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Van voorzitter Wim: “Een fruitboom is onmisbaar!”
Augustus is een echte oogstmaand. Volop groenten, maar vooral ook fruit.
Erg lekker zijn mijn (roze en gele) herfstframbozen die nu al volop rijp zijn,
druiven in de kas (Black Alicante en Frankenthaler) en buiten Witte van der
Laan, ook wel Chasselas genoemd. Dan heb je druiven in augustus, september en oktober. Deze druiven werden vroeger in het Westland in speciale
druivenkassen gekweekt.
Appels en peren zijn ook dit jaar weer circa 2 weken vroeger plukrijp. De eerste plukrijpe
appels en peren noemen we zomerrassen. Deze pluk je en binnen 2 weken moet je ze ook
opeten. Bekend is Clapps Favourite en de Suikerpeer en bij de appels de Oogstappel ofwel
Yellow Transparente en James Grieve.
Daarna komen de herfstappels. Deze zijn
plukrijp vanaf september en bij bewaring
In natuurlijke opslag zoals thuis ( niet in
de koelkast) vaak eetrijp in september en
oktober. Dus plukrijp wil niet zeggen al
eetrijp. Plukrijp is een appel die bij
vastpakken met volle hand en daarna
naar boven kantelt, loslaat met steeltje
eraan (zonder steeltje heb je een wondje).
Winterappels eet je vaak pas vanaf december tot soms in april van het volgende
jaar. Stoofperen kan je lang bewaren.

Terugkomdag snoeicursus
Zaterdag 29/8 hebben Marcel Rutten en ik ook de zomersnoei cursus van fruitbomen als
vervolg op de wintersnoei gehouden. Zomersnoei is o.a. het bekijken wat de effecten van je
wintersnoei zijn. Ik heb vernomen dat er weer het een en ander opgestoken is.
Een fruitboom is eigenlijk onmisbaar op je tuin. Ze zorgen voor lentebloesem, schaduw en
lekker fruit. Je tuin wordt zo een klein paradijsje waar het goed vertoeven is.
Volgende jaar willen we daarom naast het snoeien ook aan de slag gaan met het enten van
jonge appels en perenbomen voor liefhebbers op de volkstuin. Hoe en wat zullen we in een
volgende nieuwsbrief laten horen.

Tegen droogte…
Uiteraard wil je je oogst niet verloren laten gaan en toch slim omgaan met water. Uit de tropische landbouw leren we: dijkjes rondom de (grotere) planten en mulch over de aarde om
verdamping van het gegeven water tegen te gaan.
Het is al lang bekend: de grond afdekken met mulch helpt enorm tegen indrogen van de
grond. Bij droge grond trekken de wortels zich terug en gaat het leven van nuttige schimmels,
bacteriën e.d. op de nulstand.
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Wachtlijst voor een tuin
Voor 2021 staan er inmiddels 7 belangstellenden op de wachtlijst. Leden die hun moestuin
activiteiten willen beëindigen, dienen dit vóór 1 oktober te laten weten aan de tuinbeheerder.

Van de tuinbeheerders Caroline en Paul: “We hopen velen van jullie
te mogen ontmoeten op de onderhoudsdag zaterdag 26 september”
Start: 9.00 uur; Einde uiterlijk 12.00 uur
Als kersverse tuinbeheerders nodigen wij alle leden van harte uit om ook dit jaar weer mee te doen aan de jaarlijkse
onderhoudsdag op ons tuincomplex. Net als voorgaande
jaren kunnen we in die paar uurtjes een flink steentje bijdragen aan de vele werkzaamheden die de tuincommissie door
het jaar heen verzet. Daarbij is het ook nog eens heel gezellig om dat samen te doen. We gaan heggen snoeien, snoeiafval verzamelen en afvoeren, de paden opschonen enz.
Natuurlijk willen we dit jaar zo
goed mogelijk rekening houden
met de geldende Coronamaatregelen. We werken daarom
in groepjes, verspreid over het
complex, zodat afstand houden
geen probleem is. Om drukte
rondom de keet te vermijden drinken we om tien uur koffie/thee op
het grasveld rondom de eik, uiteraard met iets lekkers erbij.

Een tweede zwaluwentil op ons complex
Het heeft een tijdje geduurd, maar nu kunnen we eindelijk mededelen dat in het najaar de
huiszwaluwtil van het Henry Dunantpark verplaatst mag worden naar ons volkstuincomplex.
Mede vanwege het succes van onze eerste til heeft de gemeente ook een vergunning verleend voor de nieuwe standplaats: aan de andere kant van de container. Zie de foto: aangeduid met het blauwe stipje wordt de nieuwe plaats van de 2e til. Ook deze huiszwaluwtil heeft
een onderkomen voor vleermuizen!

“VERGUNNING VERLEEND
behoort bij besluit van burgemeester en wethouders,
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Pagina 2
Volkstuinvereniging Aanschot www.volkstuinaanschot.nl IBAN: NL95
NL 95 TRIO 0379 2147 84
Secretariaat vereniging: R.Kamperman, Hé
H éraultlaan 15, 5627 DM Eindhoven, kamperman@on.nl

