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VAN DE REDACTIE:
Het is inmiddels november
geworden. De sloten zijn schoon;
er is veel onderhoudswerk
uitgevoerd, de ledenvergadering is
achter de rug. Het wordt dus tijd
voor de laatste nieuwsbrief van dit
jaar! Er valt weer veel te lezen! We
vragen vooral uw aandacht voor
de berichten vanuit het bestuur!
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VAN DE VOORZITTER
Een korte terugblik op het afgelopen jaar.
De opening van ons nieuwe clubhuis liep vertraging op door corona; deze moest hierdoor uitgesteld
worden naar 5 juni. Dit was voor mij persoonlijk één van de hoogtepunten dit jaar.
We namen afscheid van dhr. Dammers als secretaris van onze vereniging. Eric van der Meijden heeft
deze taak nu op zich genomen; hier zijn we erg blij mee.
We kregen nieuwe buren die ook gebruik gingen maken van onze brug en straat, wat ook wel eens
problemen gaf met parkeren. Maar de samenwerking was redelijk goed zodat het meestal snel
opgelost werd.
We zijn in het voorjaar begonnen met een natte en koude periode, waardoor de groei bijna een maand
achter liep. In de loop van het seizoen kwam het met de groei toch weer goed. Zelf plukte ik op 4
november mijn laatste stamboontjes. En ik denk dat wij daarom niet hoeven te klagen wat de
opbrengst betreft.
Belangrijke mededeling:
Er gaan aan het einde van dit seizoen diverse leden vertrekken; Met ingang van 1
hierdoor komt er zes en een halve tuin vrij. Op een aantal van deze december wordt het toilet
tuinen zijn nogal wat schoonmaakwerkzaamheden te doen.
in De Stek afgesloten. Dit is
Ook het sloten laat hier en daar te wensen over. Een ieder doet het noodzakelijk om bevriezing
op zijn eigen manier.
te voorkomen.
Mijn voorstel is om komend jaar uitleg te geven hoe men m.b.t. het
sloten te werk kan gaan.
Hierdoor kunnen we veel extra werk voorkomen.
Op 25 oktober konden wij na een lange periode weer een ledenvergadering houden en wat was de
opkomst en inbreng groot! Dank hiervoor.
Momenteel ben ik bezig om de vrijgekomen tuinen weer uit te geven. Zodra ze weer bezet zijn zal ik
een lijst maken van de mensen die weg zijn gegaan en van de mensen die nieuw zijn gekomen.
Met vriendelijke groet. Nico Klomp.

RABO CLUBSUPPORT
Dinsdag 9 November is de uitslag van de Rabo clubactie geweest. Het was life, een zeer aantrekkelijk
geheel onder leiding van Jan van Halst. Wij kregen bij deze bekendmaking € 342,47 waar wij erg blij
mee zijn.
Wij zijn degenen die op ons gestemd hebben zeer erkentelijk; heel hartelijk dank voor uw stem!
Wij kunnen het geld goed gebruiken, namelijk voor het grote hek aan de inrit voor ons complex dat aan
vervanging toe is. Wij hopen hier voor ook nog steun van de gemeente te krijgen.
Bij deze hartelijk dank! Nico Klomp
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DE LEDENVERGADERING
Hoofdpunten van de ledenvergadering op 25 oktober 2021
Er was een flinke opkomst met ruim 50% van de
leden, wat duidt op een hoge betrokkenheid bij onze
vereniging. Maar meer nog de spontane inbreng en
bijdragen aan de discussies maakten het tot een
geslaagde avond.
In grote lijnen zijn de volgende zaken gepasseerd;
 Er komen zeven tuinen vrij en er is een lange
wachtlijst van 17 gegadigden, in november
zullen de tuinen worden uitgegeven
 De bouw van de Stek heeft meer gekost dan
begroot, dit is uit de eigen middelen betaald
 In de vergadering is ingestemd met een
contributiebedrag van € 20,- voor 2022.
 Er is overleg met gemeente voor groot onderhoud op en rondom het complex (o.a. middenpad,
beschoeiing en hekwerk)
 Tuincommissie wordt uitgebreid, in de pauze melden twee leden zich hiervoor aan
 Er wordt gedacht aan een proefperiode voor nieuwe leden om te zien hoe het tuinen bevalt en
of het onderhoud op niveau blijft
 Om onderhoud met meer leden te kunnen uitvoeren komt er een overzicht wat er allemaal,
tijdens een seizoen, moet gebeuren op het complex
 Kascontrolecommissie is tot 2023 weer volledig bezet
 Voor nieuwsbrief is het leuk als meer leden zelf ook bijdragen gaan aanleveren
 Dinand de Kock regelt dit jaar voor laatste maal de champignonmest, mw. Muilwijk gaat hierbij
in toekomst assisteren
 Ideeën voor gebruik van Stek in 2022 worden tijdens vergadering gezaaid en moeten in 2022
tot bloei komen
 Er komt nieuw mededelingenbord bij de Stek, er is ook een EHBO doos in de stek
 Machinaal spitten en frezen vooraf opgeven en betalen bij fam. van den Heuvel
Het uitgebreide verslag van de vergadering zal begin 2022 worden verstuurd bij de stukken voor de
voorjaarsvergadering.

