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Van voorzitter Wim: “Grond…”
Op onze groentetuin hebben we zandgrond met circa 10% leemachtige deeltjes. Je kunt dit met eigen ogen zien, door in een glazen potje met water, tuingrond te doen. Door goed te schudden, zorg je dat de tuingrond opgelost
wordt. Daarna het potje 48 uur stil laten staan. Het zand zal het eerste bezinken waarna als laatste ook de lichtste deeltjes. De hoeveelheid van elk is dan
te zien en te berekenen.
Tuingrond uit onze eigen tuin is goed te gebruiken om zaai- en potgrond te maken. Maak zelf
een zeef en stel je eigen zaad- en potgrond samen. Hierbij het recept:
ZAAIGROND:
• een/derde gezeefde tuingrond
• een/derde metselzand of scherpzand
• een/derde gezeefde groencompost
VERSPEENGROND:
• 40% van de bovenstaande zaaigrond
• 40% groencompost
• 10%metselzand
• 10% potgrond, liefst van cocosvezels( cocopeat van Ecostyle). Dat is turfvrij!
• circa 3% bentoniet en/of lava/gesteentemeel.
Veel plezier met het maken van je eigen zaai- en
verspeengrond.

Basiscursus fruitbomen snoeien
Op 8 februari 2020 organiseert de volkstuin een basiscursus fruitbomen
snoeien. Zie info in de vorige Nieuwsbrief. Er is, door het afzeggen van een
deelnemer, nog één plaats beschikbaar.
Heb je belangstelling, meld je dan snel aan: wie het eerst komt…. Het mailadres is aanschot@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”.

Er is weer volop……. stalmest!
De mestbak naast de container ligt weer ramvol en de kwaliteit van deze (oude) stalmest is
deze keer uitstekend. Voor €1,75 heb je een volle kruiwagen stalmest.
Ook voor overige artikelen kun je in de ochtenduren bij de container terecht.
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Jaarvergadering 9 maart 2020 om 20.00 uur
Leg deze datum vast in uw agenda, zodat u deze bijeenkomst
niet gaat missen. Voor alle aardappeltelers onder ons wordt
dit een interessante avond. Niemand minder dan Genius Jalving zèlf (de leverancier van onze phytophtora-vrije Alouette,
Carolus, Twister of Levante) gaat ons vertellen over de beste
manier om aardappels in je moestuin te telen, zodat je verzekerd bent van een hoge opbrengst.
De benodigde stukken voor de jaarvergadering, waaronder jaarverslag en financieel verslag
worden uiteraard op tijd aangeleverd via de email. Het verslag van de vorige jaarvergadering
van 11 maart 2019 staat al op de website.

Van de tuinbeheerder, Max: ”Het voorjaar komt er aan!”
Wie na het winterseizoen het een en ander heeft te herstellen of repareren op
zijn/haar perceel kan gebruik maken van de handgereedschappen van de vereniging. Vraag ernaar in de container. Ook beschikken wij nog over paaltjes,
groot en klein, en balkjes welke voor een klein prijsje kunnen worden overgenomen. Naast het toilet bevindt zich de opslagplaats voor tuingereedschap voor algemeen
gebruik. Vrij om te lenen voor alle leden. Graag weer netjes en schoon terugzetten na gebruik.

De rubriek: “Vraag en aanbod”
Misschien hebt u iets nodig, misschien heeft u iets over? We hebben een rubriek om vraag
en aanbod van onze leden bij elkaar te brengen. Het betreft hier uiteraard moestuingerelateerde en niet-commerciële goederen.
Stuur een mailbericht aan aanschot@gmail.com en dan kan het wellicht in de eerstvolgende
Nieuwsbrief worden meegenomen.

Bestellingen verzamelen: zaterdag afhalen!
Deze week heeft onze zaden-leverancier Sluis een paar
dozen met zaaigoed afgeleverd ten behoeve van de bestellingen die onze leden eind december/begin januari via de
vereniging hebben geplaatst.
Als echte order-pickers hebben een vijftal vrijwilligers de
bestellingen gesorteerd en netjes in doosjes verpakt.
Af te halen zaterdag aanstaande tot uiterlijk 12.00 uur in de
container.
Kijk uw bestelling direct na het in ontvangst nemen goed
na, want het blijft mensenwerk en een vergissing is gauw
gemaakt….
En soms is de bestelling nog niet helemaal compleet en
volgt er dus een nalevering. Laat het voorjaar maar komen!
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