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Van de voorzitter, Wim van Ruiten: “2017 was een goed jaar!”
2017 is een goed jaar geweest voor de vereniging. Goede en gezonde groente en fruit en vooral ook
een goede sfeer. Als we alleen al kijken naar de koffiebijeenkomsten, de uitwisseltafel en het helpen van
elkaar wordt dit al direct duidelijk.
Ons vernieuwde verblijf draagt hier zeker aan bij. Ook in de wintermaanden is het er goed toeven en
wordt de koffietijd verlengd.
De opkomst en de gezelligheid bij de gezamenlijke heggen-onderhoudsdag was fantastisch. We gaan deze ochtenden
zeker voortzetten.
Ik wil alle tuinders namens het bestuur bedanken voor hun inzet en samenwerking. Het komend jaar gaat vast en zeker weer een mooi tuinjaar worden.

Sneeuw in december veroorzaakt ravage op moestuincomplex!

….. verder commentaar is overbodig….

Van de secretaris, Roel Kamperman: “Zaadbestellijsten ontvangen?”
Onze postbezorgers gingen afgelopen weken weer “ouderwets” op pad om de zaadprijscourant 2018
van Zaadhandel van der Wal en de bestellijsten weer bij u te bezorgen. Hartelijk dank voor die medewerking! Wanneer u de jaarbrief, de zaadbestellijsten en de zaadprijscourant onverhoopt niet hebt ontvangen, laat dit dan weten aan de secretaris van de vereniging, Roel Kamperman, telefoon: 0402426039, dan kan dit nog zo snel mogelijk in orde komen.

Foto’s VTV Aanschot van Mirte van der Nat
Mirte van der Nat heeft in het kader van haar studie aan de Design Academy Eindhoven onze Volkstuinvereniging op
originele en creatieve wijze in kaart gebracht. Ze heeft tekeningen en foto’s gemaakt op ons complex. Het is een leuk
werkstuk geworden dat binnenkort ook op onze website te zien zal zijn.
Een aantal foto’s die ze gedurende het proces heeft gemaakt zijn inmiddels nu al op de website te zien in de fotogalerij: ze geven een aardig sfeerbeeld van ons moestuincomplex.

foto’s: Mirte van der Nat, zie ook op de website in de fotogalerij

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Aanschot. redactie: aanschot@gmail.com website: www.volkstuinaanschot.nl
Secretariaat vereniging: R.Kamperman, Heraultlaan 15, 5627 DM Eindhoven kamperman@on.nl

Van de tuinbeheerder, Max v.d. Lubbe: “We zitten VOL!”
Op de valreep van 2018 zijn ook de laatste tuintjes verhuurd en zit onze vereniging weer helemaal “VOL”! Hartelijk welkom aan Nancy Lieshout en Elpida Kalpakidis: het honderdste lid is
binnen! Op de wachtlijst staan nu nog drie belangstellenden te dringen tot er voor hun ook een
plaatsje op het Aanschot gevonden wordt. Nieuwe belangstellenden moeten daar vooralsnog
achteraan sluiten.

Teeltrotatie in de kas: elke drie jaar?
Net zoals het in de moestuin belangrijk is om elk jaar aan teeltrotatie te doen, is het ook niet onbelangrijk om af en toe de kas
onder handen te nemen. Vanwege praktische redenen (een kas
kun je niet zomaar optillen en verplaatsen) is het niet haalbaar
om dat elk jaar te doen, maar vroeg of laat zul je er toch aandacht aan moeten besteden als je wilt dat de gewassen gezond
blijven.
De kas zomaar eventjes verplaatsen is geen opties dus, je zult
het op een andere manier moeten zien te doen. De grond vervangen is een mogelijkheid. Je doet dat om de 3 jaar om uitgeputte aarde te vervangen door nieuwe van
buitenaf. Je graaft dan alles minstens 1 spade diep uit en vervangt de inhoud door wat je in de moestuin
vindt. Effectief, maar, kijk uit, ook zeer intensief voor de rug.

Van de penningmeester, Hans Mirande: ”Grondhuur al betaald?”
Een aantal leden heeft het bedrag voor de grondhuur 2018 al aan de vereniging overgemaakt,
waarvoor dank. Alle andere leden hebben nog tot 7 januari 2018 de tijd om de huurpenningen
te voldoen door storting op IBAN NL89 INGB 000 5463883. Mocht u ook zaden en/of aardappelen hebben besteld, dan kunt u het totale bedrag in één keer overmaken en bij de mededelingen van de betaling specificeren.

pH-metingen in een tabel gezet
De pH-metingen welke in oktober/november zijn uitgevoerd met de pH-meter van de vereniging zijn in een
tabel gezet. Het document is als bijlage meegezonden met deze Nieuwsbrief. Goed om te bewaren en te
vergelijken met de metingen van de komende jaren. Met dank aan Wiljan Lammers.

Van harte proficiat en nog vele jaren!
De inkoper van onze vereniging, Willy Lamers, is vandaag
80 jaar geworden. Dat is natuurlijk een felicitatie waard!
Dankzij onze eigen (geheime) spandoekenmaker kon dit heugelijke feit je onmogelijk ontgaan! Dat hij nog maar lang in
onze vereniging actief mag blijven en met heel veel moestuinplezier!

Vooruitblik naar 2018
Voor wanneer je wat ongeduldig van aard bent aangelegd: Wat is er nu leuker dan even op de kalender
kijken en zien dat een dag nu al 12 minuten langer duurt dan een dag in de vorige week. Ik kan het al bijna
ruiken…… Lente!!
Maar eerst begint dus het nieuwe jaar: met zaden bestellen, opruimen, schoonmaken en in orde maken voor
het nieuwe tuinjaar 2018.
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