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siast over het resultaat. Niet alleen de
opening vierden we maar er werd ook
een eindejaars ‘borrel’ (glühwein en
chocomelk met/zonder slagroom) geschonken. Vanwege het weer dachten
aan tien bezoekers en hoopten we er
op 15 maar het waren er uiteindelijk
rond de 50! Het was een feestelijke
bijeenkomst, ook dankzij de rolletjes

VALT ONZE ENTREE IN DE
PRIJZEN?

Voor onze entree ontvingen we van Kern
met Pit een bijdrage van 1000 euro. Nu
dingen we ook mee naar de provinciale prijs. Niet alleen de entree zelf maar
ook het aantal stemmers op ons project
bepalen de uitslag. De provinciale prijs
bedraagt 1500,00 euro. We houden je op
de hoogte.

EINDEJAARS BIJEENKOMST EN OPENING
ENTREE

van Angela Feringa en haar zus, Louis
Heinsman die met zwier de glühwein in
schonk. Bertine de Bes serveerde heerlijke stol en het hout van Karel Houterman zorgde voor warmte op deze kille
middag. Angela en Anneke Schaaf ruimden de entree vlak voor de opening nog
even op, Louis maaide het gras zodat
het geheel er spic en span uitzag.

zorg voor de waterpompen. Het onderhoud vraagt flink wat tijd. Het brakke
water vreet alles aan en de gietijzeren
pompen roesten daardoor snel. Ieder
najaar, voor de eerste vorst invalt, worden de pompen verwijderd en medio
maart/april weer geplaatst.
Een tip van Lucas: het opgepompte water is goed te gebruiken voor je planten
maar laat het minimaal 24 uur staan en
zorg vervolgens dat je het bezinksel niet
meegiet op je planten.
Lucas, inmiddels 80 jaar, heeft zijn hele
leven getuinierd, nu wordt het hem te
zwaar en stopt hij met zijn VMT – tuin.
Hij blijft tuinlid en gaat door met het
onderhoud van de waterpompen met
hulp van John Greeve. Lucas wordt ook
beheerder van de oude verenigingsschuur.
Heb je vragen met betrekking tot tuinieren, schiet Lucas gerust aan. Je komt
hem vaak met zijn fiets of wandelend
op ons complex tegen. Hij is altijd enthousiast en weet veel te vertellen. Lucas, we hopen je nog lang te zien op ons
complex!

LUCAS THIJSSEN

BIJENSTAL EN TAP VOOR
TUINDERS
Op 18 december is onze vernieuwde
entree geopend door Marjan Voortman
van Kern met Pit. De opening verliep
prima, ons bestuurslid Marja Hennequin had er een leuke ‘actie’ van gemaakt. Marjan Voortman was enthou-

Lucas Thijssen, de man van de waterpompen, blijft het liefst tussen de coulissen Maar we zetten hem toch in het
zonnetje: we zijn maar wat blij met zijn

Voor de realisatie hebben we een toezegging van Kern met Pit gekregen. Op
18 januari staan we op de gemeentelijke
Motiemarkt en eind januari horen we
van het Postcode Loterij Buurtfonds of
ze ons project ondersteunen. Ze zijn in
ieder geval al enthousiast!

LENTEMARKT

LENTEMARKT

26 MAART 2022
Op 26 maart 2022 wordt er op het moestuincomplex
van Vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren (Bosweg 30)
van 11.00 tot 14.00 uur een LENTEMARKT georganiseerd
voor (moes-)tuinliefhebbers.
HEB JE PLANTEN
zaden van groenten, bloemen, vaste planten en kamerplanten,
pootgoed, lentebollen en knollen, sierpotten en – bakken,
aardbeiplanten, kruiden, fruitbomen en fruitstruiken over of
heb je wat nodig?

voor (in 2021 was ik te laat) had ik het
slakkengedoe aardig in de hand. Van
knoflook had ik een stinkend ‘aftreksel’
gemaakt waarmee ik slakgevoelig planten regelmatig begoot. Dankzij de knoflook gingen de planten anders ruiken
en werden ze minder interessant voor
slakken.
Kijk voor ‘recepten’ op internet.

