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Zuurkoolworkshop november 2018

Allereerst de beste wensen voor een gezond en heel vruchtbaar jaar, wij hopen
dat u allemaal de feestdagen goed bent doorgekomen en uw gedachten weer laat
gaan over het komende tuinseizoen.
Een speciaal warm welkom aan onze nieuwe leden, wij wensen jullie veel
tuinplezier en hopen jullie vaak te ontmoeten bij de koffie en bij de andere
activiteiten! Misschien willen jullie in een volgende nieuwsbrief je eens voorstellen
en wat vertellen over jullie tuinier achtergrond?
Achter ons ligt een uitzonderlijk jaar wat het weer betreft en dankzij onze
waterpomp konden we volop sproeien om de planten de kans te geven goed door
te groeien en snel geoogst te kunnen worden, ook de bijen droegen een steentje
bij: ik heb zelf nog nooit zoveel appels aan mijn bomen gehad als afgelopen
seizoen!
En nu we het toch over de waterpomp hebben wil ik graag alvast uw aandacht
vragen voor de pomp en de waterleiding op het complex. Het is geen geheim dat
de kranen vaak lekken en dat de leiding ook her en der lekt. Dit wordt meestal met
wat lapwerk verholpen maar na 25 jaar zal er eens een keer groot onderhoud
gepleegd moeten worden of mogelijk zal de leiding helemaal vervangen moeten
worden. We zijn nog aan het bekijken wat de beste oplossing is en wat de kosten
ervan zullen zijn.

Nieuws

Sinds kort heeft onze vereniging ook een pagina op de website

https://pleinbest.nl

Als u naar deze pagina gaat en zoekt op oude bogten levert dat 1 resultaat op, als
u vervolgens daarop klikt komt u op de pagina van De Oude Bogten. We nemen
hieraan deel om meer mensen te bereiken en meer bekendheid te geven aan wat
we zoal doen. Al veel Bestenaren hebben Plein Best gevonden en lezen dagelijks
nieuws dat er op geplaatst wordt zodat zij op de hoogte zijn van wat er te doen is.
Via Plein Best kunnen we ook oproepjes plaatsen. Onze eigen website blijft
natuurlijk voor de leden de plek om uitgebreidere informatie te vinden over de
vereniging.

Vierkante meter tuinieren
Dit jaar gaan we van start met de Krasse Knarren tuin. Tuinen 46 en 47 zullen
geschikt gemaakt worden voor die mensen die graag zouden tuinieren maar niet
meer in staat zijn een traditionele volkstuin te bewerken. Het bestuur heeft het
plan deze 2 tuinen te verharden en daar verhoogde bakken op te zetten die
gehuurd kunnen worden. Er komt een zitje op en een schuurtje voor wat klein
gereedschap. Om dit plan te kunnen uitvoeren hebben we natuurlijk hulp nodig in
de vorm van vrijwilligers die bereid zijn de tuin mee klaar te maken en
(natuurlijk) ook geld. Er is subsidie voor aangevraagd en er zijn fondsen
aangeschreven voor financiële steun. Binnenkort zal ook een crowdfundingactie
worden opgestart, u hoort hier nog meer over.
De vereniging steunt dit voornemen van harte maar kan en wil financieel hier geen
bijdrage aan leveren.
In het Groeiend Best zal dit plan uitgebreid worden toegelicht en natuurlijk ook op
onze website en op Plein Best.
Wij hebben heel hard vrijwilligers nodig die mee willen gaan helpen met de
crowdfunding: flyeren, delen op Facebook, filmpjes maken en plaatsen. Wie wil
ons helpen??

Kantine
Dankzij de geweldige inzet van onze vrijwilligers blijft de kantine gewoon
dagelijks geopend. We zijn ook blij te zien dat er goed gebruik van wordt
gemaakt!

Zaadgidsen
Velen van u hebben weer zaadlijsten ingevuld waarvoor onze dank want zoals u
waarschijnlijk wel weet: van de bestelling bij Garant komt 10% ten goede aan de
vereniging. Zodra de zaden worden geleverd stuurt de penningmeester een
uitnodiging om de bestelling op te komen halen; de aardappels komen altijd op
een later tijdstip.

