VOLKSTUINVERENIGING AANSCHOT

**NIEUWS**
jaargang 4 nummer 3: 1 januari 2019

Van de voorzitter Wim: “ Hoe zal het ons gaan in 2019?”
2018 zit er weer op. Het was een jaar met records. Voor ons tuinders was de
droogte gedurende 4 tot 5 maanden een belangrijk punt. Zelf heb ik veel geleerd over gewassen die moeite hadden met de stress die dat gaf en anderen
die minder moeite hadden. Aardappelen, bietjes en knolselderij maakten weinig
knol. Aardbeien en blauwe bessen verdorden. Winterwortels, pastinaak en bonen deden het goed. De rode en zwarte bessen, eind juni geoogst, hadden net geen last
van de droogte. Latere rassen zullen dat wel gehad hebben.
In de kas heb ik, tegen mijn gewoonte in, toch de tomaten wel een keer per week water gegeven. De komkommer in mijn kas heb ik maar snel laten verdorren na enkele vruchten.
Deze heeft bijna elke dag water nodig. De druiven deden het buiten erg goed. De paprika’s
buiten stonden vrijwel stil en gingen te laat weer groeien.
Ik ben heel benieuwd hoe 2019 zal verlopen. In onze voorjaarslezing zal ook op droogte
ingegaan worden. Als we in de praktijk brengen wat we afgelopen jaar geleerd hebben dan
gaat het zeker een mooi jaar worden.

Van de tuinbeheerder Max: ”Waterverbruik verdubbeld!”
De jaarafrekening van Brabant Water over het jaar 2018 is binnen.
Het was natuurlijk al verwacht: het waterverbruik is ten opzichte van
vorige jaren flink gestegen.
In 2018 verbruikten wij met z’n allen 804 m³ leidingwater. Alles te wijten aan de
droge zomer. In 2017 was dat nog 425 m³ en in 2016 246 m³. Een fors stijgende lijn dus. In
de vorige Nieuwsbrief (december) hebben we al aangegeven dat een watervoorziening
d.m.v. oppompen van grondwater voor het bestuur geen optie is. We houden er rekening
mee dat het bedrag dat we moeten betalen voor het water de komende jaren ook fors hoger
zal zijn. Gelukkig is de vereniging niet armlastig en kunnen we deze “tegenvaller” dragen.

Jaarvergadering 11 maart 2019 om 20.00 uur
De jaarvergadering is gepland op
maandag 11 maart 2019 om 20.00 uur.
Leg deze datum vast in uw agenda, zodat u deze bijeenkomst niet gaat missen, want het belooft een bijzonder leerzame avond te worden! De benodigde stukken worden uiteraard op tijd aangeleverd via de email.
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Laatste kans!
Een vergeten zakje voorjaarsbollen kan nu nog best worden geplant.
Is de grond bevroren, zet de bollen dan in potten met aarde.
Het groeiproces kan beginnen en later kunnen ze alsnog de volle
grond in. Dat wordt een kleurrijke volkstuin in het voorjaar!

Bescherm je artisjokken
Artisjokken zijn meerjarige planten, maar tegen strenge vorst
zijn de ondergrondse delen slecht bestand.
Meerdere leden van onze vereniging hebben deze planten op
hun landje staan. Voorzie de planten daarom nu van een laag
stro rondom de overgebleven bladeren en bind dit samen met
folie. De onderzijde kun je ook nog aanaarden.
In maart kan dit weer verwijderd worden.

Van de penningmeester Hans: “Zijn de zaden besteld?”
Tot 7 januari is er nog gelegenheid om aan te sluiten bij de gezamenlijke zaden- en pootaardappelenbestelling. Zie hiervoor de jaarbrief van december
2018. Na deze datum is er geen mogelijkheid meer om te profiteren van de
hoge korting van 35%.
Nu het bestuur dit jaar heeft besloten om de zadenbestelling bij de nieuwe leverancier niet
meer vooraf te laten betalen, wordt de leden een hoop rekenwerk, met alle kans op vergissingen, bespaard. De vereniging beschikt over voldoende reserve om de zaden voor te
schieten en achteraf bij de leden in rekening te brengen.
Na de levering in februari kun je dus een mailbericht verwachten
met het verzoek de zaden- en aardappelen rekening aan de vereniging te betalen.
Wie nog niet in de gelegenheid was de grondhuur voor 2019 te
voldoen heeft daarvoor ook nog tot 7 januari de mogelijkheid.
Op tijd betalen zorgt ervoor dat de vereniging de betalingsverplichting voor de huur van de grond zonder problemen aan de
gemeente Eindhoven op tijd kan voldoen.

Jaarlijkse kerstparty weer een succes!
Voor de zo belangrijke vrijwillige verenigingsondersteuners van de tuincommissie en de
koffiezetters (m/v) wordt jaarlijks een gezellige bijeenkomst georganiseerd in de container
met een hapje en een drankje. Ook dit jaar in de donkere dagen voor de kerst. Met dank
aan Max vd Lubbe voor de perfecte organisatie!
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