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Van de voorzitter Wim: “Een nieuwe zadenleverancier?”
27 september hebben we bestuursvergadering gehad. We zitten 4 à 5 keer per
jaar bij elkaar. Vrijwel altijd in het kantoor op de tuin. Sinds er een kacheltje is,
kan het ook in de koude maanden. Roel maakt een agenda en in maximaal 2
uur tijd gaan we daar doorheen. In de wandelgangen op de tuin hebben we het
natuurlijk al over allerlei actuele uiteenlopende dingen. Vaste onderdelen zijn
het tuinbeheer, de inkoop, de financiën en de post.
Dit keer hebben we o.a. gediscussieerd over de inkoop van de zaden. Willy en ik hebben
gesproken met een mogelijk andere leverancier van zaden en plantgoed. De overgang van
Garant naar Van der Wal is, horende allerlei geluiden, niet helemaal goed bevallen. Kiemkracht, het boekje zelf met de invullijst, minder foto’s etc. Dit jaar werden de pootaardappels
ook te vroeg geleverd, waardoor de bewaartijd voor het kiemen lang was. We hebben besloten over te gaan naar Sluis-zaden. Een depothouder van Sluis-zaden is gevestigd in Best
en biedt goede voorwaarden. Er is een overzichtelijke bestelgids, duidelijk bestelformulier
en er zijn grote keuzemogelijkheden. Verdere informatie volgt dit najaar.

Zaterdag 6 oktober mogelijkheid om de Ph te laten meten
Wiljan en ik hebben op deze ochtend ook weer de zuurgraad gemeten van een aantal tuinen. Zaterdag 6 oktober ‘s morgens is er weer gelegenheid om je grond te laten testen. Er
hangt een intekenlijstje in de vitrine bij de container.

Van de tuinbeheerder Max: “Wat een geweldige hulp!”
Wat een prachtige verenigingsdag hadden we afgelopen zaterdag op de heggenonderhoudsdag! Mooi weer en veel leden die de handen uit de mouwen
kwamen steken. In korte tijd is er héél véél werk verzet: een echte opsteker
voor de tuincommissie welke door het jaar heen het onderhoud verzorgt. Het is
goed om te ervaren dat we een beroep op de leden kunnen doen om e.e.a. aan te pakken!
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Groenmoes stopt ermee
In de Nieuwsbrief van augustus maakten we nog reclame voor de Nieuwsbrief
van Hans van Eekelen uit Best. Afgelopen maand berichtte hij, helaas, dat hij
ermee gaat stoppen.
“Wat me blij en tevreden stemt is de aandacht voor natuurlijk moestuinieren
en eerlijk voedsel die in de afgelopen 10 jaar met zevenmijlslaarzen vooruit is
gegaan. Een enorme verscheidenheid aan publicaties op genoemde gebieden is over ons
neergedaald. (….) Maak je geen zorgen over de Groenmoesmarkt. Die gaat in 2019 gewoon door. Ik heb besloten om het concept Groenmoesmarkt en de organisatie ervan over
te dragen aan Tuinmarkthallen Boekel. Zij waren als locatie reeds de organisator van de
succesvolle Groenmoesmarkt 2018. Vanaf nu zullen ze alle activiteiten ter voorbereiding
en organisatie van de Groenmoesmarkt gaan uitvoeren. Ik stop dus – met pijn in het hart
– met de door mij opgezette liefhebbersmarkt waaraan ik samen met mijn echtgenote
ziel en zaligheid had verbonden.”

Bedankt Hans, dat je je expertise al die jaren hebt willen delen!

