
 

 

Vragenlijst 

Vorige week vroeg het bestuur u al om de vragenlijst in te vullen. 
Het kost een paar minuten. Dus heeft u de lijst nog niet ingevuld? 
Doe het dan nu meteen even! 
Link: 
https://forms.gle/mLvZ7tY6r6aomLDk8 

De tuin op tafel 

Natuurlijk kweken we onze groente en fruit niet voor niks. We willen 
er ook lekker van eten. Daarom heb ik zelf weer eens het blad De 
Tuin op Tafel gekocht. Boordevol tips voor het kweken maar vooral 
ook veel recepten.  
Deze maand vooral aandacht voor verschillende soorten Broccoli. 
Maar ik weet hoe het met u is, bij mij wordt de broccoli nooit zo heel 
groot.  
 
En aangezien het nu kersentijd is volgt op de volgende pagina een 
recept voor een lekkere kersentaart. 

Tuindiensten afmelden of wijzigen? 

Zoals al vaker in de moestuinkoerier is vermeld moet je je even 
afmelden als je een tuindienst op de geplande datum niet kunt 
doen.  
Daarvoor moet je NIET antwoorden op de moestuinkoerier! Mail 
even naar tuincomm.vth@gmail.com. 
Dit mailadres kun je ook gebruiken als je vragen hebt over de 
tuindienst. 
 
U bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de tuindienst als 
u niet kunt op de dag dat u bent ingeroosterd. Handig om het 
rond de datum van het rooster te doen! De zaterdag ervoor of 
erna!?  
 

naam voorltrs tuin 1 datum 

Apel H.G.   B-098A 27-7-2019 

Goudkamp J.W. B-112 27-7-2019 

Karssen C.  B-006 27-7-2019 

Scheepmaker J. B-102 27-7-2019 

Brunsveld M.A.J. B-066 3-8-2019 

Elberse P.W. B-144 3-8-2019 

Hubers A. B-071 3-8-2019 

Liere M. van B-082B 3-8-2019 

Schoenmakers H.C.A.  B-050B 3-8-2019 

Schooltuinen 

Er zijn weer leuke nieuwe foto’s van de schooltuinen op de website 
te vinden. Wat groeien die pompoenen hard! 
http://www.vthouten.nl/schooltuinen/foto-schooltuin/ 
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Kersentaart 

INGREDIËNTEN  
300 G TARWEBLOEM 
1 EL SUIKER 
SNUFJE ZOUT 
200 G KOUDE BOTER 
120 TOT 150 ML IJKOUD WATER 
 
VOOR DE VULLING 
1 KG KERSEN, ONTPIT 
120 G SUIKER VOOR ZOETE KERSEN OF 
200 G SUIKER VOOR ZURE KERSEN 
GERASPTE SCHIL VAN 1 CITROEN 
2EL CITROENSAP 
2EL MAIZENA 
1 EL WATER 
¼ TL AMANDEL EXTRACT (OPTIONEEL) 
 
VERDER NODIG 
1 EI LOSGEKLOPT 
½ EL SUIKER 
 
Meng de bloem met suiker en zout. Voeg 
stukjes boter toe en meng het door het 
meel, totdat er kruimels ontstaan. Voeg 
ijskoud water toe en meng alles tot 
samenhangend deeg. Voeg als het nodig 
is iets meer water toe, een eetlepel 
tegelijk. Verdeel het deeg in twee 
porties. De ene iets groter dan de 
andere. 
Maak ze plat, wikkel in folie en laat het 
rusten in de koelkast.  
Vulling maak door in een pan de ontpitte 
kersen met suiker, citroenschil en een 

eetlepel citroensap te mengen. Breng 
alles aan de kook en laat het pruttelen 
totdat het volume tot de helft is 

gereduceerd. Los in een kommetje 
de maizena op in de 

resterende eetlepel 
citroensap plus een 
eetlepel koud water. 
Voeg dit, onder 

voortdurende roeren, 
toe aan de kersen. Kook 

nog twee minuten totdat het 
sap indikt. Roer dan evt. het 

amandelextract erdoor. Laat de vulling 
helemaal afkoelen. 
Plaats een bakplaat in het midden van 
de oven en verwarm deze voor op 
220⁰C.  
Rol intussen het deeg uit. Rol de grotere 
portie tot een grotere cirkel en bekleed 
de bakvorm (24cm) er mee. Vul het deeg 
met de kersen en bestrijk de randen van 
het deeg met water. Rol de andere portie 
uit tot een cirkel die groot genoeg is om 
de vulling te bedekken. Steek met een 
vormpje of appelboor kleine gaatjes uit 
zodat stoom kan ontsnappen. Druk de 
randen goed aan en snijd overtollig deeg 
weg.  
Bestrijk de bovenkant met losgeklopt ei 
en bestrooi het met suiker.  
Bak de taart in 25 tot 30minuten 
goudbruin. Serveer eventueel met 
slagroom, of, op zijn amerikaans, met ijs.  
 

 

 