DE LEDENVERGADERING (één onderwerp uitgelicht!)
Onderhoud, door leden, tuinencomplex 2021/2022
Voor het onderhoud van ons complex is de inzet nodig van alle leden, maar naast het onderhoud is
ook inzet nodig om de organisatie van de vereniging draaiend te houden. We moeten dan denken
aan; ICT & publiciteit, Fondsenwerving, reglementen actueel houden, nieuwsbrieven, inkoop (zaad
en materiaal), tuincommissie en bestuur.
We zien al jaren de trend dat de beschikbaarheid van vrijwilligers afneemt en de taken bij een
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steeds kleinere groep vrijwilligers komt te liggen. Ander gegeven is dat de laatste jaren de vereniging
aanzienlijk is verjongd, velen hebben overdag hun baan waardoor ze alleen ’s avonds of in het
weekend tijd hebben.
Om alle activiteiten uit te kunnen voeren is de inzet van meer leden nodig. Vraag is hoe kunnen we
dit vormgeven als leden?
Een heet hangijzer is en blijft de kar voor tuinafval
en de afvoer hiervan. Veel leden maken gebruik van
de kar, de animo om een volle kar weg te brengen is
beduidend minder. Suggestie vanuit de vergadering
om na te vragen bij de gemeente of ze groene kliko’s
ter beschikking stellen. Ook het volledig stoppen met
afvoeren wordt genoemd. Goed alternatief voor
afvoeren is het maken van een composthoop, dan
wordt het af te voeren groenafval minimaal. Enkele
leden zeggen toe dat ze mee gaan draaien met
afvoer van de kar. Ook het zelf meenemen van
groenafval is een goede optie.
Om goed inzicht te krijgen in alle werkzaamheden wordt besloten om een jaarbreed overzicht te maken
van alle taken, klusje enz.
Ook wordt een toelichting gemaakt hoe je het beste kan composteren op eigen tuin.
Andere tips tijdens discussie riet/biezen onder water afsnijden voor de langste dag en oppassen op
inzakken walkanten bij machinaal sloten.
De achterste brug aan oostzijde hoofdpad ligt los; dit zal verholpen worden.
Verplicht rooster voor alle leden is nu nog een stap te ver, eerst zal gezocht worden in meer
persoonlijke contacten en optie is om via app te communiceren over taken.

