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**NIEUWS****NIEUWS****NIEUWS****NIEUWS**    
jaargang 3 nummer 4: 1 februari 2018 

De Nieuwsbrief heeft een nieuwe jas 
Met trots introduceert het bestuur met dit nummer van de Nieuwsbrief het nieuwe logo voor 
het briefpapier, de Nieuwsbrief, de website en andere uitingen binnen onze vereniging. We 
waren toe aan enige vernieuwing. Het oude logo had een sik! De tekening is een 
zogenaamde one-line-drawing, voor ons gemaakt door Mirte van der Nat in het kader van 
haar studie aan de Design Academie Eindhoven. Met bijzondere nauwkeurigheid heeft zij 
een aantal in het oog lopende beeldkenmerken van VTV Aanschot sprekend in beeld 
gebracht. 
 
 
Van de voorzitter Wim van Ruiten: “Plannen maken!” 
Februari is de maand om het tuinplan in elkaar te zetten. Wat ga je allemaal 
kweken? Waar ga je het zaaien of uitplanten? Wat is van belang daarbij? 
Planten van dezelfde familie mogen 4-7 jaar niet op dezelfde plaats staan. Dit 
noemen we wisselteelt. Ook het meer of minder voeding nodig hebben, is 
daarbij een factor van belang. Wortelen en bonen mogen geen verse mest 
hebben. 
Afhankelijk van wat je allemaal kweekt is dit een meer of minder moeilijke puzzel. Schaf je 
ieder jaar nieuwe aardbeienstekken aan of laat je ze 3 jaar op dezelfde plaats staan? Hoe 
neem je dat op in je schema? In een aantal vorige nieuwsbrieven hebben we daar al enige 
keren over geschreven. 
Zelf kweek ik op die manier al vele jaren mijn groente, fruit en enige kruiden. De meeste 
kruiden heb ik thuis in mijn siertuin staan.  
Dit jaar ga ik experimenteren met mengcultuur. Daarbij maak ik rijen om de 50 cm, waar ik 
in het voorjaar spinazie of een andere groenbemester, zaai. Deze worden datzelfde jaar 
afgesneden en ter plekke als mulch gebruikt. Op 25 cm tussen de spinazie rijen komen mijn 
groenten te staan. Er zijn tussen de rijen dan geen paden meer. Allen succes met je 
plannen! 
 
 
Van de secretaris, Roel Kamperman: “Afhalen zaden op 3 februari!” 

In de afgelopen periode is er voor de secretaris weer eens flink werk geweest. 
Allereerst zorgen dat alle leden de bestellijsten voor zaden en aardappelen 
ruim voor de kerst in huis hebben. En dan druppelen de bestellingen binnen 
en begint het controle werk.   
Nadat de nodigde correcties zijn gedaan en alles is verwerkt, kunnen de  

bedragen worden opgeteld. En blijkt het bestelquotum voor de maximale korting bij de 
leveranciers ruimschoots gehaald. En nu maar wachten tot zaterdag 3 februari wanneer het 
bestelde kan worden afgehaald: van 9.30 – 12.00 uur bij de container. Let op: door de soms 
wat verwarrende kortingsregelingen hebben sommigen teveel betaald en krijgen nog geld 
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terug, anderen hebben te weinig betaald en moeten dus nog wat bijbetalen; en dan zijn er 
ook nog leden die nog helemaal niet hebben betaald: wij verwachten natuurlijk dat die 
zaterdag contant afrekenen! 
 
 
Koffiezetter (m/v) gevraagd voor één of meer zaterdagen 
We zijn nog op zoek naar een lid van onze vereniging die op één of meer zaterdagen in de 
maand de taak van koffiezetter/winkelbediende op zich wil nemen. Graag contact opnemen 
met tuinbeheerder, Max van der Lubbe.  
 
 
Jaarvergadering maandag 5 maart: 
komt allen! 
De algemene ledenvergadering vindt dit jaar 
plaats op maandag 5 maart 2018 vanaf 20.00 uur 
in de huiskamer van “Cantershoef” aan de 
Marnelaan 2 in Achtse Barrier, ingang bij de 
parkeerplaats achter de EMTÉ. De zaal is open 
voor koffie of thee om 19.45 uur. 
U krijgt de uitnodiging en de bijbehorende 
stukken voor de vergadering per e-mail medio 
februari toegezonden!  
De vergadering begint dit jaar met een inleiding door een aantal van onze eigen leden en 
gaat over de teelt van een aantal populaire gewassen. Laat u verrassen!! 
Na de inleiding is er een kleine pauze en start het officiële deel van de vergadering volgens 
de agenda met onder andere de bestuursverkiezing. Dit jaar zijn aftredend: Wim van Ruiten, 
voorzitter, Max van der Lubbe, tuinbeheer en Hans Mirande, penningmeester; deze 
bestuursleden zijn herkiesbaar. Nieuwe kandidaten (M/V) voor een bestuursfunctie kunnen 
zich tot 5 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris aanmelden. 
Deze aanmelding moet ondersteund zijn door 10 stemgerechtigde tuinleden. 
 
