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NUMMER 3 18 DECEMBER 2020

Corona 

Door de Corona-virus staat Nederland onder druk, we moeten ons allemaal 
aanpassen. Gezellig met zijn allen aan tafel zitten, zit er de komende kerstmis niet 
in met familie en vrienden. Cadeautjes uitpakken rond de kerstboom evenmin, het 

vieren van de feestdagen gaat onherroepelijk anders uitzien. Hoe houden we de corona 
buiten de deur? Dit keer geen december stress met vliegen, hollen en overal naar toe. Geen 
kantoor borrels! Nu hebben we tijd voor elkaar. Bijna alle mensen kijken uit naar de 
feestdagen en doen het gepast met niet meer dan drie mensen per dag in huis. 

Maar hoe was het afgelopen jaar voor onze vereniging?  
Na de drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst gingen we vol goede moed naar de Algemene 
Leden Vergadering in februari en met veel plannen ging het bestuur aan de slag. Maar in 
maart was het al snel klaar met die mooie plannen. Motto: alles en iedereen thuiswerken! 
Met kinderen thuis werd het voor velen behelpen. Iedereen hield zich aan de regels van 
het RIVM en op onze tuincomplexen was het goed toeven. 

De bestuursvergaderingen werden anders ingevuld en de commissies konden blijven 
functioneren. Geen bijeenkomst voor nieuwe tuinders en geen lezingen over bloemen en 
eetbaar onkruid. De tentoonstelling werd een Tuintafel-expositie op de Grifthoek.  
Deze vorm is uit nood geboren maar werd een groot succes. Veel belangstelling van alle 
drie de complexen en voor herhaling vatbaar. Ook de in het leven geroepen commissie die 
de tuinen van de nieuwe tuinders op de complexen beoordeelde, en de mooiste tuin 
waardeerde met een oorkonde bleek een goed en leuk concept te zijn. 
  
Door de huidige lockdown is het duidelijk dat tot eind januari er geen activiteiten kunnen 
plaatsvinden. Ook de Nieuwjaarsbijeenkomst gaat niet door en de Algemene Leden 
Vergadering zal op een later tijdstip in 2021 worden gehouden. 

Voor de rest hoop ik dat wij met zijn allen goed door deze nare periode komen om toch 
iets moois van de feestdagen te maken en met veel energie naar het volgend tuinseizoen 
zullen uitkijken. 

Ik wens iedereen een hele fijne kerst en een gezond nieuwjaar toe! 

Jan van Geffen 
Voorzitter VAT Zeist   

Een bijzondere vlinder 

Ik heb een paar foto’s van een bijzondere 
vlinder die mij kwam bezoeken op de tuin. Ik 
was nietsvermoedend bezig en om mij heen 
vloog van alles; opeens zag ik een hele grote 
vlinder in kleuren die ik nog nooit gezien had.  

Nu blijkt het de Koninginnenpage te zijn: de 
grootste Nederlandse vlinder! 

Zomaar, op de - heel toepasselijk - 
vlinderstruik.  

Sacha Schoenmaker - Slottuin 8
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Aanmoedigingsprijs nieuwe tuinders 2020  

door de ‘Fraaie Tuinen-Commissie’ 

Onderstaande personen hebben de 1e prijs gewonnen in de vorm van een oorkonde 

      Slottuin (Robert-Jan Neijts)                  Grifthoek (Thomas Oosterhuis)                                  Molenbosch (Alice Visser-Minjon)

Foto’s van Marilies Jacobs

Drie trofeeën voor de 3  
mooiste tuintafels 

De winnaars van de mooiste tuintafel: 
Nita Volger (Grifthoek) 
Ciska de Jager (Slottuin) 
Henk van Boeschoten (Grifthoek)
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Werk aan de ‘winkel’ 
Na een goede en uitgebreide inspectie bleek dat de 

ruimte van de ‘Inkoop’ een flinke opknapbeurt moest 
ondergaan. De vloer verkeerde op verschillende plekken 
in zeer slechte staat. Alle stellages moesten leeggeruimd 

en daarna afgebroken worden. Vloerdelen werden 
verwijderd en vervangen. De muren werden geverfd. De 
ruimte oogt weer fris en helder maar is nu bovenal ook 

veilig te belopen. U leest het al, er moest veel werk verzet 
worden. Het was een immense klus en fysiek zwaar! 

