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Verenigings berichten
Aardappelen moeten komende tuinseizoen op het
achterste gedeelte van de tuin verbouwd worden, en
niet meer dan één derde van de tuin.
---------------------------Jaarvergadering (ledenvergadering)
U krijgt hier bericht over zo gauw als wij wat meer
weten i.v.m de corona virus. Denk om de 1½ m.
-----------------------------Even voorstellen
We hebben er drie nieuwe bestuursleden bij, wat
geweldig. Als bestuur zijn we weer volledig
bedankt.

Mijn naam is Marchinus Mooibroek ben getrouwd
met Harma en we hebben 3 zonen.
Heb sinds 11 jaar een volkstuin en tuinier met veel
plezier. Maar mijn grootste hobby is motorrijden
Groet Marchinus Mooibroek
------------------------------

Mijn naam is Johan
Piebes ik ben 41 jaar oud
en kom uit Stadskanaal.
Ben 17 jaar getrouwd met
Ria Piebes-Burgler wij
hebben samen 3 kinderen,
2 jongens en een meisje.
In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam bij de
Regionale uitvoeringsdienst Drenthe op de afdeling
Toezicht en Handhaving milieu & asbest Daarnaast
ben ik vrijwilliger bij de brandweer in Stadskanaal
als manschap. Nu ben ik afgelopen zaterdag 28/11
benaderd door het bestuur of ik plaats wou nemen
in het bestuur als algemeen lid hier moest ik even
over na denken, kan ik dit er nog bij hebben met het
Mijn naam is Jessica de Vries. Sinds 2 jaar tuinier
ik samen met Wendy Klompstra met veel plezier bij oog op de drukte die er toch al is in mijn dagelijks
leven. Uiteindelijk heb ik ja gezegd tegen het
de vereniging.
bestuur.
Ik ben getrouwd met Michel de Vries. Samen
We hebben het tuintje sinds de open dag eerder dit
hebben wij 2 dochters mogen krijgen, Naomi van
jaar we hebben toen besloten om er 2 te nemen dit
10 en Wendy van 6 jaar.
Ik heb mij aan mogen sluiten bij het bestuur om de doen mijn vrouw en ik met zijn tweeën omdat we
taak van secretaris op mij te nemen. Daarnaast vind dit erg leuk vinden en ons ontspanning geeft en
ik het heerlijk om evenementen te organiseren voor hopen dit nog lang te doen. Tevens iets wat je zelf
oost is altijd vers en gezond. Na aanleiding van het
de moestuin.
hierboven genoemde ga ik met veel plezier in het
Mijn ideaalbeeld van de vereniging is een
bestuur.
vereniging voor iedereen. Waar men elkaar helpt
als het eens nodig is, waar iedereen in zijn waarde
Met vriendelijke groet, Johan Piebes
gelaten wordt.

Poort
Tuinders willen jullie bij het binnen gaan
en het verlaten van het tuincomplex
de poort (hek) op de fietsstand zetten.
Als je met de auto komt moet je er
wel even uit en het is maar een
kleine moeite. En op de fiets is wel zo gezond en je
blijft en beweging en beter voor het milieu
En het houdt illegale storters tegen die gauw even
hun afval kwijt willen.
===================================
Compost
Als je zo naar de afvalbak op het tuincomplex kijkt
zie je daar erg veel afval liggen wat gecomposteerd
kan worden. Het is zonde omdat zo af te voeren
want compost is goed voor de bodem en planten.
Aardappelloof, koolstronken, kweekgras en
zevenblad kun je beter niet composteren.
“Composteren kun je leren”
Compost is eigenlijk dood afval dat verteerd is
waarbij de vitale stoffen overblijven.
Maak een bak van ± 100 X 100 cm. of koop een
compostvat via de gemeente.
Inwoners kunnen het bij de gemeente Stadskanaal
kopen voor € 11,50 (2020). Kom daarvoor langs in
het gemeentehuis of bel 0599-631631. U krijgt een
betaalbewijs. Op vertoon van het betaalbewijs kunt
u het compostvat afhalen bij de afval brengstation.
Compost is beter dan kunstmest. Met compost
krijg je een rijker bodemleven wat goed is voor je
planten.
Met kunstmest beland je in een vicieuze cirkel. Je
strooit kunstmestkorrels bij je planten en al na een
paar weken heb je resultaat. Geen wonder, want je
geeft ze een enorme dosis nitraten (stikstof). Die
nitraten zijn dodelijk voor veel bodemorganismen.
Op een gegeven moment is dan je bodemleven om
zeep geholpen en moet je blijven ‘bijvoeren’ met
nitraat.
Compost verrijkt het bodemleven, de planten
groeien minder snel maar je krijgt meer smaak aan
je groentes.
====================================
Jaarvergadering (ledenvergadering)
U krijgt hier bericht over zo gauw als we weer met
meer personen bij elkaar kunnen zijn !
---------------------------Toiletten
Het toiletgebouw is van 1 november tot 1 maart
afgesloten i.v.m de corona en de winter periode.
----------------------------Afvalbak
Het is niet toegestaan om snoeihout – takken of
struiken in de afvalbak te storten.

Weerspreuk
December, veraanderlek en zacht,
geft n winter doar men om lagt.
====================================
Recept van Jessica
Ovenschotel van rode kool met knoflookpuree
Ingrediënten voor de basis: 1 el vloeibare kokosolie,
1 ui in dunne ringen, 800 gr rundergehakt,
Een halve rode kool dun gesneden, 2 el
kerriepoeder, 1 tl zout, peper
Voor het puree: 500 gr zoete aardappel in blokjes,
350 gr knolselderij in blokjes,
2 el vloeibare kokosolie, 0,5 tl zout, peper, 2 el
fijngehakte peterselie.
Begin met de puree, verwarm de oven voor op 200
graden. Leg een vel bakpapier op
Een bakplaat.
Meng de zoete aardappel, knolselderij en knoflook
en leg deze op de bakplaat, besprenkel
Met 2 el kokosolie en schep de groenten even om.
Bak de groenten in circa 25 minuten zacht en gaar.
Begin intussen aan de basis, verhit 1 el kokosolie in
een hapjespan en bak hierin de ui op middelhoog
vuur glazig, voeg het gehakt toe en bak dit rul
samen met de kerrie, zout en peper.
Voeg de rode kool toe, schep alles door elkaar en
doe de deksel op de pan. Laat het geheel circa 10
min op laag voor stoven.
Doe de pureegroenten, wanneer deze gaar zijn, in
een kom en voeg peper en zout toe. Pureer het
daarna met een staafmixer tot een gladde massa.
Schep de bieslook door de puree.
Zet de oven op de grillstand en schep het
gehaktmengsel in een grote ovenschaal.
Verdeel het puree hier overheen.
Zet de ovenschotel nog 15 minuten onder de grill tot
de bovenkant licht gekleurd is.
==============================================

Tuinspreuk
Alle tuinders weten het beter, dan andere tuinders
Chinees gezegde
================================
Het bestuur wenst u fijne kerstdagen
en een
gezond en
gelukkig
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