OPZEGGING VAN TUINEN; NIEUWE TUINDERS!
De volgende tuinen krijgen in 2022 een andere tuinman/vrouw, omdat de vorige tuinder niet verder
wilde of kon met het tuinieren. Het zijn de tuinnummers: 4, 24, 27, 31A, 40, 46 en 47. In november
ging voorzitter Nico Klomp in gesprek met 7 kandidaten om deze tuinen te verdelen. Er staan 17
kandidaten op de wachtlijst, waardoor het gemakkelijk zal zijn alle tuinen opnieuw uit te geven.
Inmiddels zijn alle tuinen aan een nieuwe tuinliefhebber toegewezen. In de volgende nieuwsbrief
hopen we hen aan u voor te stellen!
De mentorgroep zet zich in om deze 7 tuinders te begeleiden bij de start van hun nieuwe hobby. De
nieuwe leden worden uitgenodigd op zaterdag 18 december om 10.00 uur in De Stek om kennis te
maken, op weg te helpen en vragen te beantwoorden. Aan hen wordt gevraagd om de zaadkrant mee
te brengen naar deze bijeenkomst, zodat die daarna eventueel kan worden ingevuld.
Ook via deze weg heten we hen alvast welkom en wensen hen veel succes en plezier bij het tuinieren.
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DE NIEUWE ZAADKRANT KOMT ERAAN
De oogst van dit jaar is bijna binnen. Het wordt
weer tijd om na te denken wat je het komende jaar
wilt gaan zaaien en planten. Al heel wat jaren
verzorgen wij de gezamenlijke aankoop van zaden
en pootgoed en overige tuinbenodigdheden. We
krijgen gelukkig weinig klachten; daar zijn we blij
om. Weleens een aantal vragen; vandaar dat wij
dit stukje voor de nieuwsbrief geschreven hebben.
Tuinieren is een leuke hobby die best wat
inspanning kost. Het seizoen gaat verder; timing
is daarbij belangrijk, zeker als je het hele jaar door
een goede opbrengst wilt behalen. Dat is onze
ervaring als lid in de afgelopen 25 jaar.
Wat ga ik dit jaar telen?
Het is belangrijk dat je niet elke keer op de zelfde
plaats het zelfde gewas teelt. Vruchtwisseling noemen we dat. Hiermee voorkom je dat ziekte en
plagen het resultaat negatief beïnvloeden. Maak daarom een teeltplan. Verdeel de tuin bij voorkeur in
4 stukken, zodat je goed kunt rouleren.
Probeer elke maand van de tuin te oogsten! Elke maand verse groenten van de tuin oogsten, ook
midden in de winter en in het vroege voorjaar, vraagt om een juiste gewaskeuze en een goede timing.
Typische wintergewassen zijn: spruiten,
boerenkool, winterprei maar ook schorseneren.
Je zaait deze in het voorjaar en je oogst in de
wintermaanden, mits de grond niet bevroren is.
Vroege voorjaarsgroenten zijn: o.a. raapstelen
en winterbloemkool. Winterbloemkool zaai je in
juni en in augustus plant je deze uit, om deze
dan te oogsten in april van het volgende jaar.
Welk ras aardappelen ga ik poten? Gezien de
problemen met ziekten en plagen heeft een
vroeg ras de voorkeur. Je hebt dan ook weer snel
de grond beschikbaar voor een ander gewas
zoals: prei, spruitkool, boerenkool, sla,
winterandijvie en sperziebonen (deze moet je
wel rond 15 juli hebben gelegd). Fytoftora is een
vervelende ziekte die zieke planten geeft en
rotte knollen. Niet alle rassen zijn resistent tegen bepaalde fytoftorastammen. In de
rassenbeschrijving van de Garant zaden catalogus vind je informatie hierover.
Welke knolmaat pootgoed kan er het beste besteld worden? Een grote poter geeft een plant met meer
stengels en meer aardappels, die over het algemeen wat kleiner zijn. Een kleinere poter geeft een
plant met minder stengels en een grotere aardappel. Het aantal aardappels is vaak wat kleiner.
Hopelijk hebben we jullie een aantal tips kunnen geven voor het komende poot/zaai seizoen.
Succes met de voorbereidingen! Gerrit-Jan en Rika den Dunnen.
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TIP:
Bestel een keer een zaaikalender bij uw zaadbestelling van Garant Zaden. De kosten bedragen 1
Euro. Veel nuttige informatie! U hebt er zeker plezier van!

