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********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 5 nummer 10: 1 augustus 2020 

 

Van voorzitter Wim: 
 “ Het is Hollands zomerweer” 

Na de regen in juni is het in juli gelukkig echt Hol-
lands weer geworden! Beetje regen, wind, veel 
zon en temperaturen overdag van 15 tot 25 gra-
den.  

Niet alleen mijn groenten en fruit gedijen goed bij dit weer, maar 
ik ook. Van mij en voor mijn groentetuin hoeft het niet warmer te 
worden. Mijn tomaten buiten springen er dit jaar echt uit. Plan-
ten tot 2.50m hoog en 6 á 7 trossen. Door de jaren heen heb-
ben we hier op geselecteerd. Ook struik-tomaten die laag blij-
ven en die je niet mag dieven zijn heel vroeg. Al half juni kwa-
men de eerste rode kleuren tevoorschijn. 
 
Mijn paprika’s buiten hebben helaas veel te lijden gehad van 
slakken. Zij beginnen nu pas goed door te groeien.  
 
We kunnen weer koffiedrinken op het terras en het is er gezellig 
druk. Even de handen inwrijven met de desinfecterende gel en 
de koffie staat ingeschonken klaar.  
Wij vieren thuis vakantie en met dit weer en lekkere groenten 
en fruit gaat dat goed lukken.  
Allemaal een goede vakantie toegewenst! 
 

Poort sluiten a.u.b. 
Om onbevoegden zo veel als mogelijk van ons terrein te weren, verzoeken wij alle tuinders 
de poort (buiten de tijd waarop er toezicht is tussen 9.30 en 10.30 uur) altijd consequent te 
sluiten. Het blijkt dat de poort steeds vaker open blijft staan. Poort sluiten is het devies. Al-
leen leden (of door hen aangewezen vervangers) hebben toegang tot ons complex. 
 

Aardbeienplanten afhalen 
Op vrijdag- en zaterdagmorgen, 7 en 8 augustus tussen 9.00 en 11.00 uur kunnen de be-
stelde aardbeienplanten worden afgehaald. Contant (en als het kan gepast) afrekenen per 
plantje zijn de kosten €0,25. Dus reken maar uit!  
TIPS: 

• zorg dat de grond BEMEST en omgespit klaar ligt en....... 

• houdt deze zeker de eerste 14 dagen na het planten goed vochtig. 
Dat is een garantie voor een goede oogst in 2021! 
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Huishoudelijk Reglement gewijzigd 
Op de jaarvergadering van 9 maart j.l. heeft het bestuur voorstellen gedaan om het HR te 
actualiseren en aan te passen. De meerderheid van de vergadering was akkoord met de wij-
zigingsvoorstellen. De suggesties van de vergadering om hier en daar nog een aanscherping 
toe te passen zijn opgenomen in de eindtekst. 
Het is voor alle leden raadzaam het HR (nog) eens door te nemen. Het is inmiddels te lezen 
op onze website: www.volkstuinaanschot.nl onder de kop Vereniging en daarna Huishoude-
lijk Reglement.   
 

Voorzichtigheid geboden bij gezamenlijk koffiedrinken 
Met de versoepeling van de maatregelen rondom covid-19 werd het weer mo-
gelijk dagelijks rond de klok van 10.00 uur gezamenlijk een kop koffie te ko-
men drinken. 
Met de her en der oplaaiende uitbraken van het virus blijft uiterste waakzaam-
heid geboden! We willen de regels nog eens onder de aandacht brengen: 
  
algemeen: houd 1,5 meter afstand; schud geen handen; was de handen re-
gelmatig met zeep of alcohol; hoest en nies in de elleboog; gebruik papieren 
zakdoekjes. 

blijf thuis als: je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, nie-
zen, keelpijn, lichte hoest, verhoging; of iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheids-
klachten 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! 
Behalve als het, naar het oordeel van de dienstdoende vrijwilliger, buiten nat is: dan wordt er 
dus geen koffie gezet. 
 

Emailadres Nieuwsbrief gewijzigd 
Met ingang van deze maand is het emailadres waarvandaan de Nieuwsbrief wordt verzonden 
gewijzigd. Het nieuwe adres is vtvaanschot@t-mobilethuis.nl. In de adresbalk ziet u de naam 
van de afzender: VTV Aanschot. 
Wil je iets mededelen of publiceren? Gebruik dan dit emailadres. 
Het oude emailadres (aanschot@gmail.com) komt binnenkort te vervallen. 

 

Van de tuinbeheerder Max: “Opzeggen vóór 1 oktober”  
Voor een goede organisatie van het nieuwe tuinjaar 2021 is het noodzakelijk 
om tijdig de opzeggingen per 1 januari in kaart te kunnen brengen. Zo kunnen 
de laatste maanden van het jaar gebruikt worden om e.e.a. correct af te hande-
len en nieuw geïnteresseerde aspirant-leden een tuin aan te bieden. Mogelijk 

kan dan ook gesproken worden over overname van één of ander, zoals een kas, gereed-
schap of een kooi. 
Dus wanneer er plannen zijn om met het tuinieren bij onze vereniging te stoppen, word ik 
daarvan graag tijdig schriftelijk (of per email) op de hoogte gesteld:  
mmjvanderlubbe@gmail.com. 
 

Tuinonderhoudsdag 2020 
De tuinonderhoudsdag 2020 zal gehouden worden op de laatste zaterdag van september, 
namelijk 26 september. Noteer deze zaterdag nu reeds in uw agenda. Uitgebreide nadere 
info volgt t.z.t. 
 

Uitbreiding tuincommissie gezocht 
Onder leiding van de tuinbeheerder worden een aantal onderhoudsklussen op ons volks-
tuincomplex aangepakt door een aantal vrijwilligers die we de tuincommissie noemen. 
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Denk aan alle voorkomende klusjes tot en met geregeld gras maaien.  
Het aantal leden neemt af. We zoeken onder onze leden vrijwilligers om één of meerdere 
klusjes/klusssen op zich te nemen onder regie van en aangestuurd door de tuinbeheerder. 
Maak eens een praatje met Max van der Lubbe en/of Paul van Hoof om te zien hoe je een 
bijdrage kan leveren.  
 

Uit de oude doos… 
Er zijn een paar oude foto’s opgedoken. We herkennen natuurlijk de toenmalige Burge-
meester van Kemenade. Maar er zijn een paar vragen: 
 
1. Bij welke gelegenheid kwam de burgemeester op bezoek? 
2. Wie zijn de andere mensen op de foto’s? 
3. Wanneer was dat? 
Wie het weet, moet het zeggen. Stuur je reactie naar vtvaanschot@t-mobilethuis.nl  
We zijn heel benieuwd. 
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