De activiteitencommissie
Wij zoeken vrijwilligers die onze activiteitencommissie weer nieuw leven in
kunnen blazen.
Door persoonlijke omstandigheden hebben het afgelopen jaar de leden van de
activiteitencommissie hiermee moeten stoppen. Dit is erg jammer en een gemis
voor onze vereniging. Het is toch goed als er buiten het tuinieren ook nog
gezamenlijke activiteiten zijn om de saamhorigheid van onze vereniging te
bevorderen. Nu hebben wij als bestuur enkele activiteiten op ons genomen, maar
het zou ﬁjn zijn als we hiervoor wat vrijwilligers zouden krijgen.
Wie zou zin en tijd hebben om de activiteitencommissie weer nieuw leven in te
blazen, dat zou ons als bestuur ook wat ontlasten.
Heb je zin om lid te worden van de activiteitencommissie, meld je dan aan bij
secretaris@oudebogten.nl.

Recept
Na de feestdagen is het misschien wel ﬁjn om een recept te hebben dat snel te
bereiden is.
Het zijn wraps gevuld met tonijn, kruidenroomkaas, crème fraiche en bosuitjes.
8 kleine of 6 grote wraps
2 blikjes tonijn op water,( als je niet van tonijn houdt kan ook hamblokjes)
1 bos bos- of lente-uitjes
150 gram kruiden roomkaas
200 ml crème fraiche
1 potje tacosaus 230ml
150gr. geraspte kaas

Bos-uitjes ﬁjn snijden
Water goed afgieten van de blikjes tonijn
Mengen in een kom: tonijn, kruidenroomkaas, crème fraiche en bos-uitjes
Wraps uitspreiden en het bovenstaand mengsel verdelen over de wraps. In smalle
hoopjes aan een kant op de wrap leggen, zodat deze opgerold kan worden. De
wraps oprollen.
De ovenschaal invetten en de wraps er naast elkaar in leggen.
Tacosaus erover verdelen en de geraspte kaas erover strooien.
De oven 10 minuten voorverwarmen op 160 graden.
Daarna nog 20 minuten in de oven.
Wij vinden een salade er erg lekker bij. Voor 4 tot 6 personen.
Dit is dan een van mijn lievelingsrecepten. Je kunt alles op voorraad hebben en
het is van tevoren klaar te maken zodat het alleen nog maar in de oven gaat en
het is vegetarisch..
Eet smakelijk. Annelies

Recept pittig gekruide azijn
2 liter witte azijn
90 gr sjalotjes, gehakt
75 gr gember, gehakt
5-6 gedroogde chilipepertjes
1 eetlepel zwarte peperkorrels
1 eetlepels pimentkorrels (toko)
2 theelepels kruidnagels
1 kaneelstokje in stukken
2 theelepels zout
Extra benodigdheden: kaasdoek en gesteriliseerde flessen die afgesloten worden met
doppen die azijnbestendig zijn.
Bind alles behalve het zout in het kaasdoek bij elkaar. Doe vervolgens met het
zout en de azijn in een pan. Breng alles aan de kook en houd 10 minuten zachtjes
kokend.
Laat afkoelen en verwijder het kaasdoek met de kruiden. Als de azijn niet helder is
zeef hem dan door een schone theedoek en giet in de gesteriliseerde flessen en
sluit deze af.
De azijn is meteen te gebruiken maar wordt zachter en rijper na een week of
langer.

Aanrader
Villa Augustus in Dordrecht, Annelies en Ben Wikkers hebben er onlangs gelogeerd
en uitgebreid de tuin bekeken.

De rijksmonumentale watertoren en pompgebouw op het terrein aan de Wantij
hebben een fantastische herbestemming gekregen. In 2006 is men begonnen met
de verbouwing van de watertoren. Rondom deze watertoren lagen waterbekkens.
De watertoren is gerestaureerd en de waterbekkens zijn dicht gemaakt en
geschikt gemaakt voor het tuinieren.
Van de watertoren is een hotel gemaakt, je kunt tot helemaal boven in de
watertoren logeren met een prachtig uitzicht over Dordrecht.
De waterreservoirs zijn ook gereed gemaakt voor hotelkamers. Later zijn er nog
tuinkamers bij gemaakt, gelegen in de tuinen, waar je ook heerlijk kunt slapen.
Er is een restaurant en een prachtige moestuin met heel veel fruitbomen. In de
moestuin staan langs de paden voornamelijk de fruitleibomen. In de moestuin kun
je heel veel verschillende groenten, kruiden en bloemen bewonderen. Deze
groenten worden in het restaurant (biologisch) verwerkt in de verschillende
gerechten. De moestuin ligt tussen de watertoren en het restaurant (voormalig
pompgebouw).
Je komt Villa Augustus binnen in een soort markt ( winkel), waar van alles te koop
is o.a. groenten, fruit, zelf gebakken brood, boeken, kaarten, aardewerk en nog