2018 het jaar van de huiszwaluw!
De afgelopen maanden hebben we weer volop kunnen genieten van het gekwetter van de huiszwaluwen op het volkstuinencomplex! Inmiddels zijn de huiszwaluwen met de trek begonnen richting hun
overwinteringsgebied naar Midden en ZuidAfrika! Vanaf eind oktober vertrekken de laatste
kolonies naar Afrika!
Het succes dit jaar van de huiszwaluwtil op het
volkstuincomplex is geweldig! 21 koppels huiszwaluwen hebben succesvol gebroed in de til,
sommige hebben zelfs een tweede legsel uitgebroed en groot gebracht. In 2016 telde we 7
nesten, in 2017 12 nesten, en dit jaar dan bijna
een verdubbeling met 21 nesten! Hiermee kunnen we ook zeggen dat de huiszwaluwtil op het
volkstuincomplex behoort tot één van de succesvolste tillen van Nederland! Ik baseer dit op huiszwaluwtil tellingen die de afgelopen jaren landelijk
door Sovon (Sovon Vogelonderzoek Nederland) worden gedaan.
Een tweede huiszwaluwtil!
Inmiddels heeft Arjan Ooms van MU-S (met U stadsnatuur) groen licht gekregen van de gemeente
Eindhoven om in het voorjaar van 2019 bij VTV Aanschot een tweede huiszwaluwtil te plaatsen, zodat wij allen dit enorme succes voort kunnen zetten! Daarna is het weer wachten tot de snijsla geoogst kan worden, wat rond deze zelfde tijd, (eind april) verwachten we de eerste huiszwaluwen weer
terug te zien in op het volkstuincomplex!
Tot slot willen wij het bestuur en volkstuinders allemaal hartelijk danken voor het beschikbaar stellen
van deze prachtige locatie! Iedereen feliciteren met dit enorme succes! En bedanken voor jullie enthousiasme voor de huiszwaluw! Want dit prachtige vogeltje verdient bescherming!
Met vriendelijke groet,
Namens het huiszwaluwteam, Ger te Raay.
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Surinaamse poe, of ook wel, lauki
In het eerste tuintje, perceel 55, (van Esselien
Karriman) waar je op ons complex tegenaan
loopt, worden bijzondere plantjes geteeld: waaronder Surinaamse courgette. De afgelopen zomer
was er geschikt voor! De groentesoort poe lijkt
uiterlijk op een soort komkommer en is te gebruiken in verschillende recepten. Deze groente kan
wel een paar kilo zwaar worden. In India en door
de Surinaamse Hindoestanen wordt deze groente
lauki genoemd. De groente heeft zelf weinig
smaak, dus moeten er kruiden aan worden toegevoegd.
Voor een recept ga je naar:
https://surinaamseten.blogspot.com/2013/10/soep-van-desurinaamse-groente-poe.html
Ook belangrijk: Lauki is rijk aan vezels en dus goed tegen constipatie. Het suikergehalte is
nihil en dus erg geschikt voor diabetespatiënten.

Toegang tot mestbak en grondhok verbeterd
Altijd was het lastig om wanneer al die zakken mest en potgrond waren geleverd, die op een gemakkelijke manier in het
grondhok te krijgen.
Meestal moesten er vele
dragers aan te pas komen om al die zakken
goed op te bergen.
Ton Blokvoort en Nick
van Kempen hebben
door het aanbrengen
van een zestal steenschotten (=vakterm) ervoor gezorgd dat de leverancier de zakken rechtstreeks in het
hok kan plaatsen. Super!
Hartelijk dank voor jullie noeste arbeid!

Te koop: potgrond en siertuinbemesting
Per 1 januari gaat de BTW omhoog. Daar heeft iedereen last van! Wij hebben weer een
flinke voorraad Legro Potgrond 50 liter per zak voor €3,50 klaar staan. Nergens zo goedkoop te krijgen!
En we doen de prijs na 1 januari (vooralsnog) niet omhoog: dus pak uw verenigingsvoordeel!
Overigens bieden we nog verschillende andere producten aan, zoals stalmest voor €1,75
per kruiwagen, maar ook koesmestkorrels en diverse maten tonkinstokken.
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