VEGAN LANDBOUW

JE VINDT HET OP DE LENTEMARKT.
Ga dus aan de slag: scheuren en stekken van planten, zaden drogen en schonen, loop je kast met tuinboeken door en kijk wat je
kunt missen, maak de sierpotten die je over hebt, alvast schoon
en zet ze apart, begin komend seizoen vroeg met voorzaaien...
DOE JE MEE?
Meld je dan aan via de mail bij Peter Kouwenhoven
p.a.kouwenhoven@gmail.com. Deelname is gratis, we vragen
wel een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten.
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Op 26 maart wordt er op ons complex
een Lentemarkt georganiseerd. Op dit
moment (1e week januari) hebben zich
18 ‘standhouders’ gemeld. We rekenen
op minimaal 20 en hopen op 30 standhouders. Op het infobord hangt een Lentemarktposter en er hangt een zakje met
flyers, betaald uit een gemeentelijk potje. Wil je er ook staan, mail dan even naar
Peter,
p.a.kouwenhoven@gmail.com.
Maak (ook) je vrienden en kennissen enthousiast, dan wordt het een prachtige
lentemarkt!

Het aantal mensen, dat voedsel koopt
zonder enig dierlijk bestanddeel, groeit
in ons land gestaag. De vegan boer en
tuinder gebruiken (dus ook) geen dierlijke mest, maar bijvoorbeeld groenbemesters, maaisel en compost.

TUINKERS

Natuurlijk heb je het gezien: er wordt
flink gesnoeid op het complex. Ook is
de takkenwal aan de noordkant van het
complex aangepakt. Ziet er weer picobello uit. DANK John Greeve, Hans Willems, Rob de Bie en Karel Houterman!

Tuinkers is een gemakkelijk te zaaien
‘groente’ .Ook in huis, bijvoorbeeld in
een bakje vochtig gehouden zand, lukt
dat heel goed. Knip de plantjes af als ze
5 – 8 cm hoog zijn. Eet ze door stamppot,
in de sla of op een boterham met oude
kaas. Met tuinkers kun je gemakkelijk
namen en letters zaaien maar ook een
hartje, al dan niet met een pijl! Buiten
zaaien? Nog even wachten!

SLAKKEN

WEER

SNOEI

Vorig jaar had heel Nederland, waaronder ook de moestuinders op ons complex, last van slakken. Het seizoen daar-

’Is februari nog zo fel, hij heeft toch zijn
drie (of vijf) zomerse dagen wel.’ Houd
het in de gaten, vaak klopt het. Trou-

wens, dat geldt ook voor de volgende
weerspreuk: ‘Maart roert zijn staart’(dat
zeg je als het wisselvallig weer is).

WERKOCHTENDEN

Ieder VMT lid wordt geacht om
twee werkochtenden (van 9.00
– 12.00 uur) per jaar actief te zijn
voor de vereniging.
In 2022 zijn dit de data:
DATUM		
26 februari
19 maart
30 april		
4 juni		
11 juni		
		
9 juli
17 september
24 september
22 oktober
19 november
		

TUINNUMMERS
F en A1-21
A22 – 37 en B
C
D en E
inhaalwerkochtend
F en A1 – 21
A22 – 37 en B
C
D en E
inhaalwerkochtend

NOG STEEDS
GEZOCHT:

een nieuwe penningmeester!
Als jij dat wilt zijn, laat het even
weten. Stuur een mailtje naar:
p.a. kouwenhoven@gmail.com

WE KIJKEN NAAR JE
UIT!
De volgende
nieuwsbrief vind
je eind maart
in je digitale
brievenbus.
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