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Van de voorzitter, Wim van Ruiten: “Warmte voor de paprika’s”
De maand mei is na een paar natte dagen enorm zonnig geworden. De nachtvorst heeft echter
flink toegeslagen. Bij mij zijn alle peren, perziken en meer dan de helft van de appels bevroren.
Ook vroege aardappels zonder bescherming moesten eraan geloven. Zelfs in de koude kas
bevroren uitlopers van de druif en sommige opgekweekte zomergewassen. Het blijft toch ondanks de klimaat verandering oppassen geblazen tot half mei. Dan pas worden de nachten
tekort om tot of onder het vriespunt af te koelen.
De laatste week van mei belooft erg warm te worden. Tijd voor de warmte minnende gewassen zoals bonen, courgettes, tomaten, paprika’s en pompoenen. De plantjes dienen wel al wat groter te zijn daar anders
ook de slakken nog wel eens voor een slagveld willen zorgen.
Vanaf nu kunnen we dan gaan genieten van alle groenten en fruit die op onze tuinen groeien. Ik zou zeggen, geniet er met aandacht van. Ze hebben tenslotte veel aandacht en zorg gehad.

6 mei 2017: ± 40 leden present tijdens jubileumfeest en heropening container!
De vlag ging in top op zaterdag 6 mei 2017 voor de viering van het 7e lustrum van Volkstuinvereniging Aanschot! Bij deze gelegenheid werd ook de
container “heropend”, nadat er door meerdere vrijwilligers aan een echte
opknapbeurt is gewerkt.
Ongeveer 40 leden gaven “acte de présence” om het heuglijke feit met elkaar te vieren.
Met het gevaar in zich dat er mensen werden vergeten, bedankte Voorzitter
Wim van Ruiten specifiek twee vrijwilligers, namelijk Ton Blokvoort en Stan
Blazic voor hun niet aflatende inzet, inventiviteit en creativiteit om met bescheiden middelen de container op te pimpen. En dat het gelukt is, heeft
iedereen kunnen zien!

Het bestuur had voor jubileumtaart gezorgd, zodat het
voor (bijna) allemaal extra
feestelijk was…
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Van de inkoper, Willy Lamers: “Graag reviews m.b.t. de leveranciers”
Dit jaar hebben we voor het eerst op grote schaal pootaardappelen van Veredelingsbedrijf Jalving. Graag verzamel ik de reacties van onze leden (gaat het goed / voldoet aan de verwachting / voldoende opbrengst / nog fytoftora ontdekt?) om hiermee uiteindelijk tot een zo goed
mogelijk inkoopbeleid te komen. Stuur mij uw reacties op w.lamers8@upcmail.nl
Hetzelfde geldt voor uw ervaringen met de ingekochte zaden van Zaadhandel van der Wal. Zowel positieve
als negatieve reacties worden ingewacht op email: w.lamers8@upcmail.nl

Gevonden: Op 12 mei is op ons complex een sleutel gevonden met het nummer HK08809 erop. De
rechtmatige eigenaar kan deze (’s morgens) afhalen in de container.

Daar zijn “onze” huiszwaluwen!
De inkt van de vorige editie van de Nieuwsbrief was nog niet droog of… daar waren “onze” huiszwaluwen
weer terug op hun zwaluwentil. Gelukkig…. VTV Aanschot is een echt “thuis” voor ze geworden!

Toiletafvoer
Deze werkt inmiddels weer uitstekend. Vriendelijk verzoek bij het doorspoelen de knop lang ingedrukt te
houden, zodat de maximale hoeveelheid water voor doorspoeling zorgt. Dat is beter voor het schoonhouden van de afvoerleiding.

Van de tuinbeheerder, Max van der Lubbe: “Kruiwagens terugbrengen!”
De kruiwagens uit het kruiwagenhok zijn voor alle leden beschikbaar. Na gebruik dienen de kruiwagens
terug in het hok te worden geplaatst en niet op het eigen perceel te blijven staan. Wat helemaal niet de
bedoeling is, dat de kruiwagens worden “geleend” voor gebruik buiten ons complex. Op dit moment missen wij 2 kruiwagens: graag z.s.m. terugbrengen.

Van de tuinbeheerder, Max van der Lubbe: “Graskanten afsteken”
Ondanks ons verzoek van vorige maand de graskanten langs de paden op ons complex netjes af te steken, hebben niet alle leden het pad grenzend aan hun perceel klaar voor de zomer. Graag uw aandacht hiervoor!

Ecologische verbinding H.Dunantpark-Aanschotse Beemden
De gemeente Eindhoven wil graag een zogenaamde ecologische verbinding maken
tussen het Henri Dunant Park en de Aanschotse Beemden. Er is daartoe al een eerste schets gemaakt. Ons volkstuincomplex ligt er precies tussenin. Op 24 mei j.l. was
er een informatiebijeenkomst van de gemeente waar ons bestuur ook vertegenwoordigd was. De sloten die ons complex omringen en zelfs een sloot die diagonaal over
de tuinen loopt zouden dieren, zoals padden, kikkers en salamanders moeten verleiden tot migratie. Wat dat voor ons gaat betekenen is nog niet geheel uitgewerkt. De
plannen zullen, ook na overleg met ons bestuur, pas definitief worden in de tweede
helft van dit jaar. Wij houden u uiteraard op de hoogte!

Uit de laatste bestuursvergadering: de toekomst van de tuincommissie
Tijdens de onlangs gehouden bestuursvergadering is onder meer gesproken over de toekomst van de tuincommissie en de tuinbeheerder. Voor het onderhoud van ons complex is het nu zo geregeld dat een team
van vrijwilligers samen met de tuinbeheerder de tuincommissie vormt en dat zij alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
Echter, de laatste jaren neemt het aantal vrijwilligers eerder af dan toe. De praktijk is dat de onderhoudsklussen op slechts enkele mensen neerkomen.
Het bestuur beraadt zich de komende maanden over een vernieuwde aanpak van de onderhoudswerkzaamheden op ons complex. Wie hieromtrent goede ideeën heeft of voorbeelden van “good practice”, wordt
verzocht deze aan het bestuur kenbaar te maken.
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