CHAMPIGNONMEST DOOR DINAND DE KOCK
Wetenswaardigheden en gebruik van champignonmest of hierna genoemd champost in de
moestuin.

Al gedurende ca 20 jaar maken wij voor grondverbetering en bemesting op ons tuincomplex gebruik
van champost.
- Champost is een restproduct van de champignonteelt en wordt gemaakt uit een mengsel van stro,
paardenmest, kippenmest, kalk, veen en schuimaarde.
- Het is een goede bodemverbeteraar en er behoeft nauwelijks gebruik te worden gemaakt van andere
(kunst)meststoffen.
- De zuurgraad van de grond blijft over meer jaren bezien goed stabiel, dat wil zeggen een pH waarde
tussen ca 6 en 7, dit als gevolg van de aanwezigheid van kalk in de champost, welke een zuurbindende

eigenschap heeft.
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- De geadviseerde hoeveelheid kan per tuin verschillen en is, afhankelijk van de grondstructuur, 1 tot
3 m3 per jaar per tuin op ons complex. Bij een grotere hoeveelheid kunnen bij een warm en droog
voorjaar kiem en groeiproblemen optreden door verbranding.
- Bij handmatig spitten niet eerst de mest verspreiden over het tuinoppervlak want dan verdwijnt bij
het spitten de mest te diep onder de grond, dus verdelen tussen de voor en de gespitte grond.
- Bij machinaal spitten de mest vooraf wel in een egale laag verspreiden voor een goede vermenging
bij het frezen in het voorjaar.
Bron: www.akkerbouwactueel.nl, www.vanherwijnen-zaltbommel.nl

WERKZAAMHEDEN IN NOVEMBER

In november is het groeiseizoen echt ten einde. Nu is het tijd om de late gewassen te oogsten en te
beginnen met opruimen.
Oogsten
Gewassen als sluitkolen, winterpenen, pastinaken, rode
bieten en selderijknollen moeten nu geoogst worden. Maak
de kolen of wortels schoon en bewaar ze op een vorstvrije
droge plaats. Wortels en knollen zijn lang houdbaar in een
kistje of kuip met vochtig zand. Let er bij het afsnijden van
het loof op dat het groeipunt in leven blijft - snijd dus niet tot
in de wortel zelf. Voor sluitkolen is het belangrijk om de steel
plus wortel intact te laten bij de oogst. Je kunt ze vervolgens
aan de steel aan een balk hangen. Ze drogen zo wel wat
sneller uit, maar zullen niet gaan schimmelen.
Enkele gewassen kunnen de hele winter onbeschermd
blijven staan, bv. boerenkool, winterprei, knoflook, veldsla en
winterpostelein. Artisjok planten blijven ook op hun plek staan, maar moeten tegen de ergste vorst
beschermd worden met stro, noppenfolie of ander materiaal.
Onderhoud overblijvende gewassen
Asperge, rabarber en aardbei zijn overblijvende gewassen die winterhard zijn en gewoon op dezelfde
plek kunnen blijven staan. Oud blad kan nu beter verwijderd worden - het gaat toch verloren.
Grond bewerken
Spit de grond voor de winter om. Doe dat bij voorkeur als het een aantal dagen droog is geweest, dat
werkt vooral op grond met klei veel prettiger. Laat de kluiten grof, ze hoeven nu nog niet fijn gemaakt
te worden. Spitten voor de winter heeft als voordeel dat de vorst goed op de kluiten kan inwerken.
De grond 'verweert' hierdoor meer, waardoor meer voedingsstoffen beschikbaar komen. We winnen
hierdoor dus wat aan bodemvruchtbaarheid. Het maken van een fijn zaaibed, of frezen van de grond
is beter in het voorjaar.
Snoeien
November is meestal nog niet ideaal om houtige gewassen te snoeien, omdat de sapstroom nog niet
helemaal tot rust is gekomen.
Van zomerframbozen, bramen en taybessen mogen echter de uitgebloeide stengels bij de grond
afgeknipt worden, als dat nu nog niet gebeurd is.
Compost
De composthoop kan in deze periode lekker aangevuld worden met alle gewasresten uit de
moestuin. Maak grote stengels wel kleiner voor ze op de hoop gaan. Zichtbaar zieke of aangetaste
gewasresten (met bv roest) gooien we liever in de kliko.
Een composthoop is makkelijk te maken: sla 4 stokken in de grond en span daar gaas omheen, of
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maak 4 pallets aan elkaar in een vierkant. Wil je geen composthoop maken, denk dan niet al te
moeilijk en maak gewoon een hoop van gewasresten in een lege plek in de moestuin. Zorg dat er
geen grote stukken stengel in zitten, en keer (meng) de hoop een paar keer in de loop van het
najaar. De verteerde compost kan in het voorjaar verspreid en ingespit worden. De locatie van de
hoop kan extra vruchtbaar zijn omdat veel voedingsstoffen inmiddels vanuit de hoop de bodem zijn
ingespoeld. Op zo'n plek kunnen we best een plant zetten die veel voeding nodig heeft, bv een
courgette of pompoen.
Documenteren
Het is handig om nu een plattegrondje van de moestuin te maken en op te schrijven wat we
verbouwd hebben op welk stukje land. In januari/februari kunnen we daar gebruik van maken bij de
planning voor het nieuwe seizoen.

