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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 5 nummer 8: 1 juni 2020 

Van voorzitter Wim: “Droog, droog, droog….” 
Voor de eerste keer in de corona-tijd hebben we weer een bestuursvergade-
ring gehouden. Op de volkstuin buiten op het terras met voldoende afstand 
van elkaar. We hadden één agendapunt: toekomstig tuinbeheer. 
Het  bestuur is al twee jaar actief om in de nabije toekomst geschikte opvol-
gers te vinden voor het tuinbeheer en de inkoop. Besproken is met name een 
voorstel om de taken van de tuinbeheerder in tweeën te verdelen. Een verde-

ling in enerzijds de dingen die te maken hebben met leden, hun gedrag, hun perceel, inde-
ling tuinen en wachtlijst en anderzijds de zaken die betreffen het onderhoud van de tuin, de 
heggen, de machines etc. 
Zie hiervoor verder het bericht van Max verderop in deze nieuwsbief. 
Niet besproken is de aanhoudende droogte. In 3 maanden tijd is er slechts 5 mm water ge-
vallen. Je ziet dan ook dat er veel water met de gieters of met de slang in de tonnen op de 
tuinen, wordt getransporteerd. Een tip daarbij is om niet elke dag maar een keer in de 4 of 5 
dagen een hele gieter vol. Dit het liefst in een gootje, richel of een kuiltje om de plant. Som-
migen zie ik een bloempot zonder bodem gebruiken om lokaal te kunnen gieten. Als je alle 
grond begiet heeft dat echter 3 nadelen. De grond wordt hard, de plant gaat oppervlakkig 
wortels maken en onkruiden ontkiemen. Dan moet je wel elke dag blijven gieten. Bij gewas-
sen die niet lang nat mogen blijven, zoals tomaten (kans op schimmels), liefst ‘s morgens 
gieten, bij andere beter ’s avonds, zodat het water de bodem in kan dringen en minder snel 
verdampt. Het hard worden van de grond kan je tegengaan door de grond te bedekken met 
compost of resten gras, onkruid etc. Ook ga je dan de verdamping tegen. Ook in de kurkdro-
ge grond bij het uittrekken van onkruid voorzichtig zijn! De kans is groot dat je ook je plantjes 
los trekt en dat was niet de bedoeling. 
Heel veel succes allemaal en geniet van het tuinieren. 
 

Van penningmeester Hans: “Betalen in onze winkel uit-
sluitend per bank, liefst dezelfde dag.” 
Er is nog niets veranderd: in onze winkel wordt uitsluitend per bank afgere-
kend. Dat gaat best goed, vooral als alle leden uit eigen beweging het beste-
de bedrag direct dezelfde dag overmaken per bank, dan kan onze “win-

kel”service gewoon doorgaan. En hebben we er zo min mogelijk administratieve rompslomp 
bij. De vrijwilliger van dienst is er dagelijks tussen 9.30 en 10.30 uur en helpt graag. 

IBAN: NL95 TRIO 0379 2147 84 t.n.v. Volkstuin Aanschot o.v.v. de betreffende winkelinkopen 
 

Van het bestuur: “Nog geen gezamenlijk koffiedrinken” 
Ondanks de versoepeling van de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus, zoals 
in restaurants en cafés heeft ons bestuur nog geen groen licht gegeven voor het traditione-
le koffiedrinken om 10.00 uur ’s morgens. De 1½ meter-maatregel blijft namelijk onverkort 
van kracht en die is lastig te handhaven in onze setting. Bovendien valt een belangrijk deel 
van onze leden in de z.g. risicogroep, zodat het bestuur het vooralsnog niet verantwoord 
vindt deze activiteiten weer te laten beginnen…. uiteraard tot nader order.  
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Van tuinbeheerder Max: “Ik ga nieuw talent inwerken!” 
In de (openlucht-)bestuursvergadering van 18 mei j.l. is de bestuurstaak 
“tuinbeheer” uitgebreid aan de orde geweest. Al langer wilde het bestuur 
de taken van de tuinbeheerder voor de toekomst veilig stellen en waren we 
op zoek naar opvolging. Omdat de taak van tuinbeheerder tamelijk veel-
omvattend is, prijs ik me gelukkig dat ik niet één, maar twee kandidaten 
heb kunnen vinden die op termijn mijn werkzaamheden als tuinbeheerder 
willen overnemen. 
Ik stel met groot genoegen de twee kandidaat-tuinbeheerders aan u voor: 

  
Caroline Spanjaard, lid van onze vereniging 
sinds 2018 en al een geregelde koffiezet-
ter/winkelvrijwilliger. 

Paul van Hoof, lid van onze vereniging sinds 
2014 en al gewaardeerd lid van de tuin-
commissie. 