Naast het feit dat het zwaar was, was de sfeer goed en 
werd als erg gezellig omschreven. Geweldig wat deze 

mannen hebben gepresteerd! 
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Lieveheerbeestjes 

In juni ontdekte ik dat een paar van 
mijn tuinbonenplanten luis hadden. 
Terwijl ik nog bezig was te 
bedenken wat ik daaraan, op een 
milieuvriendelijke manier, zou 
kunnen doen, zag ik een paar 
dagen later de oplossing! Het 
probleem was mij door de natuur 
uit handen genomen; een kudde 
lieveheersbeestjes was op 
neergestreken en zorgde ervoor dat 
de luizen zo goed als verdwenen 
waren. Wat een geweldige 
oplossing! 

Sacha Schoenmaker -  Slottuin 8
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Komkommerrelish 
Bron:  
kookboek ‘Duurzaam Lekker eten’ van Martin Kintrup 

1 ui fijn gesnipperd 
20 gram gemberwortel fijn 
gesneden 
250 gram komkommer in 
kleine blokjes 
½ tl gemalen kurkuma 
2 tl wit mosterdzaad 
2 tl zout 
75 ml appelazijn 
50 gram suiker 
1 tl bloem 
2 takjes dille 
  
Bereiding: 
Pel ui en gemberwortel en snijd beide fijn. Snijd 
komkommer in kleine blokjes. Meng ze in een kom 
met de kurkuma, mosterdzaad en zout en laat 1 uur 
staan en laat het daarna uitlekken (vang het vocht 
op) 
Breng appelazijn met de suiker en bloem aan de kook 
en laat 2 minuten inkoken. 
Giet het vocht dat uit de komkommer is gelekt erbij 
en kook kort mee. Voeg het komkommermengsel toe, 
breng weer aan de kook en laat afgedekt op laag vuur 
10 minuten koken. 
Pluk intussen van 2 takjes dille het blad en snijd het 
fijn. 
Roer door het komkommermengsel. Schep de relish 
in een brandschone glazen pot met schroefdeksel of 
weckpot, sluit de pot af en laat afkoelen. 
Lekker bij een Veggie- en vleesburger/hotdog, 
aardappelkoekjes/friet en nog veel meer! 

Courgette met honing 
Recept van Felix Wilbrink culinair journalist van de 
Telegraaf.  

Ingrediënten voor drie potten: 
• 500 gram courgette, 
in plakjes 
• 2 uien in ringen gesneden 
• 2 eetl zout 
• 250 ml natuurazijn 
• 2 theel kurkuma 
• 3 theel mosterdzaad 
• 100 ml honing 

Bereiding: 
Ontsmet 2 à 3 jampotten door ze een paar minuten te 
koken in een pan water. 
Snij de courgette eerst in vieren (over de lengte) en 
vervolgens in plakjes. Meng de ui en courgette in een 
grote kom. Strooi vervolgens het zout over de 
groenten. Laat twee uur staan. Spoel de ui en 
courgette af in een vergiet. Breng de azijn, kurkuma, 
mosterdzaad en honing in een grote pan aan de kook, 
laat het een paar minuten doorkoken. Voeg de ui en 
courgette toe aan de pan en kook de groenten heel 
kort mee. Schep de courgettes en ui in de schone 
potten. Vul tot de rand met het vocht en kruiden dat 
in de pan over is gebleven. Draai de deksels op de 
potjes en zet ze onderste boven, drie weken op een 
koele plek. 

