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********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 5 nummer 3: 1 januari 2020 

Van voorzitter Wim: “Naar 2020”  
In december kijken we weer uit naar een heel nieuw jaar. Als we goed blijven 
observeren en durven experimenteren kunnen we vaak ook iets verbeteren. 
Desondanks mislukt er ieder jaar wel een teelt van een gewas. Dat mag en 
moet toch kunnen! 
Met een goede start met NIET-ontsmet zaad van Sluis kunnen we met een 
gerust hart aan een nieuw seizoen beginnen. NIET-ontsmet zaad betekent dat het zaad niet 
in allerlei chemische stoffen is gedompeld (zie catalogus). Onze medebewoners op aarde 
hebben dan ook mogelijkheden om er te zijn. Ik zou zeggen, op naar een nieuw, gezond, 
lekker en leerzaam 2020. 
 
 

Basiscursus fruitbomen snoeien 
Op 8 februari 2020 organiseert de volkstuin een basiscursus fruitbo-
men snoeien. Zie info in de vorige Nieuwsbrief. Er zijn op dit moment 
nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Aanmelden kan tot 1 februari 2020, via het mailadres van de volkstuin-
vereniging, met vermelding van tuinnummer en fruitboomsoort of -
soorten die er staan (appel en/of peer), en het aantal deelnemers 
(meerdere deelnemers per tuin mogelijk). Het mailadres is aan-
schot@gmail.com. De kosten bedragen €5,-- per deelnemer, vooraf te 
voldoen door overmaking op rekeningnummer NL 95 TRIO 0379 2147 
84, o.v.v. “snoeicursus”. 

 
 

Van de penningmeester Hans: “Zijn de zaden besteld?”  

Tot 5 januari is er nog gelegenheid om aan te sluiten bij de gezamenlijke za-
den- en pootaardappelenbestelling. Zie hiervoor de jaarbrief van december 
2019. Na deze datum is er geen mogelijkheid meer om te profiteren van de 
hoge korting van 35%. 
Na de levering in februari kun je een mailbericht verwachten met 
het verzoek de zaden- en aardappelen rekening aan de vereni-
ging te betalen. 
Wie nog niet in de gelegenheid was de grondhuur voor 2020 te 
voldoen heeft daarvoor ook nog tot 7 januari de mogelijkheid. 
Op tijd betalen zorgt ervoor dat de vereniging de betalingsver-
plichting voor de huur van de grond zonder problemen aan de 
gemeente Eindhoven op tijd kan voldoen. 
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IJs in je regenton 

Wat doe je als het gaat vriezen en het water in je regenton 
gaat bevriezen?  
Als het water bevriest, zet het uit...  als de ton niet stevig ge-
noeg is, barst ie uit z’n voegen. 
Er zijn verschillende aanpakken mogelijk, hoewel………….. 
de “geleerden” het er niet echt over eens zijn: 

1. Ton leeggooien en onder de regenpijp vandaan halen; 
in het voorjaar weer terugzetten, dan is die gauw genoeg weer 
vol. 

2. Een (niet-geïmpregneerde!!) paal in de ton zetten, zo-
dat het bevroren water wordt opgeduwd naar boven. 
Het kapotvriezen kan alleen worden tegengegaan als alleen 
de bovenste centimeters van het water zouden bevriezen. Het 
hout kan al een deel van de uitzetting opnemen,  maar be-
langrijker is dat de krachten in het oppervlak onregelma-
tig/ongelijk verdeeld zullen zijn, waardoor het ijs de gelegen-
heid krijgt in het midden naar boven te komen en er dus meer 
ruimte vrijkomt.  Normaal is de volumevermeerdering en 
daarmee de druk in alle richtingen gelijk en zal de ijslaag vol-
komen vlak blijven. Naarmate de ijslaag dikker wordt zal ook 
de druk in het water toenemen en het blok hout zal zeker de 

zwakste schakel zijn, omdat de verbinding met het ijs minder sterk is; het hout zal dus 
naar boven worden gedrukt. 

3. Een bos bij elkaar gebonden stro of een bussel riet in de ton hangen (oud boerenge-
bruik). 

4. Een plastic fles, gedeeltelijk gevuld met zand of steentjes, (schuin) op het water la-
ten drijven. 

5. Een stuk piepschuim op het water laten drijven. 
6. Een bal of tennisbal er in schijnt ook te werken. 
7. Ergens gezien: vrolijke badeendjes zwemmen rond in de ton (niet officieel goedge-

keurd, maar ziet er wel gezellig uit)  
8. Eerst maar eens zien of het nog echt gaat vriezen….? 

 
 

Vertrokken en nieuwe leden 
Dit jaar hebben 5 leden hun lidmaatschap van de vereniging om verschillende redenen  be-
eindigd. Het zijn Jacqueline Jilesen, Manon de Wit, Katie en Ivo van Gastel, Theo Lamers 
en Peter Blakenburg. In de hoop dat zij het tuinieren niet al te erg gaan missen, wensen wij 
hen toch een goede toekomst toe! 
Er zijn ook enkele nieuwe leden bijgekomen, die wij van 
harte welkom heten. Het zijn Jan Stevens (perceel 115), 
Cora van Soerland (perceel 98), Than Than Dao (perceel 
34) en Akram Alhalabi (perceel 90): heel veel tuinplezier 
gewenst. 
Hier en daar heeft nog een kleine herschikking van per-
celen plaatsgevonden, waardoor het aantal leden van 
onze vereniging per 1 januari 2020 op 101 is gekomen. 
Binnenkort is er weer de nieuwe, aangepaste plattegrond 
te zien in de vitrine bij de container. 
 