De komende tijd liggen alle verantwoordelijkheden nog bij mij. Het is de bedoeling dat Caroli-
ne en Paul gedurende de komende maanden de werkzaamheden langzaam van mij overne-
men. De taakverdeling van het nieuwe duo zal in het komende jaar verder uitgewerkt worden. 
Voor nu zal Paul zich vooral bezighouden met de beheerstaken op ons moestuincomplex, 
terwijl Caroline zich vooral gaat bezighouden met de leden en hun perceel. 
Ik vind in Caroline en Paul twee enthousiaste kandidaat-opvolgers en met groot vertrouwen 
zal ik het komende jaar mijn taken aan hen overdragen.      
 

   foto’s: Bert Markgraaff 

Heel goed nieuws: Egel gesignaleerd! 
Begin mei is er op ons complex een egel gesignaleerd. Kennelijk vindt hij/zij de tuin een goeie 
plek! Dat is heel goed nieuws, want de egel is een vleeseter: vooral slakken zullen er aan 
moeten geloven! We hopen dat het een “zij” is, want dan kunnen wij in juni een hele egelfami-
lie verwelkomen. Dat zou helemaal fantastisch zijn.  
Helaas staan er op ons complex erg veel gaashekjes en die vormen natuurlijk grote hinder-
nissen. Ook onze gerenoveerde sloten zijn niet echt egel-vriendelijk. Dus tref je een egeltje 
aan in één van de betonnen sloten, pak hem/haar er dan even uit, want zelf kunnen ze waar-
schijnlijk niet omhoog klimmen. Misschien kunnen we nog iets bedenken dat op een loopplank 
naar boven lijkt. Laat een net dat over fruit gehangen wordt, minstens 30 cm boven de grond 
hangen; onze egel kan er dan niet in verward raken. 
Let op: de egel is een wettelijk beschermde diersoort! 
Laat het nest a.u.b. met rust. Wij zijn heel blij met de aanwezigheid van de egel. 



PaPaPaPagina gina gina gina 3333    

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    

 

Zie voor nadere informatie onze website: www.volkstuinaanschot.nl onder de knop “dieren in 
de moestuin”. 
 

Zelf brandnetelgier maken  
Soms kan je tuin een oppepper gebruiken. Brandnetelgier maakt je planten sterker, minder 
vatbaar voor ziektes en minder aantrekkelijk voor luizen. Gratis en gemakkelijk zelf te maken, 
met jonge brandnetels die nu volop groeien in bermen of in een hoekje van de tuin. 
Zie voor het hele verhaal en het recept onze website:  http://volkstuinaanschot.nl/ 
Onder de knop “tuinieren” vind je het verhaal over de brandnetelgier. 
 

Onderhoudsbeurt: de eik 
Dinsdag 26 mei is onze grote eik ge-
snoeid. Al het dode hout is eruit ge-
haald door een European Tree Worker. 
Dat is een boomklimmer die met behulp 
van touw en klimgordel en klimschoe-
nen met een handzaag door de hele 
boom op zoek gaat naar dode takken.  
Deze actie is op touw gezet, omdat in 
het voorjaar, een dood stuk hout uit de 
boom, bijna op iemand terecht kwam. 
Na overleg met de gemeente hebben 
we dan vanmorgen deze professional 
aan het werk mogen zien. Al met al is 
er toch een behoorlijke hoeveelheid 
dood hout uitgekomen. Dus de actie 
was een succes en leuk om te zien hoe 

deze man behendig door deze 26½ meter hoge boom zien te bewegen. 
Tenslotte had hij nog een tip. Deze volwassen boom heeft een strak gazon onder zich liggen 
dat keurig gemaaid wordt. Het gras blijft er wel liggen maar op den duur kan er een tekort 
aan voeding ontstaan. Hij gaf aan dat het goed zou zijn als vanaf oktober de bladeren gaan 
vallen deze door een ondergrond van snippers of iets dergelijks vastgehouden worden waar-
door het bodemleven deze bladeren kan verteren en dus voor voeding van de boom gaat 
zorgen. Een deel van het gras zal verdwijnen. Op zich een goede zaak omdat gras ook con-
curreert met de fijne worteltjes van de boom. De foto’s laten deze prof met zijn uitrusting zien. 
 

Let op: de coloradokevers zijn er weer!  
Op meerdere percelen al gesignaleerd: coloradokevers. 
Wegvangen is de meest vriendelijke oplossing! 
 
Op de foto bovenaan zie je de kever zelf: niet te missen door de 

opvallende tekening van het schild. 
En op de foto daaronder zie je dat de kever al eitjes heeft gelegd aan 
de onderzijde van het aardappelloof. 
 
Op de derde foto zie je de larven die uit de eitjes zijn gekomen en die 
al een flinke schade aanrichten aan je aardappelplant. 

 
Uit de larven komen weer nieuwe (zomer-)kevers en die richten de 
meeste schade aan, waardoor je een flinke aardappelopbrengst kunt 
vergeten! 
 
Nogmaals: wegvangen is de beste oplossing. 
Zie voor nadere en uitgebreide informatie op onze website. Onder het 
kopje “dieren in de moestuin” 
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Hopelijk ten overvloede: “Sproeien is niet toegestaan” 
Het mag toch algemeen bekend worden verondersteld dat met een tuinslang sproeien op 
ons complex niet is toegestaan. Helaas zijn er toch leden die deze regel aan de laars lap-
pen… lees anders het reglement (zie website) er nog eens op na: “Het is uitdrukkelijk verbo-
den 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 besproeien op hun perceel hebben hierbij altijd 
voorrang bij het tappen aan de kraan.” 

We hebben op ons complex de rijkdom van stromend water uit de kraan om gieters en wa-
tertonnen mee te vullen, zodat een beginnende teelt een beetje kan worden geholpen. 
Maak er geen misbruik van… 
 


