opgeven. Dit is een moeilijke stap, wanneer je
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met zoveel plezier aan je tuin hebt gewerkt en genoten van je moestuin. We wensen Arie het allerbeste
toe en bedanken hem voor de prettige contacten.
Zijn tuin is uitgegeven aan het nieuwe lid Macha Vermeulen als hoofdtuinder, terwijl haar moeder lid
werd en medetuinder. We heten hen hartelijk welkom en wensen hen veel tuinvreugde bij het werk op
ons complex! Ze zijn al voortvarend aan het werk gegaan; het schuurtje is afgebroken en de materialen
voor de opbouw van een nieuwe schuur en bestrating liggen klaar.
We hebben ook afscheid moeten nemen van ons lid Henk Boer, tuin nr. 24; zie onderstaand ‘In
memoriam’. Zijn tuin wordt in het komende jaar weer uitgegeven.

IN MEMORIAM HENK BOER
Ons lid Henk Boer is overleden op 28 april, op de leeftijd van 63 jaar.
Henk tuinde op nr. 24; dat is aan de linkerkant wanneer je over de laatste linker brug gaat.
Henk was volkstuinder van het eerste uur; hij was 33 jaar lid van onze vereniging en tuinde altijd op
dezelfde tuin.
Henk had een schuurtje en een kasje. Zijn schuurtje had hij enkele jaren geleden vervangen, maar
aan de herbouw van zijn kasje, nadat het was verloren gegaan bij een hevige storm, was hij nog niet
toegekomen.
Henk tuinde op een ‘gemakkelijke’ manier. Geen grootse aanpak, maar “Doe maar gewoon”. Er kwam
dan weleens wat veel onkruid op zijn tuin, maar daarvoor had hij een goede oplossing. Zijn
schoonvader en later zijn zus Hennie verschenen in de zomervakantie van Henk op de tuin en daarna
zag het er altijd weer perfect uit! Henk zat nog vol plannen; hij wilde blijven werken tot zijn 65e en
daarna meer tijd vrijmaken voor zijn tuin, het bouwen van een nieuw kasje, reizen met de caravan,
enz.
Toen Henk naar het ziekenhuis moest, o.a. vanwege coronabesmetting, was zijn opmerking: “Maar
hoe moet het dan met mijn aardappels?” Die zijn inmiddels gepoot door enkele medetuinders met de
wens dat Henk ze zou mogen rooien en eten. Het heeft niet zo mogen zijn; een week later was hij
overleden. We missen in hem een gezellige medetuinder van het allereerste uur.
Henk had zijn zaadbestelling ontvangen en afgerekend. Er zijn o.a. sjalotten, rode
en gele plantuitjes bij. Heb je nog ruimte dan kun je ze gratis planten. Ook voor
het overige zaad kun je terecht bij Jan Vink, tuin 26 (06-21801805)

DE OPENING VAN DE NIEUWE SCHUUR
De schuur nadert z’n voltooiing en het bouwproces
zal worden afgesloten met een officiële opening,
verantwoording naar de subsidiegevers en sponsors
en het bedanken van alle medewerkers. Het bestuur
heeft een werkgroepje gevormd met het verzoek dit
voor te bereiden.
Het tijdstip dat al langere tijd werd genoemd was
zaterdag 24 april; dat is o.a. vanwege corona,
gewijzigd in 5 juni. Er zullen ongetwijfeld nog
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beperkingen gelden, maar het werkgroepje, dat de opening voorbereidt, wil zich nu aan deze datum
houden.
Uitgangspunt bij de voorbereiding is geweest dat we denken met maximaal 30 gasten aanwezig te
kunnen zijn. Burgemeester Heijkoop heeft toegezegd de opening te verrichten.
Bij een aantal van maximaal 30 gasten kunnen slechts de burgemeester,
subsidiërende instanties en sponsors, de pers, bestuur en vrijwilligers rond de
bouw aanwezig zijn. Bij de uitnodiging zal gevraagd worden of iedereen zonder
partner wil komen. Het programma bestaat uit enkele toespraakjes, de
openingshandeling, ontmoeting met de gasten en rondleiding op de Moeshof.
Het is dus tevens een beetje ‘open huis’ op ons complex.
Op vrijdagavond 4 juni en zaterdag 5 juni worden geen auto’s op De Moeshof
toegelaten.
De nieuwe schuur is tot zaterdagmiddag 5 juni alleen toegankelijk voor de bouwcommissie en het
bestuur.
De leden kunnen op 5 juni normaal op hun tuin werken en verblijven. Het wordt zeker gewaardeerd,
wanneer u op uw tuin een praatje met één van de gasten maakt! ’s Middags ontvangen we u graag –
gespreid – in het nieuwe gebouw voor bezichtiging en ontmoeting. Wanneer mogelijk willen we in de
nazomer een feestelijke bijeenkomst voor alle leden organiseren om te vieren dat we een mooi eigen
gebouw hebben gekregen!

