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OP MOLENBOSCH 
COMPLEX 

U komt toch ook?

VAT Zeist Nieuwsbrief
NUMMER 2 13 AUGUSTUS 2019 

Moestuinkalender 
augustus 

Iedere maand geven 
tuinen.nl je de beste tips 

voor zaaien, planten, 
oogsten en ander onderhoud 

op het gebied van de 
moestuin. 

  

De moestuin in augustus 
Augustus is een maand 

waarin je meer zult oogsten 
dan zaaien. Veel van de 

moestuinbedden en vakken 
zijn vol. Naast genieten van 
de heerlijke oogst zijn deze 
maand veel water geven, 

mesten, opschonen en 
onkruid wieden je dagelijkse 

bezigheden. 
  

Zaaien in augustus 
• Je kunt deze maand al 

beginnen met zaaien 
voor het aankomende 
jaar. Denk hierbij aan 
gewassen zoals snijbiet, 
kolen en lente-uitjes. 

• Ook gewassen zoals 
radijsjes, spinazie en sla 
kun je deze maand nog 
zaaien. 

• Verbeter de 
vruchtbaarheid van de 
grond door mosterd te 
zaaien in de lege vakken. 

  

Planten in augustus 
Je kunt deze maand nog 

herfstbloemkool, aardbeien, 
paksoi en winterprei in de 

grond planten.

Jaarlijkse tentoonstelling reminder 
Het is bijna zo ver, onze jaarlijkse tentoonstelling van VAT Zeist.  
Het bestuur nodigt u uit om op 23 augustus 2019 vanaf 14.00 uur - 18:00 uur 
iets moois van uw oogst in te leveren.  

Hoe ga je te werk als je mee wilt doen?  
Presenteer uw bijdrage in een mandje of op een bord of anderszins.   
Voorzie dit met een kaartje waarop uw naam vermeld staat en de naam van uw 
moestuin complex waar u tuiniert. Het zou zo leuk zijn om dit jaar van alle drie 
de complexen stukjes te ontvangen! Wie weet valt u wel in de prijzen? 
Na 19:00 uur komen 2 keurmeesters om te beoordelen welke stukken in de 
prijzen zijn gevallen.  

Zaterdag 24 augustus zijn alle leden vanaf 11.00 uur welkom, eventueel met 
vrienden en bekenden, om het resultaat te bekijken en de uitslag te vernemen.  
Na 16.00 uur kan de oogst-stukken weer opgehaald worden.  

Beoordeling in 15 categorieën: 
  1 Blad- en koolgewassen.  
  2 Vruchtgewassen. 
  3 Wortelgewassen. 
  4 Peulgewassen.  
  5. Fruit. 
  6 Aardappelen.  
  7 Chrysanten grootbloemig. 
  8 Chrysanten kleinbloemig. 
  9 Pot Chrysanten. 
10 Overige potplanten. 
11 Overige bloemen. 
12 Werkstukken gemengd. 
13 Bloemstukken gemengd. 
14 Kinderinzending. 
15 Siergewassen. 
Tot slot: neem de uitdaging aan, breng iets in, en laat zien wat we als vereniging 
samen kunnen doen in Zeist! 

Piet Baars
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De kost  
Hoe, kom Ik aan de kost. Dat is altijd al een bezigheid 
geweest. Tegenwoordig voor de meesten van ons 
makkelijk. Geen centje pijn. Misschien in je 
portemonnee wanneer je wat te hongerig bent. Verder 
niets aan de hand. Er zijn streken in de wereld waar het 
wat minder makkelijk gaat. Waar er wel wat aan de 
hand is en daar proberen dan weer mensen en 
instanties wat verbetering in te brengen.  

Ook een houtduif staat voor het 
zelfde probleem. Heeft geen 

portemonnee geen vrienden die hem 
helpen. Geen instanties (of misschien de mens) nee, 

helemaal alleen. Ook daar gaat de maag rammelen. 
Wat gebeurt. Ik zit de krant te lezen en hoor steeds wat 
geklop. Nou wordt er bij ons in de appartementen 
aardig gesleuteld. Het is een gaan en komen van 
mensen. Dan moet er gesleuteld worden. Alles nog 
prima en goed. Maar neen, eruit met dat spul. Dat was 
het toch niet. Ik kijk even op en ziet tot mijn grote 
verbazing een houtduif prachtige capriolen uithalen om 
maar bij het lekkere te eten te komen. In allerlei 
standen. De bewoner heeft geprobeerd dat te 
voorkomen. Een plantenhanger aangevulde met touw 
moet dat voor de duif minder makkelijk makken.  

Aantrekkelijk blijft het zeker al die 
zaadjes op een hoopje, maar o zo 
moeilijk te bereiken.  Dat lukt heel  
goed voor kleine vogeltjes. De 
meesjes en zelfs de roodborst vullen  
rustig gezeten al pikkend hun 
maagjes.  
De grotere vogels houden het gauw voor 
gezien. Deze duif niet, zeker een met veel ervaring, 
gaat toch verder met onderzoeken en meneer of 
mevrouw slaagt erin bij de zaadjes te komen. Niet 
makkelijk maar er wordt gegeten. De staart doet steeds 
alle pogingen om haar dat mogelijk te maken. Ja hoor 
ze geniet Komt een enkele keer omhoog om even bij te 
komen maar gaat dan gewend, zoals ze al is rustig 
verder om na een paar keer te denken zo is het genoeg. 
Vliegt naar de rand van het balkon. Kijkt een keer 
achterom, zo van hartelijk bedankt Cees en verdwijnt 
tussen de bladeren van de Hollandse eiken tegenover 
het appartementengebouw. Ik verwacht hem/haar 
weldra wel weer terug. Ik zit denken zal ik het wat 
moeilijker gaan maken. Ik weet het nog niet. Het was 
best een aardige vertoning   
Cees van Bergen Henegouwen

Inleveren kopij 
Heeft u een leuk artikel voor de VAT Zeist Nieuwsbrief?  

Wilt u uw kennis en ervaring delen met anderen?  
Dan zien wij graag uw kopij tegemoet in onze mailbox van  

het Secretariaat van VAT Zeist. E-mailadres: 
secretariaat.vat.zeist@gmail.com.  

Graag foto’s of plaatjes apart meesturen! 

VAT Zeist  
aanhanger lenen?

Neem dan alleen telefonisch contact op met 
Gerard Hörchner - Telefoonnr: 030-69 50 119 

 *** NIET E-MAILEN ***
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