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Van de voorzitter Wim van Ruiten: “April doet wat hij wil!”
Met overdag verschillen van wel 20 graden en ‘s nachts soms dalend tot onder
de 5 graden, was het voor onze opgroeiende plantjes een stressvolle maand.
Koude nachten kunnen tot gevolg hebben dat de peulen die je zojuist geplant
hebt en in de kas hebt opgekweekt, stil gaan staan in de groei. Peulen die wat
later direct in de volle grond gezet zijn kunnen hun achterstand inhalen.
Zelf heb ik vaak gekozen voor een wat latere start in het seizoen. De grond is dan warmer
geworden. Ik heb op 23 april, op 15 cm diepte 15°Celsius
gemeten en op 30 cm 10°C. Dus de grond-temperatuur is nu
voldoende hoog. Ook loop je dan de nog natte en koude
grond niet vast, waardoor de grond compact wordt en niet
luchtig meer is.
Ik zie hier en daar de aardappelen al opkomen en dan is er
risico op schade door nachtvorst. Je kunt de aardappels dan
beter aanaarden, waardoor de blaadjes weer vrijwel geheel
onder het zand zitten. Bijkomend voordeel is dat de zandruggen langere stengels bevatten en sneller opwarmen. De
aardappel is immers een stengelknol.
Zonder nachtvorst belooft er, gezien de overdadige bloesem,
veel fruit te komen dit jaar. Nog even duimen dus.

Van de tuinbeheerder Max: “Welkom nieuw lid”
Na het overlijden van Ton van den Bosch kwam een perceel beschikbaar voor
een belangstellende van de wachtlijst. Er heeft een kleine herschikking plaatsgevonden en we verwelkomen op perceel 28 een nieuw lid, namelijk Michelle
Markgraaff. Van harte welkom en veel succes met het moestuinieren!

Vooraankondiging: Onderhoudsdag zaterdag 9 juni
Op de ochtend van zaterdag 9 juni wordt de tweede onderhoudsdag
voor ons volkstuincomplex georganiseerd. Noteer de datum nu al in uw
agenda! Vele handen maken licht werk.
Wij roepen alle leden (m/v) op om deel te nemen.
Er zijn deze zaterdag dus mensen nodig die de hagen snoeien, maar
ook mensen die het snoeiafval verzamelen en met een kruiwagen afvoeren naar de aanhangwagens, zodat het snoeiafval later kan worden
afgevoerd naar de milieustraat. Coördinatie van de werkzaamheden op
deze ochtend is in handen van onze tuinbeheerder.
Volkstuinvereniging Aanschot www.volkstuinaanschot.nl IBAN: NL95
NL 95 TRIO 0379 2147 84
Secretariaat vereniging: R.Kamperman, Hé
H éraultlaan 15, 5627 DM Eindhoven, kamperman@on.nl

Ons bankrekeningnummer is gewijzigd!
Het bestuur van onze Volkstuinvereniging heeft om diverse redenen besloten de relatie met
de ING Bank te beëindigen en over te stappen naar de
Triodos Bank staat voor duurzaam en transparant bankieren. Zij leent ons geld uitsluitend
aan mensen en organisaties die de wereld willen verbeteren. Daarbij werken ze actief samen met duurzame, ondernemende bedrijven die helemaal voor hun waarden en ideeën
gaan. Triodos Bank financiert dus alleen organisaties die een positieve impact hebben voor
mens, samenleving en milieu.
Triodos Bank investeert in de reële economie en handelt niet in complexe financiële producten.
Het bestuur is van mening dat de missie van Triodos Bank beter past bij het imago van onze
Volkstuinvereniging. Voor onze leden verandert er in principe niet zoveel, behalve het nieuwe bankrekeningnummer: NL95 TRIO 0379 2147 84
Op alle correspondentie en betalingsverzoeken zullen wij dit nieuwe nummer steeds vermelden, zodat de leden het in het adresboek van hun eigen bank kunnen opnemen.

Van de inkoper, Willy Lamers: “Groenteplantjes afhalen!”
De leden die groenteplantjes (sla lollo rossa, andijvie krul, bloemkool, spitskool,
knolselderij, broccoli, prei, spruitkool, savooiekool of rode kool) hebben besteld,
kunnen deze tegen contante betaling afhalen op vrijdag 4 of zaterdag 5 mei ’s
morgens tussen 9.00 – 12.00 uur. Neem a.u.b. een bakje of kistje mee voor
het vervoer naar je tuin.

Stop het zoeken!
Sleutelbosje van Marjo Widdershoven is gelukkig weer terecht! Sorry voor de overlast.

Schorseneren
Heb je wel eens schorseneren in je tuin gehad?
Ik ga het dit jaar proberen! Dit is de gebruiksaanwijzing:
1. Zorg voor een losse, goed doorwortelbare ondergrond, anders gaan de wortels vertakken
2. Zaai in mei de zaden (lijken wel luciferhoutjes) op een afstand van 25 x 8 centimeter;
3. Veel bemesting is niet nodig; schorseneren groeien langzaam op oude kracht;
4. Vanaf oktober tot in maart kun je de zwarte wortels rooien.
Voorzichtig: ze breken snel.

De wet AVG: taaie kost…
Het bestuur van VTV Aanschot beraadt zich momenteel op de gevolgen van de invoering
van de wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming) voor onze vereniging.
Mogelijk zullen wij u, vanwege deze Europese wetgeving, binnenkort moeten lastigvallen
met een verzoek tot toestemming voor het gebruik en de verwerking van uw NAWgegevens.
Een eenvoudige vereniging als onze volkstuinvereniging zal niet, zoals sommige andere
instanties en bedrijven, zo ver hoeven gaan om een Functionaris Gegevensbescherming
aan te stellen, maar toch wel een paar vragen moeten beantwoorden:
• gaan we zorgvuldig met de persoonsgegevens van onze leden om?
• welke organisatorische en technische maatregelen moeten we nemen om voor optimale gegevensbescherming te zorgen?
• en hoe zorgen we er in de dagelijkse praktijk voor dat de gegevens van onze leden
goed beschermd zijn.
Als er leden zijn die hier al enige ervaring in hebben, horen wij dat graag!
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