HEILIGE BOONTJES

Bij een bezoek aan de historische tuin ‘De
Groene Kruidhof’ in het stadje Elburg kocht ik
een klein zakje met enkele bonen; een
vergeten groente: Heilige boontjes!
De naam maakte me nieuwsgierig: waarom
Heilige boontjes? Dat had ik al snel gevonden;
het kwam door een bijzondere tekening rond
de navel of het hilum van de boon. Dat is een
litteken dat achterblijft op een zaad op de
plaats waar het aan de zaadlijst heeft
vastgezeten. Bij bonen wordt het hilum ook
wel het 'oog' genoemd. De vorm, grootte,
plaats en kleur van het hilum zijn belangrijke
elementen voor het determineren van zaad.
Rondom de navel van Heilige boontjes staat een engel met gespreide vleugels, ook wel een monstrans
genoemd.
Ik was ze bijna vergeten, maar toch nog maar even in de grond
gestopt! Ze kiemden en groeiden bijzonder goed; het leverde een
paar mooie bonenplanten. Ik heb een aantal bonen geoogst; ze
zouden de smaak van kastanjepuree moeten hebben, maar ik
vond ze niet zo smakelijk en zelfs een beetje taai. De rest heb ik
dus maar laten staan en later gedroogd. Het resultaat is een zak
met droge Heilige bonen. Toch maar een aantal bewaren om
volgend jaar te leggen! Maar hoe komen die bonen aan hun
bijzondere naam? Het onderstaande verhaal levert een leuke
bijdrage; beschouw het maar als een soort kerstverhaal!

