VOLKSTUINVERENIGING AANSCHOT

**NIEUWS**
jaargang 6 nummer 3: 1 januari 2021

Van voorzitter Wim: “Zorg voor de bodem!”
Mijn motto voor het nieuwe jaar is: zorg voor de aarde o.a. door te zorgen voor de
bodem van je
moestuin.
Veel agrarische
bodems in Nederland
zijn uitgeput, beroofd
van bodemleven en heel arm aan
organisch materiaal.
De gevolgen zijn erosie, uitdroging,
verstuiving en onvruchtbaarheid.
Om dit te stoppen kan je het
volgende doen:
• de bodem bedekken
• struiken, boompjes
aanplanten
• geen bodembewerking
• geen bestrijdingsmiddelen
Denk aan bessen, laagstam appels en peren, vijgen, perziken.
Naast struiken zijn ook bloemen, kruiden belangrijk om insecten aan te trekken. Deze doen
zich ook tegoed aan je gewassen, maar zorgen ervoor dat het geen plaag wordt. Algemeen
gaan we er van uit dat 18% v raat geen verlies van groente en fruit oplevert, doch de planten
aanzet tot het zelf aanmaken van afweerstoffen. Een soort van vaccinatie!
Nog even stug volhouden met afstand houden en dan kunnen we vast weer een mooi jaar
tegemoet zien.

Van de penningmeester Hans: “Zijn de zaden besteld?”
Tot 6 januari is er nog gelegenheid om aan te sluiten bij de gezamenlijke zadenen pootaardappelenbestelling. Na deze datum is er geen mogelijkheid meer om
te profiteren van de korting van 30%.
Na de levering in februari kun je een mailbericht verwachten met het verzoek de
zaden- en aardappelen rekening aan de vereniging te betalen.
Wie nog niet in de gelegenheid was de grondhuur voor 2021 te voldoen heeft daarvoor ook
nog tot 8 januari de mogelijkheid.
Op tijd betalen zorgt ervoor dat de vereniging de betalingsverplichting voor de huur van de
grond zonder problemen aan de gemeente Eindhoven op tijd kan voldoen.

Cursus laagstam peren- en appels enten op 20 februari of 6 maart
Na de geslaagde snoeicursus begin 2020 gaan we het aanbod een beetje uitbreiden. Op 20 februari of
6 maart (een beetje afhankelijk van hoe de COVID-19 regels zich ontwikkelen), geven we een cursus
enten van fruitbomen. Er zijn voldoende onderstammen beschikbaar om voor elke cursist een paar laagstam appel- en perenbomen te maken. Deze bomen worden zo’n 2-2,5 m hoog.
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Het ent materiaal is afkomstig van diverse bronnen in Nederland. We kiezen voor rassen die goed geschikt zijn om ook als leiboom of fruithaag opgekweekt te worden. Voorbeelden: Elstar, Ananas reinette,
Notarisappel, Gravensteiner, Gieser Wildeman, Conference, Dubbele Flip, etc.

Voorlopig programma: We starten in de ochtend met een uurtje uitleg over het hoe en waarom van enten, daarna gaan de cursisten onder begeleiding zelf aan de slag met het enten. Aan het einde van de
dag staan de geënte bomen in een pot, ter verdere verzorging door de cursisten. Het is handig als de
cursisten beschikken over een kas. Gezien de geldende COVID-19 regels gaan we de cursus buiten
geven. Bij slecht weer spreken we gezamenlijk een nieuwe datum af.
Deze cursus is het begin van een cyclus van cursussen op het gebied van de teelt en snoei van
(lei)fruitbomen. Verderop in het jaar gaan we de bomen planten en stap voor stap worden de bomen
tijdens hun groei gevolgd en gesnoeid tot mooie leibomen. Van cursisten verwachten we dat ze aan de
meeste cursusdagen meedoen, zodat een groep van fruitliefhebbers en -kenners ontstaat binnen Volkstuinvereniging Aanschot.
De kosten voor deze cursus zijn begroot op €50,00. In deze prijs inbegrepen zijn: koffie e.d., alle entmaterialen, potten voor de bomen, potgrond, twee boeken omtrent snoeien van fruitbomen en leifruit.
Aanmelden kan vanaf nu via het emailadres van onze vereniging: vtvaanschot@t-mobilethuis.nl
Er is plaats voor maximaal 12 cursisten.
Voor meer informatie: mail naar Marcel (mcmrutten@gmail.com) of Wim (wvruiten@gmail.com).

