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Van de voorzitter, Wim van Ruiten: “6 mei jubileumviering”
De maand april doet weer eens wat hij wil. In tegenstelling tot vorig jaar is het nu droog en
koud. De nachtvorst heeft voor schade aan vroege aardappels en zelfs aan planten in de kas
gezorgd. Bij mij waren in de kas enige tomaten en de bladeren van een in de volle grond in de
kas staande druif bevroren. Buiten is er veel vrucht schade aan de rode bessen, pruimen, peren en appels. Tot nu toe weinig last van naaktslakken. Ze zijn er wel degelijk maar niet massaal.
Het 35-jarige jubileum van Volkstuinvereniging Aanschot komt eraan. We zullen dit op 6 mei op de tuin op
bescheiden wijze gedenken tijdens koffie pauze. Wij kweken onze groente en fruit op dit complex vanaf 8
oktober 1988. Toen konden we het nieuwe complex gaan inrichten. Sindsdien is het complex wel kleiner
geworden met name doordat de gemeente de grond beschikbaar voor de nieuwbouw wilde hebben. Hopelijk kunnen we op dit complex nog lang blijven tuinieren!

Opening gerenoveerde container tijdens jubileumfeest: zaterdag 6 mei!
Op zaterdag 6 mei vieren we het 7e lustrum van onze vereniging. Met dank
aan het bestuur van 35 jaar geleden, de heren(!) Grigoletto, van de Ven,
Baudoin, Vandenboorn, Hendriks, Roos en Dokter. Zij zaten in 1982 bij de
notaris Marks voor de eerste stichtingsakte.
Vele vrijwilligers (teveel om op te noemen!) hebben het in de afgelopen 35
jaar mogelijk gemaakt dat de vereniging nu groeit en bloeit als nooit
tevoren. Dank aan alle leden die op één of andere manier daaraan hebben
bijgedragen. Zo is er de afgelopen maanden keihard gewerkt aan de
renovatie van de container: deels professioneel, maar voor het overgrote
deel door de vrijwillige inzet van een aantal leden van de tuincommissie. De
oude pui, met de nagenoeg niet meer te hanteren deuren met zeven
hangsloten, is eruit gesloopt: niet
maar zo even een klusje! Bij een
kozijnenfabriek is een nieuwe pui
besteld en geplaatst. Binnen werd de “bestuurskamer” volledig
gestript en vergroot, de opslag van gereedschap en materialen
handig en overzichtelijk gerealiseerd. Elektra opnieuw
aangelegd. De tafel op maat gemaakt. Nieuwe stoelen op de kop
getikt en een fraaie onderhoudsvrije vloerbedekking is gelegd. Zo
kan de container er weer een flink aantal jaren tegen.
Het bestuur stelt de inzet van de leden van de tuincommissie
bijzonder op prijs en zal dat op 6 mei dan ook op gepaste wijze
laten blijken.

Van de inkoper, Willy Lamers: “Groenteplantjes afhalen”
De bestelde groenteplantjes op kluit kunnen worden afgehaald en betaald op vrijdag 5 mei of
zaterdag 6 mei.
Voor de echte liefhebbers zijn er nog een aantal kruiwagens met groencompost beschikbaar.
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Van de penningmeester, Hans Mirande: “Verhoogde borg betalen
vóór 1 oktober”
Ongeveer de helft van de leden heeft de verhoogde borgsom van €25,00 al betaald, waarvoor
dank.
Wanneer het u beter uitkomt het bedrag in een andere maand te voldoen is dat helemaal prima.
We hebben de betalingstermijn bewust tot 1 oktober gesteld, zodat eenieder zelf het moment
kan kiezen waarop het bedrag wordt overgemaakt.
De borgsom is geen contributie en kan worden terugontvangen wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd.

Waar blijven “onze” huiszwaluwen?
Vorig jaar waren “onze” huiszwaluwen er al medio april! Dus de komende weken zullen we wat vaker naar
boven kijken of ze de weg terug hebben kunnen vinden….

Toiletafvoer gerepareerd!
En plotseling liep de toilet niet goed meer door! Ergens moest er een verstopping
zijn….. Een rioolontstoppingsbedrijf moest er aan te pas komen om te bezien wat
er aan de hand was. Wat bleek? Een tamelijk verouderd systeem van afvoer zorgde bij een matig gebruik van het toilet voor de verstopping. Dat konden ze eigenlijk
niet goed repareren…. Goede raad was niet duur: want een lid van onze onvolprezen tuincommissie kon de afvoer met een paar bakstenen enigszins opmetselen,
afdekken met een flinke betontegel en zand erover! Klaar! U kunt weer naar de wc!

Van de tuinbeheerder, Max van der Lubbe: “Tuininspectie in de maand mei”
Bij de tuininspectie, welke zal plaats vinden in
de loop van de maand mei, zal niet alleen worden bekeken of uw perceel wordt onderhouden
zonder overlast voor naaste buren, maar wordt
nu vooral gekeken of het gras langs de van perceelgrenzen is verwijderd en of de tegels van de
paden langs uw tuin netjes zijn afgestoken.
Het is voor het maaien van de graspaden zoveel
makkelijker als elk lid het stukje grenzend aan
zijn/haar perceelzijde enkele malen per jaar wil
opschonen.
Te huur, voor wie het nog niet wist: onze aanhangwagens zijn te huur, uitsluitend voor onze
leden, voor €5,00 per dagdeel.

Aangeboden: glasplaat
Gratis af te halen op mijn perceel: glasplaat (69x137cm), bijvoorbeeld t.b.v. platte kas.
Hans, telefoon: 06-51165580
Stuur een mailbericht aan aanschot@gmail.com en dan kan jouw vraag of aanbod wellicht in de eerstvolgende Nieuwsbrief worden meegenomen.

Zaaien in mei
Er kan nog genoeg in de volle grond gezaaid worden zoals bietjes, late erwten, wortelen, broccoli, slasoorten, radijzen, rucola, knollen en spinazie.
Zaai sperziebonen, courgettes, komkommers meloenen en maïs pas in de volle grond als je er zeker van
bent dat er geen vorst meer komt.
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