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Opknapbeurt verenigingsgebouw 

Deze zomer zijn we begonnen met het opknappen van het verenigingsgebouw. Ondanks 

herhaalde oproepen voor vrijwilligers is de animo voor hulp zeer gering. Tussen de buien 

door is het toch gelukt het buitenschilderwerk af te ronden. De buitenkant is wat 

onderhoudsvriendelijker geworden door geïmpregneerde planken over bestaande geverfde 

houtdelen te monteren zoals te zien op de foto. Hierop is ook het bankje (geschenk van de 

gemeente bij de ingebruikname van het tuincomplex in 1990) te zien wat er na een likje verf 

weer als nieuw uitziet. 

Ondertussen hebben zich toch nog enkele vrijwilligers gemeld en dat is ook nog wel nodig want er 

moet nog veel gebeuren. Het elektriciteitsnetwerk moet worden aangepast, nieuwe dakgoten 

moeten worden geplaatst, terras  en pad leggen rondom het gebouw, afdak maken aan de 

achterkant en binnenschilderwerk.  Kortom we kunnen nog steeds hulp gebruiken. 

 

 



Verwaarloosde tuinen 

Over het algemeen zagen de tuinen er dit jaar goed verzorgt uit, maar mede door de bijzonder natte 

maanden augustus en september is er een beetje de klad ingekomen en is op verschillende tuinen 

het onkruid te ver doorgeschoten.  Vele klachten hierover zijn bij het bestuur binnen gekomen en de 

ernstigste gevallen hebben we hierop ook aangeschreven. Daarom ook langs deze weg een oproep 

om te zorgen dat er geen zaad in het onkruid komt waar je later zelf of je buren last van krijgen.  

Mochten zich omstandigheden voordoen dat het onderhoud niet goed aangepakt kan worden , laat 

het dan even weten aan een van de bestuursleden zodat een passende oplossing kan worden 

bedacht. 

 

Champignonmest 

Er is weer champignonmest besteld wat binnenkort zal worden gestort op de gebruikelijk plaats 

rechts naast de ingang. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Leen van Haaften (tel 06-

40583254) Kosten ca € 2.50 per m3.  

 

Oogstfeest 

Ondanks het fraaie weer was de opkomst bij het oogstfeest gering. Uit latere reacties bleken velen 

dit weekend verhinderd te zijn. Onze conclusie: gezien eerdere successen gaan we hiermee door en 

volgend jaar beter. 

 

Broeiramen 

Er zijn nog steeds broeiramen te koop. Kosten zijn nog steeds  € 7.- per raam.  

 

Tuinenruil 

Ook dit jaar komen er weer enkele tuinen vrij. Voor de leden is er dan een mogelijkheid voor een van 

deze tuinen in te schrijven. De vrijkomende tuinen worden binnenkort bekend gemaakt op het 

mededelingenbord van het verenigingsgebouw. De daarna overgebleven tuinen worden aangeboden 

aan de nieuwe leden. 

 

 

 



Grootste zonnebloem 

Ook dit jaar zijn er weer prijzen beschikbaar gesteld voor de grootste zonnebloem. De nieuwe leden 

hebben meteen aardig huis gehouden en hebben alle prijzen in de wacht gesleept. Een aanwinst 

voor de vereniging zoveel groene vingers. 

1.  T  de  Bie nr  36a  335 cm 

2. T. Stap  nr  42  320 cm 

3.  J. van Loenen nr  52  280 cm 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. 

 

 

Wortelpodding 

Afgelopen weekend  (23-24 oktober) heb ik een bezoek gebracht aan de smaakmarkt op de Parade in 

Den Bosch. Hier waren veel oude groenten te bewonderen en gerechten  van onze voorouders te 

proeven.  Een bron van inspiratie voor elke moestuinder die wat meer wil dan de gebruikelijke 

groente en fruit  verbouwen. 

Zie hier een recept uit de pruikentijd (dus voordat de aardappel was ingeburgerd) 

Kookt Hoorense wortelen zeer zacht, dan gepureerd en gemengd  met twee witte broden, die in 

melk zijn geweekt. Doet daar een koffiekop gesmolten boter bij, geraspte nootmuscaat, 3 lepels sekt, 

zout, suiker, 6 losgeklopte eieren en 2 extra eidooiers. Doet hartig taartdeeg in een schotel en dan de 

puree. Doet een korst in de schotel of gy kunt die daar niet uitkrygen. (ofwel: baken in een oven op 

180-200°C gedurende 20 minuten. Prik er even in met een sateh stokje. Er mag geen deeg of vulsel 

aan het stokje blijven hangen). 

Dit werd opgediend  met “kip zoals de Burger die eet, gevulde sla en Pepernoten.  

Eet smakelijk 

 

 

 