Vertrokken en nieuwe leden
Dit jaar hebben 6 leden hun lidmaatschap van de vereniging
om verschillende redenen beëindigd. Het zijn Liesbeth van
Hees, Jindi Pan, Stan Blazic, Gerrit Wijers, Thanh Thanh
Dao en Piet Damstra. In de hoop dat zij het tuinieren niet al
te erg gaan missen, wensen wij hen toch een goede toekomst toe! Er zijn ook enkele nieuwe leden bijgekomen, die
wij van harte welkom heten. Het zijn Vera Orie (perceel
107/108), Peter vd Berg (perceel 127b), Irene op den Buijs
(perceel 73) en Jos Leermakers (perceel 34): heel veel tuinplezier gewenst.
Hier en daar heeft nog een kleine herschikking van percelen plaatsgevonden, waardoor het
aantal leden van onze vereniging per 1 januari 2021 op 99 is gekomen.
Inmiddels is er weer een nieuwe, aangepaste plattegrond te zien in de vitrine bij de container.

Frezen
Als je je moestuin machinaal wilt laten frezen, kun je je melden bij tuinbeheerder
Paul voor een afspraak. Met onze freesmachine zal één van de leden van de
tuincommissie je tuin dan frezen. Ze halen de freesmachine van stal voor minimaal 40 m². De onkosten bedragen €0,25 per m².
Er wordt (in principe) gefreesd tot uiterlijk 1 april.

Ynte Boskman: 80 jaar
Hoewel het niet de gewoonte is om aandacht te besteden aan verjaardagen van leden, is er
toch een uitzondering en dat is wanneer de persoon in kwestie 80 jaren telt èn een rol van betekenis in de vereniging heeft gespeeld.
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En dat is het geval met onze oud-voorzitter Ynte Boskman (wie kent hem niet?) die op 17 december j.l. de 80 jaren wist aan te tikken.
Behalve dat Ynte een aanwezige voorzitter was, is Ynte nog altijd beschikbaar wanneer de
handen voor de vereniging uit de mouwen gestoken moeten worden. Een klein clubje heeft op
zijn verjaardag, ondanks de corona-maatregelen, toch een klein eerbetoon laten zien: van harte proficiat!

MMMM
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand:
Ovenpasta met boerenkool
Ingrediënten voor 4 personen:
250 gram macaroni
500 gram half om half gehakt
500 gram boerenkool (gewassen en klein gesneden)
1 eetlepel kerriepoeder
1 eetlepel paprikapoeder
peper en zout
1 eetlepel mosterd
1 grote ui (gesnipperd)
1 rode paprika (klein gesneden)
2 eieren
scheutje room
geraspte kaas
Bereiding:
* Verwarm de oven voor op 200 graden.
* Kook de boerenkool (15 minuten) en macaroni apart gaar.
* Bak het gehakt met de mosterd en alle kruiden.
* Doe de ui en paprika bij het gehakt.
* Laat de macaroni en boerenkool uitlekken en doe dit bij het gehaktmengsel.
* Meng alles door elkaar en schep het geheel in een grote ovenschaal.
* Klop de eieren los met wat room en schenk dit over het geheel.
* Bestrooi met geraspte kaas en zet het 15 minuten in de oven op 200 graden.
Eet smakelijk!

Nog eens pH
Aan de pH hebben we in de vorige Nieuwsbrief ruim aandacht besteed. Voor de liefhebbers en
vooral voor de betrokkenen hierbij in de bijlage alsnog het overzicht van de gedane metingen.
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zaterdag 7 november 2020
74
27
102
30/31
99
66/67
60/61
8
103
17
116/117

Kas (Midden;zeer droog)
Achterin stalen rek
Prei (middenin)
Aardbeien (voorbij kas)
RK
7,10
7,32
7,17
7,19
Links Oos
Kas Midden Oost
MvdL
7,18
7,07
AC
Oost Indische Kers
7,00
Kas (peterselie/veldsla)
Kooi (onder de buis)
Lange bak midden tuin
WL
6,74
6,69
7,02
TvdV
Aardbei
Goudsbloem
Kas (bij Yacon)
Kas (paprika)
6,69
6,83
6,80
6,90
*
Tuin
Boomgaard (extern)
WvR
7,27
6,98
6,80
7,15
Gedempte sloot achterste stuk
MR
Pompoen
Gedempte sloot voorste stuk
6,60
7,08
7,32
7,38
7,28
7,14
Pot 1
Pot 2
Pot 3
Pot 4
Pot 5
Pot 6
Hans Wijnen (Siertuin thuis)
7,18
6,95
7,15
6,80
7,27
7,21
AS
Blauwe bes
Aardbei
6,30
6,83
Aardbeien
Blauwe bes
Wortel
Compostbak groen/bruin) Compostbak bruin
WL
7,00
5,33
6,29
6,32
7,56
7,42
TB
Kas Oost
Compost
6,59
6,71
* telt niet mee voor gemiddelde waarde

Gemiddelde pH
Op basis van

6,55
33

metingen

tuin
7,14
Pot 7
7,33

Paprika
7,33