Op 5 juni is er feest; ’s morgens voor genodigden en ’s middags voor
de leden!

VAN DE TUINCOMMISSIE
Aandacht onderhoud volkstuinen
Even een belangrijke regel uit ons Reglement zo aan het begin van het tuinseizoen. Elk lid van onze
vereniging moet zich aan deze regels houden en in de geest ervan handelen. Niet alles kan tot in het
detail in zo’n Reglement staan; daarom is het bestuur altijd bevoegd een besluit te nemen en
verzoeken wij u zich hieraan te houden.
Iedere tuinder is verantwoordelijk voor onderhoud van zijn perceel, het bestuur is in feite daar niet
verantwoordelijk voor en kan daar ook niet op aangesproken worden.
Maar als een tuinder die door ziekte of andere omstandigheden zijn tuin tijdelijk of voor langere tijd
niet meer kan onderhouden, en geen steun heeft van zijn achterban, dan heeft die tuinder altijd de
mogelijkheid een beroep te doen op de tuincommissie of bestuur. Die proberen met behulp van o.a.
vrijwilligers in eerste instantie het noodzakelijkste werk op te knappen, maar wacht niet te lang met
vragen. Trek op tijd aan de bel!
Hekken dicht.
Sluit, als u aan het einde van de dag, wanneer u als laatste de tuin verlaat, s.v.p. het hek! Wanneer u
gebruik maakt van het grote hek en dit daarna afsluit, let dan s.v.p. op het volgende. De pen in het
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midden moet, nadat u het hek hebt afgesloten, naar de Parallelweg wijzen. Anders is het hek niet goed
afgesloten !!
Bestrijding Coloradokever
Allereerst
op
eitjes
controleren
en
zoveel
mogelijk kevers vangen met
behulp van een plastic
bakje met een laagje water.
Zonder water kruipen de
kevers weer uit het bakje.
Zodra
ze
aangeraakt
worden laten ze zich vallen.
Dus het bakje precies er
onder houden. Even de
aardappelplant controleren
of ze al de gele eitjes aan de
onderkant van het blad
hebben afgezet. Meestal
zijn er meerdere legsels op
een plant. Deze stuk
drukken of het blad met eitjes afplukken. Als alle eitjes vernietigd zijn is het probleem over. Als je niet
dagelijks kan controleren, is spuiten de oplossing.
We kregen ook nog een tip van een tuinder: zet een Brugmansia (trompet kuipplant) op je tuin. De
coloradokevers zijn er gek op en ze vreten zich letterlijk en figuurlijk dood.
Als tuincommissie hopen we komende maanden weer te starten met de kennismaking en vervolggesprekken.

