
Volkstuinvereniging Aanschot Volkstuinvereniging Aanschot Volkstuinvereniging Aanschot Volkstuinvereniging Aanschot             www.volkstuinaanschot.nlwww.volkstuinaanschot.nlwww.volkstuinaanschot.nlwww.volkstuinaanschot.nl        IBAN: NLIBAN: NLIBAN: NLIBAN: NL95 TRIO 0379 2147 8495 TRIO 0379 2147 8495 TRIO 0379 2147 8495 TRIO 0379 2147 84    

Secretariaat vereniging: R.Kamperman, HSecretariaat vereniging: R.Kamperman, HSecretariaat vereniging: R.Kamperman, HSecretariaat vereniging: R.Kamperman, Hééééraultlaan 15, 5627 DM Eindhoven, kamperman@on.nlraultlaan 15, 5627 DM Eindhoven, kamperman@on.nlraultlaan 15, 5627 DM Eindhoven, kamperman@on.nlraultlaan 15, 5627 DM Eindhoven, kamperman@on.nl    

 

 

V O L K S T U I N V E R E N I G I N GV O L K S T U I N V E R E N I G I N GV O L K S T U I N V E R E N I G I N GV O L K S T U I N V E R E N I G I N G     A A N S C H O TA A N S C H O TA A N S C H O TA A N S C H O T     

********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 3 nummer 9: 1 juli 2018 

Van de voorzitter Wim:  
                      “Groente en fruit kweken is toch een kunst!” 

In juni hebben wij veel lekkere groenten van onze groentetuin gegeten. Van 
aardbeien, sla, rucola, spinazie tot peultjes. Aalbessen, zwarte- en kruisbessen 
zijn erg lekker dit jaar. Ongetwijfeld door de vele zonne-uren en hoge tempera-
turen.  
Groente en fruit kweken is en blijft een kunst. Vele plagen en weer-extremen waren in juni 
present. Toch, zoals ieder nadeel zijn voordeel heeft, zullen die planten in leven blijven, die 
zich wapenen tegen grote temperatuurverschillen en aantastingen van insecten en schim-
mels. Daardoor bevatten zij stoffen die het “gezonde” verschil maken, in vergelijking met 
groenten die aan een “infuus” gelegen hebben. Nutricia heeft ook een drankje waar alle 
“ benodigde stoffen” inzitten. Planten die geen overmaat aan kale stikstof, fosfaat of kalium 
krijgen en hun voeding zelf uit de bodem halen zijn sterker. De tuingrond moet daartoe dan 
wel in staat zijn. Dat proces is echt complex en ik ga  daar nog vaker op terugkomen. 
 

Van de tuinbeheerder Max: “Verboden te sproeien!” 
In tijden van droogte smachten de plantjes in je tuin naar een drupje water. 
Maar…….. geef water met mate en zorg voor een met mulch bedekte bodem 
die minder snel uitdroogt. Misschien ten overvloede wil ik wijzen op artikel 32 

van ons huishoudelijk reglement dat zegt: “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 be-

sproeien op hun perceel hebben hierbij altijd voorrang bij het tappen aan de kraan.” 
Ik ga er van uit dat elk lid, als vanzelf, zuinig met het water omgaat. Zowel in het belang van 
de planten (teveel gieten is echt niet goed) als in het belang van de vereniging (water is niet 
gratis) als in het belang van het milieu: zuinig met water! 
Tot slot: in de maand juni is 217m³ water verbruikt: dat is héél veel. Bijna zoveel als in 
ALLE 12 maanden van 2016…… In het afgelopen weekend is 16m³ water verbruikt. 
Dat is 16.000 liter ofwel gemiddeld(!) 8.000 liter per dag, dat is (gemiddeld) 80 liter per 
lid ofwel 8 volle gieters! Ongelofelijk! 
 

Van de inkoper, Willy: “ Nu 
aardbeienplanten bestellen” 
Voor de oogst van volgende jaar kunnen 
nieuwe aardbeiplanten worden besteld, 
welke begin augustus gaan worden gele-
verd. Via de vereniging bieden we dit jaar twee soorten 
aan, namelijk Sonata en Allegro. 
  

