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Van de voorzitter, Wim van Ruiten:

Tuinboonwortels met stikstofbolletjes

“Juli bracht ons hoge temperaturen en meer dan voldoende water. Groenten, die meer water kunnen gebruiken dan er tot juli viel, zoals bv. kool, groeiden nu
„als kool”.
Mijn aardbeien waren erg lekker door veel zon en het
gebruik van stro waardoor de grond vochtiger bleef. Als het blad
van de aardbeien er nu bruin en weinig levenslustig uitziet dan kan
je beter dit blad verwijderen en nieuw blad laten groeien.
Omdat er nu grond waarop aardappels gestaan hebben vrijkomt, is
het een gewoonte om de nieuwe aardbeien op deze vrijgekomen
grond te zetten. Dit wordt ontraden, daar de ongunstige bodemschimmel Verticillium in de aardappelgrond dan de nieuwe plantjes ongunstig beïnvloedt( aldus Frans van de Beerendonk, de
aardbeienteler die een aantal jaren geleden de jaarlezing hield).
Zelf zet ik de nieuwe plantjes op vrijgekomen bonengrond. Hierbij
knip ik de bonen bij de grond af waardoor de door de bonenplanten gemaakte stikstof, opgeslagen in de wortelknolletjes, beschikbaar is voor de jonge plantjes. Ik laat dus de wortels van de bonen
in de grond zitten. Ik weet zeker dat allen weten te genieten van
onze overvloed aan verse groenten. En als je te veel hebt dan zijn
er vast wel buren die er erg blij mee zijn.”

Ecologische verbinding Henri Dunantpark – Aanschotse Beemden (2)
In de vorige Nieuwsbrief meldden wij al dat de gemeente Eindhoven graag
een zogenaamde ecologische verbinding wil maken tussen het Henri Dunant
Park en de Aanschotse Beemden. 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.
Momenteel wordt onderzocht hoe e.e.a. kan worden gerealiseerd. Op maandag 10 juli j.l. was er een adviseur van Bureau Kragten, die dit voor de gemeente Eindhoven onderzoekt, op bezoek om ter plaatse te bekijken welke haalbare mogelijkheden zich aandienen. Voor een natte verbindingszone kunnen de sloten rondom het complex opgenomen worden. De sloot langs het Aanschot heeft beperkte ruimte om een optimale verbindingszone te realiseren. De mogelijkheid om gebruik te maken van de sloot die diagonaal door het
volkstuinencomplex ligt, zou wel kunnen, maar ligt vooralsnog niet erg voor de hand.
Nadere uitwerking en volgende stappen verwachten wij pas in het najaar. Wordt vervolgd. Wij
houden u uiteraard op de hoogte!
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Van de inkoper, Willy Lamers:
“Afhalen aardbeiplanten!”
Op vrijdag- of zaterdagmorgen 11/12 augustus kunt U de bestelde aardbeiplanten komen
afhalen bij de container.
Zorg dat uw grond er bemest voor klaar ligt en zet de planten
direct uit i.v.m. uitdrogen wortels.
Maak de grond goed vochtig en geef, zo nodig, de eerste 2
weken regelmatig water.
Niet afgehaalde planten staan voor eigen risico en…… rekening!!!

Van de inkoper, Willy Lamers: “Uitverkoop: de laatste kruiwagens compost!”
Om plaats te maken in onze mestbak voor oude stalmest, moet nog een laatste restje groencompost worden weggewerkt. Dus…. deze maand – voor zolang de voorraad nog strekt – per

kruiwagen voor de weggeefprijs van €1,00 voor een hele kruiwagen!
Van de redactie: het is komkommertijd.
Alles groeit en bloeit en er wordt flink geoogst! Veel
werk aan de (tuin)winkel en maar weinig nieuws uit de
vereniging. In verband met de vakantie van de redactie
verschijnt de volgende Nieuwsbrief pas medio september. Het insturen van berichten voor de volgende Nieuwsbrief kan tot 11 september.

Van de tuinbeheerder, Max van der Lubbe: “Opzeggen vóór 1 oktober”
Voor een goede organisatie van het nieuwe tuinjaar 2018 is het noodzakelijk om tijdig de opzeggingen per 1 januari in kaart te kunnen brengen. Zo kunnen de laatste maanden
van het jaar gebruikt worden om e.e.a. correct af te handelen en nieuw geïnteresseerde aspirant-leden een tuin aan te bieden. Mogelijk kan dan ook gesproken
worden over overname van één of ander, zoals een kas, gereedschap of een kooi.
Dus wanneer er plannen zijn om met het tuinieren bij onze vereniging te stoppen,
word ik daarvan graag tijdig schriftelijk (of per email) op de hoogte gesteld.

Van de tuinbeheerder, Max van der Lubbe: “De wachtlijst groeit!”
Zoals elk jaar groeit het aantal aanmeldingen voor het huren van een tuin bij onze vereniging in de
zomerperiode aan. Op onze wachtlijst staan op dit moment 8 gegadigden. Of zij in aanmerking
komen voor het lidmaatschap van VTV Aanschot hangt af van het aantal opzeggingen (zie hierboven).
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