Bovenstaande recepten zijn ingezonden door Marjon 
van den Berg

Amaryllis 

O, Kerstmis schoner dan de dagen. Hoe kan 
Herodes het licht verdragen. Dit schoot me te 
binnen (van vroeger) toen ik naar de keuken 
liep om een kerstcadeautje  van de verpakking 
te ontdoen. Velen leven in deze rumoerige tijd 
met elkaar mee. Vele wensen (alleen maar 
goede) worden geschreven en gegeven. 
Kaartjes komen. Nu een Amaryllis. Leuk 
opgemaakt. Is zo ergens neer te zetten.   

Ze zijn makkelijk en wanneer de tekst op het 
kaartje  juist is wat er bij werd geleverd, 
komen de kleuren wit met rood in 
aanmerking. Het duurt gelukkig bij deze  bol 
wat langer voor het zover is. Hebben een 
behandeling gehad en doen het altijd. Moeten 
bij mij in de kamer  goed in het licht staan. 
Blijven ze recht omhoog groeien.  

Het gaat  een beetje een wedstrijd worden wie 
als eerste zijn pracht en praal gaat tonen. Dit is 
al nummer drie. Deze netjes met van onder 
een stoeltje, zodat hij niet omvalt.  

Verder hebben ze volgens mij weinig nodig. Ik 
denk er zal toch wel wat water bij aan te pas 
moeten komen. Grote letters op het kaartje 
erbij ‘NO WATER’. Toch op een schoteltje gezet 
en een paar druppeltjes. Kan volgens mij 
helemaal geen kwaad.  

Ik blijf nieuwsgierig en ga van dag tot dag 
volgen (Thuis blijven wordt geadviseerd. Af en 
toe toch naar buiten. Even de heerlijke frisse 
buitenlucht voelen en proeven) hoe de 
ontwikkeling van de steel en de later 
uitkomende knoppen zich verder laten zien. 

Cees van Bergenhenegouwen

Oh wat smaakte dit heerlijk tijdens 
de Tuintafel expositie! Gelijk maar 

aan Marjon van den Berg de 
recepten gevraagd. U kunt beide 

recepten vinden aan de 
rechterzijde!

INGEZONDEN STUKKEN
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Bedankt 
Wij willen alle tuinders die ondanks de corona crisis toch hebben meegeholpen tijdens de tuindiensten hartelijk bedanken. 

De groep vrijwilligers die tijdens de extra klussen op de tuin en clubgebouw iedere keer na een oproep weer present waren om te 
helpen dank, dank nogmaals dank 👍  

Een extra dank gaat uit naar Bob die tijdens de werkzaamheden en tijdens het tuinseizoen zorgt voor koffie en thee. 

In januari starten we met het schilderen van ons clubgebouw en ook daar hebben we jullie weer nodig. 

Rest ons om iedereen hele 🎄 fijne kerstdagen🎄 te wensen en een gezond en een corona vrij 2021. 

Hartelijke groet, 

Willem en Will

Lieve mensen, 
  

Dank jullie wel voor de bijdragen die wij van jullie mochten ontvangen voor de Nieuwsbrief.  
Op deze manier was het mogelijk de Nieuwsbrief te laten verschijnen en van een leuke inhoud te 

voorzien. Wij moedigen jullie aan dit te blijven doen in het komende jaar zodat we weer iedereen blij 
kunnen maken met mooie artikelen en foto’s van het tuinleven.  

Wij wensen jullie fijne feestdagen en veel tuininspiratie toe voor het komende jaar 2021. 

Hartelijke groet, 

Geurte & Rick Harskamp
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! 
Lach 

Ontspan 

Maak plezier  

Vraag hulp 

Kijk met aandacht 

Vertrouw op anderen 

Verspil zomaar wat tijd 

Maak een lange wandeling 

Lees een mooi boek 
Maak jezelf mooi! • Bekijk vakantiefoto’s 

Maak een tekening • Glimlach van een kind 

Zing onder de douche • Vul één van je wensen 

Neem een uitgebreid bad • Accepteer een compliment 

Toon je tevredenheid • Luister naar de stilte 

Wees nog een kind • Luister naar de natuur 

Kies een ster 

Plan iets leuks 

Haal diep adem 

EN HEB LIEF!
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