Het verhaal van de heilige boontjes, ook wel bekend als monstransboontjes
Het verhaal heeft in ieder geval niets te maken met het spreekwoord een heilig boontje, wat dat
betekent dat iemand zich braaf voordoet. Nee, voor de oorsprong van ons verhaal moeten we ver
terug het verleden in.
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Waar het zich precies afspeelde is niet bekend. Het verhaal begint ermee dat een of andere pastoor
de kerkelijke kunstschatten in een akker had begraven, omdat hij bang was dat deze gestolen
zouden worden tijdens de oorlog die voor de deur stond. De oorlog duurde langer dan verwacht. De
pastoor was inmiddels oud en kinds geworden en zodoende werd er een nieuwe pastoor aangesteld.
Deze nieuwe pastoor wist niets van de begraven kunstschatten door zijn voorganger en zo bleven
deze jarenlang verborgen liggen onder de grond. De grond had al die jaren braak gelegen en werd
tenslotte verkocht omdat de pastoor geld nodig had om de kerk te verbouwen.
Op het eind van de 18e eeuw begon een boer zijn akker te ploegen, in de omgeving van de stad
München in Zuid Duitsland. Opeens wilde het paard dat voor de ploeg stond geen stap meer verder
zetten. De boer begreep er helemaal niets van. Het was zijn lievelingspaard Bennie dat zijn werk
altijd goed deed. Maar wat de boer ook probeerde, Bennie was niet meer vooruit te krijgen, maar ook
niet meer achteruit. Het leek wel of iets hem tegenhield en vast hield; iets dat in de grond zat. De
boer pakte zijn schop en begon te graven. Plotseling kwam er iets te voorschijn. Het zat vol met
zwarte aarde en toen de boer die eraf haalde, bleek het een prachtig versierd voorwerp te zijn. Het
leek wel van goud. Was dat geen? … ja hoor! Het was een Monstrans.
Wat is dat ook weer een Monstrans? Dat is toch dat prachtige versierde kunstwerk uit de RoomsKatholieke kerken, waar de Heilige Hostie in gezet kan worden zodat je dat goed kunt zien en dan
beter kan bidden tot Jezus. De boer kon zijn ogen niet geloven, vooral niet toen hij zag dat er nog
een Heilige Hostie in de Monstrans zat. Hij begreep dat hij dit kostbare stuk niet zomaar zelf mocht
houden. Thuis gekomen poetste hij samen met zijn vrouw en kinderen de Monstrans tot deze er
weer prachtig uitzag. Toen brachten ze met paard en wagen de Monstrans naar de kerk. De pastoor
was natuurlijk erg verbaasd toen hij de Monstrans kreeg en het verhaal dat erbij hoorde. In de preek
van de zondag vertelde hij ervan; daarna zette hij de Monstrans op het altaar en alle aanwezigen
baden samen een ”Onze Vader“ en een ”Wees Gegroet“. Daarna mocht iedereen nog een kaars
opsteken, want, zei de pastoor: in de Heilige Hostie van de Monstrans is Jezus zelf bij ons. Ook al
zijn wij dat soms vergeten, zoals die Monstrans in de aarde op het land.
Toen ging iedereen weer naar huis en kreeg Bennie een zak superhaver.
Toen het oogsttijd was, werden de bonen die de boer op het stuk land had gezaaid waar de boer de
Monstrans had gevonden, binnengehaald. Maar met die bonen was iets héél bijzonders aan de hand
Ze waren helemaal wit en op elke boon stond een kleine monstrans afgebeeld. Een Monstrans met
de Heilige Hostie. De boer kon zijn ogen wederom niet geloven.
Hij keek in alle peulen en kijk: op alle bonen was
het te zien en je kreeg het er niet af.
Het zat er helemaal ingegroeid. Dat soort bonen
had nog nooit iemand ooit gezien.
Toen die bonen weer werden gezaaid en geoogst
het jaar daarop, hadden ze het weer en van die
tijd af voor altijd.
Het ging niet meer verloren, wat wel vaker
gebeurt bij het doorkweken van o.a. bonen.
Is dit geen wonderlijk verhaal?
De mensen zeiden tegen de boer: “Dat zijn heilige
bonen die je hebt gezaaid.” Bonen die ons het verhaal van de Monstrans vertellen. Het verhaal dat
Jezus ons nooit vergeet en ons nooit in de steek laat.
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MUUR OP TAFEL

