VOLKSTUINVERENIGING AANSCHOT

**NIEUWS**
jaargang 5 nummer 9: 1 juli 2020

Van voorzitter Wim: “Veranderingen”
Koffiepauze
Afgelopen maandag is het terras weer open gegaan. Ik vond het fijn zoveel
tuinders te zien. Er waren wel meer dan 20 mensen die rustig hun koffie dronken. Het is nog wel een beetje wennen, maar dat gaat wel goed komen. Heel
fijn dat alle koffiezetters weer bereid zijn om voor de koffie te zorgen, de stoelen en tafels op hun plaats te zetten en vervolgens weer op te ruimen.
Onkruid
Na bijna 3 maanden droogte
kregen we in juni circa 100
mm water. Nu, dat is te merken aan de snelle groei van de
groenten en natuurlijk ook van
het onkruid.
Mijn tuin was helemaal vrij van
onkruid, maar na één week
niet werken in de tuin wist ik
niet wat ik zag. Een enorme hoeveelheid heermoes of paardenstaart, hanepoot en akkergras
die zich met zijn penwortel gelijk een hanenspoor snel in de grond vastzet en nog een aantal
andere minder lastige onkruiden. Gelukkig heb ik een schoffel met een heel klein blad van
maar 10 cm breed. Ik slijp hem met een vijl even vooraf en dan snijdt deze alle onkruiden
direct af. Natuurlijk moet ik op de rij nog even met de hand na wieden. In 2 uur heb ik mijn
200 vierkante meter weer vrijwel schoon. Met het zaaien houd ik rekening met de breedte
van mijn schoffel.

heermoes

hanepoot

Water vasthouden
Onderweg naar de groentetuin kom ik langs de Dommel. En wat me nu extra opviel na alle
verhalen over droogte en hoe aan te pakken, is de snelheid waarmee de Dommel het water
afvoert. Binnen 12 uur na een bui van circa 30 mm stijgt de Dommel bijna een meter en na
24 uur is de waterstand al weer bijna terug op de hoogte van voor de bui! Ik denk inderdaad
dat we moeten leren het water veel minder snel af te voeren. Maar de veranderingen gaan
vreselijk snel. Op onze groentetuin voeren we zeker ook na het dicht gooien van een hele
lange greppel weinig water meer af. Dat is alvast een goed begin.
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Gezamenlijk koffiedrinken hervat
Sinds lange tijd klonk weer de bel voor de koffie!
Met de versoepeling van de maatregelen rondom
covid-19 is het weer mogelijk geworden dagelijks
rond de klok van 10.00 uur gezamenlijk een kop
koffie te komen drinken. Het bestuur heeft zowaar een degelijk protocol gemaakt, met de regels waaraan eenieder zich heeft te houden. De
eerste dag was de belangstelling direct bovengemiddeld. Er wordt duidelijk voorzien in een
behoefte. En als alle deelnemers zich willen houden aan de opgestelde regels en ook een beetje aardig voor elkaar willen zijn,
dan kunnen we samen van een fijne pauze genieten. Behalve
als het, naar het oordeel van de dienstdoende vrijwilliger, buiten
nat is: dan wordt er dus geen koffie gezet.
• De kern van die instructies van de Rijksoverheid is
o algemeen: houd 1,5 meter afstand; schud geen
handen; was de handen regelmatig met zeep of
alcohol; hoest en nies in de elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
o blijf thuis als: je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging; of iemand in
jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten
heeft.
• Neem zelf een ingeschonken kop af van de (buiten-)tafel
en voeg desgewenst zelf melk en/of suiker toe.
• Ga zitten op één van de klaargezette, op voldoende afstand geplaatste, stoelen. Verplaats de stoelen niet!

Egel nog actief

foto: Bert Markgraaff gemaakt op 24 juni

De egel waar we vorige keer uitgebreid
over berichtten, is er nog steeds. Hoera.
Misschien kan er voor nakomelingen
worden gezorgd? Dat de egel deze keer
overdag is gespot, is wellicht geen goed
teken. Maar in deze tijd van het jaar
moet een egel flink opvetten voor de
winter en ook jongen kosten veel energie. Het hoeft niet vreemd te zijn overdag een egel te zien rondlopen. Zolang
het dier zich oprolt bij gevaar, en niet
loopt te trillen of te zwabberen lijkt er
geen reden je zorgen te maken.

Sleutel van de poort
Elk lid van onze vereniging heeft een sleutel van de poort. Deze sleutel blijft
eigendom van de vereniging en is belast met een borg van €20,00. Deze sleutels zijn gecertificeerd en niet te dupliceren. Soms zijn er leden die over 2 of 3
sleutels beschikken. Dat is handig als familieleden onafhankelijk van elkaar de
poort kunnen openen en/of sluiten. Voor een extra sleutel: vraag ernaar bij de tuinbeheerder.
Het wordt als storend ervaren wanneer er mensen zonder sleutel voor het hek staan te roepen dat ze naar binnen of naar buiten willen.
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