vele andere dingen. In de markt is een doorgang naar het restaurant waar je
heerlijk kunt lunchen. Vandaar het restaurant heb je een prachtig uitzicht over de
moestuin en de watertoren.
Maar vergeet niet ook de omgeving van de watertoren, de kassen, de
hoogstamboomgaard en de Italiaanse tuin te bewonderen. Loop ook even buiten
de ommuurde tuin over de brug naar het water. Een klein stukje verder kun je ook
met de waterbus naar de Biesbosch, Kinderdijk met zijn molens of naar
Rotterdam.
Je bent daar ook niet zover van het centrum van Oud-Dordrecht, vlak bij Vreeken,
de alom bekende zaadhandel, die in een prachtig oud pand zit, maar waar je ook
alle mogelijke zaden kan kopen. In diezelfde straat heb je zoveel oude panden,
speciﬁeke winkeltjes met de gekste dingen te koop. Je kunt er heerlijk koﬃe
drinken bij het water. Kortom je verveelt je geen minuut.
Een aanrader dus: een bezoekje aan Dordrecht met een lunch bij Villa Augustus
Annelies

Contributie
Op 28 januari zal de contributie worden afgeschreven bij de leden die een
machtiging hebben getekend.
De leden die geen machtiging hebben getekend moeten vóór 1 februari hun
contributie hebben voldaan ( €35,- per 100m²) vermeerderd met € 2,50
administratiekosten. Wilt u toch nog een machtiging tekenen? Stuur dan een email naar: penningmeester@oudebogten.nl . De penningmeester zal u dan digitaal
een machtiging toezenden.

Nawoordje van de voorzitter:
Het nieuwe jaar is weer aangebroken en u merkt het, we hebben er weer duidelijk
zin in.
Mest van de boer kan op dit moment nog niet worden aangevoerd omdat mest
uitrijden pas komende maand weer is toegestaan. We houden u op de hoogte
wanneer die komt, kunnen we weer lekker strond rijden.
De planning van activiteiten gaat weer los en zoals jullie hebben kunnen lezen zijn
de eerste initiatieven al genomen. Meld je aan om gezellig te helpen.
Ook de Technische Commissie staat weer te popelen om aan de slag te gaan. Een
van de eerste acties was de aankoop van een zeecontainer. Deze gaat dienen voor
de opslag van de zwaardere machines en gereedschappen van de vereniging.
Op dit moment staat een en ander
namelijk in de kantine of ligt op zolder,
maar met deze container hebben we een
veel geschiktere opslagplaats. Deze is
beter af te sluiten en veel brandveiliger.
Het plan voor een container hadden we
als bestuur al eerder en we dachten bij
De Meeuw in Oirschot een container op
de kop te kunnen tikken voor een
schappelijk bedrag, alleen bleken de
kosten die ze rekenden veel te hoog
voor onze vereniging en daarbij zou ook
het transport nog worden berekend.
Joop Heijmans heeft toen het initiatief
genomen om eens rond te kijken. Hij
heeft stad en land afgestroopt om de
netste en betaalbaarste container te
bemachtigen. Ook zorgde hij dat de
container intussen naar ons is
getransporteerd! Super bedankt, Joop!
De container staat nu nog naast de
kantine zodat hij kan worden
schoongemaakt en geschilderd.
Zijn er mensen die de container van een
leuke beschildering willen voorzien? Laat
maar weten aan het bestuur.

Rest mij iedereen een heel gezond en vruchtbaar 2019 te wensen!
En Caren, bedankt voor het verzorgen van deze nieuwsbrief.
Tot op de tuin! Jago