Heb je je tuin al een beetje in wintersferen gebracht? Oude plantenresten opgeruimd, de
bonenstokken opgeborgen? Lees dan vooral niet verder…want dit bericht is bestemd voor mensen die
nog volop groen (‘onkruid’) in hun tuin hebben. Deze moestuinierders kunnen namelijk nog volop
oogsten! Want wist je dat…… onkruid kan óók oogst zijn, het zijn vaak ingrediënten voor een
vitaminerijke salade of pesto.
Ik heb het over dat kleine plantje: muur, vogelmuur, kippenmuur of welke namen men het ook maar
geeft. In veel tuinen groeit het uitbundig, je trekt het er gemakkelijk uit. Muur is zo’n heerlijk en gezond
plantje die de naam ‘onkruid’ eigenlijk niet verdient. Muur zit vol vitamine C, magnesium, kalium, vette
olie, flavonoïden…
Muur wordt vaak verwerkt in het maken van zalven, het werkt jeukstillend en verzachtend bij jeuk en
huidirritatie. Het wordt toegepast bij vermoeidheid en herstel, hartkloppingen,
en
luchtwegaandoeningen.
Van muur kun je ook heerlijke pesto maken. Samen met zevenblad en Oost-Indische kers maak je een
vitaminebommetje op je boterham met kaas!
Recept pesto van vogelmuur:
Ingrediënten:
 1 handjevol muur, 1 handjevol zevenblad, 1 handjevol jonge bladeren van oostindische kers,
enkele zaden (pittig!) en wat bloemen
 de rasp en sap van 1 citroen
 75 hazelnoten, kort geroosterd in een droge koekenpan
 2 el parmezaanse kaas
 1-2 tenen knoflook
 zeezout & versgemalen zwarte peper
 150 ml olijfolie extra vergine
Zo doe je het:
Was de kruiden en slinger het droog in de slacentrifuge. Doe alle ingrediënten - behalve de bloemen
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van de Oostindische kers - in een keukenmachine en maal glad tot een mooie pesto. Ik hou ervan
als het niet helemaal tot gladde pa p wordt gedraaid. Maar dat is persoonlijk.
Voeg eventueel iets extra olie toe als de pesto volgens jou te droog wordt. Breng op smaak met zout
en peper en leg een paar mooie bloemen van de oostindische kers bovenop de pesto.
In een goed afgesloten pot kun je de pesto ongeveer 2-3 weken in de koelkast bewaren, gebruik steeds
een schone lepel, zo blijft hij langer goed.

MET VRIENDELIJKE GROET,
het bestuur van VTV-HG.
“Oh kom er eens kijken… “
Wat ik in mijn tuintje vind,
allemaal nieuwe zaadjes en plantjes, van die goede Sint.
Want wij als “groene Pieten”,
zaaien van kropjes sla tot rode bieten.
Hebben natuurlijk ook veel wensen,
want daarvoor zijn wij echte tuinmensen.
“Oh kom er eens kijken”, wat ik nog graag zou kunnen gebruiken,
basilicum, peterselie, maggi of andere kruiden die lekker ruiken.
Onze verlanglijstjes puilen uit,
van aardappelen, bloemen- groentezaden en fruit.
“Oh kom er eens kijken, wat ik voor mijn tuintje wil…
een grote of kleine tuin, dat maakt geen verschil.
Allen willen we maar één ding: genoeg zon en regen,
Want de juiste omstandigheden daar zijn we vaak om verlegen.
En bij kou een lekker bakkie koffie in de Stek.
Bij het spitten hebben we daarin steeds weer trek.
Beste Sint, schrijf a.u.b. in uw dikke boek:
Dat we ook graag koffie wensen, met of zonder koek.
Want, niets kan ons meer plezieren
dan samen koffie drinken en tuinieren.
Lekker rustig onkruid wieden
Wat heeft De Moeshof dan toch veel te bieden!
Groeten van TuinSint en Groene Piet!
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