 

Nu beginnen met spitskool telen 
Om in juni de eerste spitskool van het nieuwe seizoen uit 
de volle grond te kunnen oogsten, kun je in februari onder 
glas zaaien. Zaai niet teveel tegelijk: de oogstduur is kort 
en spitskool kun je niet erg lang bewaren. Na een week of 
zes, eind maart/begin april kunnen de planten buiten 
uitgeplant worden op 40 x 40 cm. Eersteling en Express 
zijn de meest geschikte rassen voor deze vroege teelt, 
omdat ze al snel een kool vormen. 

 
 
Het ene zaad is het andere niet… meerdere leden vragen ons wel eens naar het 
verschil tussen biologische zaden en niet-biologische zaden. Er is namelijk een 
prijsverschil….. hieronder een poging e.e.a. uit de doeken te doen: 
 
Niet-biologisch zaad: 
Op de niet – biologische zadenbedrijven wordt er geoogst met machines, daarom is het 
belangrijk dat er geen onkruiden tussen de planten staan. Anders kan het zo zijn dat het 
onkruid in de zakjes terecht komt. Een korte tijd vóór de oogst van de zaden worden de 
onkruiden doodgespoten. De grootse marktleider in de zadenverkoop, Monsanto, is ook de 
verkoper van Round-Up (Glyfosaat), waarvan er beweerd wordt dat dit kankerverwekkend 
is. Voor mij een goede reden om de zaden en de bestrijdingsmiddelen van Monsanto te 
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vermijden. 
Vervolgens krijgen de planten groeiregulatoren, die ervoor zorgen dat de planten tegelijk rijp 
zijn, zodat er maar één keer geoogst hoeft te worden. Voor er geoogst kan worden, komen 
er ook nog ontbladeringsmiddelen aan te pas, want van kale planten is het makkelijker 
zaden oogsten. Tenslotte worden de zaden omhuld met een laag fungiciden (chemische 
gewasbescherming), om ze te beschermen tegen schimmelziektes. 
 
Biologisch zaad: 
In de biologische teelt wordt het onkruid met de hand verwijderd en er wordt twee- tot 
driemaal geoogst. De zaden worden niet behandeld met schoonmaak-, schimmelwerende of 

kiem-remmende middelen. In de biologische teelt worden streekeigen rassen 
verkocht, rassen die zich jaar na jaar verbeteren en aanpassen aan de 
veranderende omstandigheden door zaden te winnen van de beste en 
sterkste exemplaren. Door regelmatige kruisingen is er een brede genetische 
basis en zijn de groenten minder vatbaar voor massale schimmelaantasting of 
andere plagen. 

Dus….. maak de rekening maar op! Is er dus een goede reden om biologische zaden aan te 
schaffen en te telen? 
Maar behalve dat het voor mensen niet gezond is, vind ik de volgende reden ook belangrijk: 
het is ook nog eens zeer schadelijk voor insecten, waaronder de bij! 
HM 
 
 
Van de inkoper, Willy Lamers: “Plantgoed bestellen”  
Geen zin om te zaaien en liever direct met een plantje beginnen? We kopen 
gezamenlijk in tegen scherpe prijzen. Tot uiterlijk 1 maart kan de bijgaande 
bestellijst voor groenteplantjes-op-kluit volledig ingevuld ingeleverd worden 
in de daarvoor speciaal bestemde brievenbus (NIEUW!) bij de container 
(of per mail zenden aan aanschot@gmail.com t.a.v. Willy Lamers). 
 

Van de tuinbeheerder, Max van der Lubbe: “Nieuw 
watertappunt bij de eik gerealiseerd!”  

Op de zuidoostelijk deel van het tuincomplex, rondom onze 
monumentale eik, was er één waterkraan  aanwezig. In de 
praktijk bleek dat toch te weinig. Afgelopen zomer was dat 
duidelijk te merken en was er vaak een lange wachtrij voor de kraan bij 
de eik. Bovendien moesten sommigen meer dan 50 meter lopen. Dat is 
nogal ver als je met water moet sjouwen. Elders op ons complex is 
e.e.a. beter verdeeld.  
Met een bescheiden investering is het nieuwe watertappunt inmiddels 
gerealiseerd! 
Uiteraard blijft het voor elk lid van onze vereniging zaak zuinig en met 
verstand om te gaan met het water en de regels in ons Huishoudelijk 
Reglement rondom de waterinname te respecteren: 

“32. Het is uitdrukkelijk verboden een slang aan de waterkraan te koppelen met de 
bedoeling hiermede rechtstreeks een perceel te besproeien. Wél is toegestaan met een 
slang vanaf de waterkraan de op het perceel geplaatste waterton te vullen. De leden die een 
gieter gebruiken voor het besproeien op hun perceel hebben hierbij altijd voorrang bij het 
tappen aan de kraan.” 
 