INGEZONDEN: EÉN VAN ONZE LEDEN SCHRIJFT ……………….
Onderstaande tekst werd ons toegestuurd door één van de leden. Daar zijn we heel blij mee! Het
betreffende lid wilde geen naamsvermelding. Bedankt!
Ervaringen van een lid van de vereniging :
De moestuin is voor mij de rust van het buiten zijn met de aarde en planten. Het bezig zijn met de
zaden en struiken waar groenten en fruit van komen. Het fruit waar ik verschillende dingen van maak:
jams, sappen en ook als heel fruit voor gebak. De groenten die als zaden in de grond gaan en er als
mooie groenten uitgroeien; dat is elk jaar weer spannend. Wat doet het dit jaar goed? Het onkruidvrij
houden en bij droog weer bewateren. Dit geeft rust en inzicht in de natuur. Ik vind het heerlijk om
buiten te zijn en in de aarde te wroeten. Ik vind het spannend om mijn eigen ding te doen, zaden
bestellen, wat moet er bij welk gewas, hoe krijg je het onkruid in de hand en hoe vaak moet je er heen
om het allemaal rond te krijgen? En rekening houden met de tijd die je over hebt naast werk en gezin.
Bloemen, fruit, meerdere gewassen en de vergeten groenten waren voor mij ook een onderdeel. Niet
alleen andijvie en aardappelen. Er is zoveel meer wat ook lekker is. Het koken zit ons in de genen; dus
hoe anders hoe beter. Meer bessenstruiken en bramen.
Het is een uitje naar de tuin en er is altijd iets te doen.
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Het is een tuin met veel mogelijkheden wat groenten en fruit betreft. In de loop van de jaren ga ik er
wel gemakkelijker mee om en weet nu hoe en waar alles moet staan. Op vakantie gaan kan ook
makkelijker. Goed schoonmaken als je weggaat en leuk vol als je terugkomt! En er dan weer heerlijk
de tijd voor nemen.
In de jaren dat we de tuin hebben zie je mensen komen en gaan. Maar de mensen die terugkomen
zijn ook steeds enthousiast. De een houdt het langer vol dan de ander, maar die volhouden daar heb
je zeker leuke gespreksstof mee. En de meesten vinden het fijn dat je er al een paar jaar mee bezig
bent. Dus heb je altijd wel iets om over te praten.
Ik vind het fijn dat ik klein begonnen ben. Tegen beginners zou ik zeggen dat het overzichtelijk moet
blijven voor het werk wat er toch voor komt kijken. Zeker gedurende het eerste maar misschien wel
de eerste twee jaar. Het is allemaal nieuw. Of je moet ervaring hebben en zeker niet druk maken over
het onkruid!
Ik verbouw o.a. artisjokken, pastinaken, aardperen en schorseneren naast de aardbeien, sla, bonen,
bietjes en witlof.
Het mooie van “De Moeshof” is de grote variatie in tuinen. Ieder mag zijn of haar eigen stijl ontwikkelen
en creativiteit tonen in het bewerken van het ‘eigen landje’. Vorig jaar is er gecontroleerd en als je er
een rotzooitje van maakte werd je daarop aangesproken. Ik ervaar dat de vereniging op dit moment
ruim kijkt en meer mogelijkheden toestaat tot tuinieren. Al blijven goede afspraken belangrijk, en die
zijn er nog steeds. De vereniging biedt mij al jaren een uitlaatklep op een prachtig terrein. Ik weet niet
hoe lang ik nog in staat ben tot tuinieren maar ik hoop het nog minsten 25 jaar vol te kunnen houden..!