SONATA: per 10 stuks €2,30 
Sonata, de perfecte compositie van smaak en uiterlijk. Sonata is een middellate éénmaal-
drager met bijzonder goede smaak-eigenschappen. Sterke kanten van Sonata zijn, naast de 
goede smaak, de bijzonder goede vruchtzetting en de zeer uniforme vruchten die bovendien 
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makkelijk te plukken zijn. 
ALLEGRO: per 10 stuks €2,60 
Deze aardbei is ± 2 weken eerder te oogsten dan de Sonata; het is een iets 
hangende aardbei, dus zeer geschikt voor teelt op hoogte. Sterke kanten van 
Allegro zijn, naast de zeer goede smaak, een goede opbrengst en een goede 
houdbaarheid. 
Te bestellen tot uiterlijk 31 juli, uitsluitend in eenheden van 10 stuks, door een mailtje te stu-
ren naar w.lamers8@upcmail.nl Of schrijf uw naam en bestelling op de lijst in het publicatie-
bord bij de container. Betalen bij aflevering. 
 

Van de penningmeester Hans: “Sleutelperikelen opgelost” 
De nieuwe cilinder is geplaatst, de nieuwe sleutels kunnen worden gebruikt.  
Het heeft wel even wat voeten in de aarde gehad om de problemen met het slot 
van het toegangshek goed aan te pakken. Dank aan alle leden die hebben mee-
gedacht om een goede oplossing te vinden. Het slot was 34 jaar oud en echt 
“uitgeleuterd”. Dat gold ook voor de 150 in omloop zijnde sleutels die lichtelijk 

zijn afgesleten. Om verdere problemen te voorkomen, was vernieuwing noodzakelijk. 
Een elektronisch of een magnetisch systeem zou tot de mogelijkheden behoren en heel wat 
minder sleutel-gedoe met zich meebrengen, maar het kostenplaatje daarvan gaat ons bud-
get enigszins te boven, dus is, na ampele overweging, toch voor een (degelijk) slot met ge-
registreerde sleutels gekozen. 
De uitgifte van de nieuwe sleutels is redelijk soepel verlopen en heeft hier en daar zelfs ge-
leid tot een kleine correctie van de administratie. Dat is ook 
weer mooi meegenomen. Sommige leden waren verbaasd 
dat er voor hen geen kosten aan waren verbonden; de kosten 
worden geheel door de vereniging gedragen. 
Het statiegeld per sleutel bedraagt wel nog steeds €20,00. 
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om onze geregi-
streerde sleutels te laten bijmaken. Wanneer men een 
tweede (of derde) sleutel wil gaan gebruiken, gelieve dan 
contact op te nemen met de tuinbeheerder, Max van der 
Lubbe. Hij verstrekt op verzoek een extra (geregistreerde) 
sleutel tegen betaling van €20,00 statiegeld per sleutel. 
De oude sleutels kunnen worden gedeponeerd in de brieven-
bus aan de container en krijgen de status: “oud ijzer”, waar ons lid Ynte Boskman een goe-
de bestemming voor weet. 
 

Open imkerij-dag zondag 15 juli 
De Imkervereniging, waar ik lid van ben, doet dit jaar weer mee aan de 
Landelijk Open Imkerijdagen. 
De Open Dag is op zondag 15 juli in de bijentuin aan de Loostraat 9, 
5641 JR in de wijk Tongelre, achter tuincentrum "De Collse Waterlelie".  
Meer informatie is te vinden op de website van de bijenhoudersvereni-
ging:  https://eindhoven.bijenhouders.nl/ 
Iedereen is van harte welkom ! 
groeten van Liesbeth van Hees-Linders 

 

“Elk nadeel hep z’n voordeel”…… heermoes 
Heermoes, ook wel paardenstaart geheten, is een hardnekkig wor-
telonkruid in onze tuinen. Maar dit kruid biedt ook mogelijkheden. 
Je kan er een “tuinthee” van trekken, waar je schimmel en luizen 
mee kan bestrijden. Laat 150 gram heermoes per liter water een 
nacht weken. Zeef de heermoes eruit en bewaar ook het water. 
Kook de heermoes een uur(!) in een liter vers water, zeef het en 
voeg het week en kookwater samen. Verdun dit in een verhouding van 1 op 10 en spuit het 
als schimmelbestrijding of preventie over de planten. Met een schep groene zeep erbij is het 
ook geschikt als middel tegen luizen. 
 