WERKZAAMHEDEN IN MEI

……. De tweede helft van mei kun
je gevoelige planten als tomaat, courgette,
pompoen, paprika, peper en komkommer
buiten uitplanten (als het zacht weer is).
…… Er kan nog genoeg in de volle grond
gezaaid worden zoals bietjes, late erwten,
wortelen, slasoorten, radijzen, rucola,
knollen en spinazie.
……
Zaai
sperziebonen,
courgettes,
komkommers, meloenen en maïs pas in de
volle grond wanneer je er zeker van bent dat
er geen vorst meer zal optreden.
…… Oogst de eerste sla, radijs en kruiden.
…… Boerenkool, palmkool, broccoli en
andere koolsoorten, suikermais, prei, peultjes en koolraap zaaien.
…… Het eerste onkruid wieden.
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SPINAZIETAART MET GEITENKAAS
Verse spinazie luidt het begin van het nieuwe
oogstseizoen in. Verwerk de knapperige blaadjes
eens in een spinazietaart. Samen met geitenkaas
vormt deze verse groente een verleidelijke
combinatie.
DIT HEB JE NODIG:










1,5 kg verse, geslonken spinazie (of
eventueel 700 g diepvries)
75 g zachte geitenkaas
1 ui
1 teentje knoflook
1 handjevol gepelde walnoten
4 eieren
200 ml slagroom
naar smaak zout en versgemalen peper
1 rol bladerdeeg

ZO GA JE TE WERK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Snijd de geslonken spinazie redelijk fijn en druk het overtollige vocht er goed uit.
Snijd het uitje en de knoflook fijn en bak ze even in een scheut olijfolie aan.
Meng de spinazie erdoor en giet het mengsel in de taartvorm.
Verdeel de in plakjes gesneden geitenkaas en de walnoten gelijkmatig over de spinazie.
Klop drie eieren los en meng ze met de slagroom. Voeg zout en peper naar smaak toe.
Giet het ei-roommengsel over de spinazie.
Dek het af met het verse bladerdeeg (als u geen rol kunt krijgen, kunt u ook vijf ontdooide
plakjes bladerdeeg gebruiken).
8. Druk de randen goed aan en snijd overtollig deeg af.
9. Snijd uit het overgebleven deeg enkele blaadjes en en
een steeltje ter versiering en leg die op de taart.
10. Klop het laatste ei los in een kommetje en bestrijk hier
het bladerdeeg mee.
11. Zet de taart in een op 200 graden voorverwarmde oven.
Bak hem in zo'n 40 minuten gaar.
12. Dek de taart op het laatst eventueel af met een stuk
aluminiumfolie als het deeg te donker dreigt te worden.
13. Serveer direct; lekker met een tomaten-mozzarellasalade.
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CRYPTISCHE TUINPUZZEL:
We plaatsen weer een puzzel. Om aan te geven hoe u de oplossingen kunt vinden, hebben we alvast
2 antwoorden gegeven. Stuurt u het weer in naar c.adriaanse@kpnmail.nl !? Wanneer u de oplossing
inlevert, ontvangt een paar tuin-werkhandschoenen!
Tuin van de beloften …….
2. Tuingerei dat in het casino ter tafel komt………
3. Tuintje met besjes?.......
4. Tuinplant…….
5. Tuinbed met korting……… Rabat
6. Tuinkas…….
7. Tuingereedschap van een metaalbewerker…..
8. Tuinbouwproject…..
9. Tuinfeest….
10. Tuinafscheidingen plaatsen…..
11. Tuinmest hoort een gevraagde bestelling te zijn……
12. Tuinspecialist van wie het Koninklijk Huis beter wordt……
13. Tuinvrouw met een koninklijke functie…..
14. Vorstelijk tuinhuis……
15. Tuinder die de spanning opzoekt……
16. Tuin van de dominee……
17. Tuinafscheiding die uit loofbomen bestaat…..
18. Tuinaarde van je ouders…..
19. Tuindecoratie…..
20. Tuinfluiters………
21. Tuinders houden niet van dit broodbeleg…….
22. Tuingereedschap van iemand die een schwalbe maakt….
23. Tuinperkjes met kruiden…..
24. Tuincentrum dat gesloten is……
25. Tuinkabouters die iets voorstellen…..
26. Tuinbouwgebied in België……
27. Tuinpartij waarbij je nattigheid voelt…..
28. Tuin gek….. Hofnar.

1.
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MET VRIENDELIJKE GROET,
het bestuur van VTV-HG.
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