**NIEUWS**
jaargang 7 nummer 8: 1 juni 2022

Van voorzitter Wim: “Groeizaam weer?”
Het voorjaar is heel vergelijkbaar met 2020. Ook toen viel er geen regen van betekenis in de maanden maart, april en mei. Vorig jaar viel er vanaf begin juni wel
voldoende regen. Daarna was het heel groeizaam. Hopen dat juni ook meer regen
brengt.
In de maand mei is bij mij thuis tot nu toe 27 mm gevallen. Dat was wel voldoende
voor de aardbeien, peulen en de vroege sla. Gelukkig maar. Nog geen week geleden maakte
ik me al zorgen over het verdrogen van de aardbeien en
rode bessen.
Zaaien in de droge grond blijft wel lastig. Als oplossing
zie ik veel mensen peulen en bonen in potjes zaaien in
de kas en dan uitpoten op een gunstig moment. Ik heb
ze een week geleden wel in de volle grond gelegd en nu
komen de sperziebonen op maar de snijbonen maar heel
gering. Ook mijn pastinaken laten het afweten. Dan maar
opnieuw zaaien.
Wat wel heel fijn en lekker is dat we weer groente en
aardbeien mee naar huis kunnen nemen en opeten. In
een deze week uitgekomen test, bleek maar weer eens
dat vooral aardbeien, blauwe bessen en perziken teveel
en ook verboden middelen bij zich hadden. Met name
middelen tegen schimmel. Je zou zeggen het is hartstikke droog en dan toch schimmel? Als je kijkt naar hoe
aardbeien gekweekt worden in de omgeving, dan snap je het wel. De kwekers spuiten overdag
de aardbeien met water waardoor het gewas lang nat blijft en schimmels hun gang kunnen
gaan. Dat is dweilen met de kraan open. Dat moeten wij dus niet doen.

We hebben als feestcommissie een erg leuke dag gehad, de 7e mei. De opkomst was een stuk
groter dan verwacht, daar zijn we erg blij mee. Van de aanwezigen hebben we alleen maar
positieve berichten gehoord. De plantenruildag wordt een blijvertje; dat gaan we volgend jaar
weer doen.
Maar we moeten voort, nu.
Er blijkt weinig animo te zijn voor de bouw van een insectenhotel, op 4 juni. We gaan deze
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activiteit doorschuiven naar een later tijdstip.
De fietstochten staan voor de deur, de inschrijving voor de eerste, op 18 juni loopt nog even
door. Deze tocht is ca. 35 km lang. Iedereen die een tuin heeft kan inschrijven, met partner of
introducé(e). Er kunnen maximaal 24 mensen mee, dus wees er snel bij.
We vertrekken vanaf 10:00h in groepjes van ca.4 personen, met tussenpozen van een paar
minuten. Om 11:00h worden we bij de Smaeckacker in Best verwacht, voor een rondleiding.
Onderweg (heen en terug) stoppen we een keer voor de inwendige mens.
De fietstocht die gepland staat voor 9 juli wordt een wandeltocht: Er zijn erg veel opgebroken
weggedeelten op de geplande route en een schier oneindige hoeveelheid stoplichten, waardoor het niet fijn fietsen is. Daarom maken we een wandeling van zo’n 7 km door de Genneper
Parken. Onderweg krijgen we bij de Genneperhoeve een rondleiding met iets lekkers erbij. Het
vervoer naar de Genneper parken gaat per auto. Je mag één introducé(e) meenemen. Ook
hier kunnen maximaal 24 mensen meedoen.
Schrijf je in vóór 25 juni!
Als laatste: Er zijn al best veel ingevulde vragenlijsten voor het jubileumboek geretourneerd,
maar nog lang niet alle. Dus pak een invulformulier uit de vitrine aan de container, of vul het
vragenformulier van de vorige nieuwsbrief in en mail het naar Caroline. Haar mailadres: zie
beneden.
Wat komt er ook alweer in: Per persoon willen we een stukje tekst van zo’n 150 woorden maken, en dat kunnen we niet allemaal zelf verzinnen. Bij deze nieuwsbrief (en ook in de vitrine
aan de keet) zit een vragenlijstje dat we graag (in elk geval gedeeltelijk) door iedereen ingevuld
terug willen zien. Aan de hand van deze vragen maken we dan een tekst per persoon - je mag
die ook zelf schrijven - voor bij de foto’s in het jubileumboek.
Verder is er met een klein aantal mensen nog geen contact geweest of zij al dan niet in het
jubileumboek willen. Als je dit leest en je bent nog niet in contact geweest met Marcel om op de
foto te gaan dan wel vriendelijk te bedanken, dan graag even Caroline mailen, dan kunnen we
iets afspreken. Mocht ook dit niet lukken, dan gaan we jullie vanaf half juni persoonlijk benaderen.
Caroline (tuin 109), Tine (tuin 100/101), Marcel (tuin 60/61),
of mail: caroline.spanjaard@gmail.com
Het was een
leuke dag op 7
mei bij de eerste
jubileumactiviteit
van dit jaar. Op
de foto een

toast
uitgebracht op
het 40-jarig bestaan van Volkstuinvereniging
Aanschot rond
de eik op ons
eigen complex:
de vereniging
staat al 40 jaar
in volle bloei!

Pagina 2
Volkstuinvereniging Aanschot

www.volkstuinaanschot.nl IBAN: NL96 TRIO 2017 5954 97

Secretariaat vereniging: R.Kamperman, Héraultlaan 15, 5627 DM Eindhoven, info@famkamperman.nl

Willy Lamers en Ton Blokvoort benoemd
als lid van verdienste
Voor Willy en Ton was het een complete verrassing dat
zij op 7 mei tijdens de start van het jubileumjaar door
het bestuur werden geëerd met de titel “Lid van verdienste”
Voor hun vele werk en inzet voor de vereniging kregen
zij van de voorzitter een fraaie sculptuur met inscriptie
overhandigd. Willy vanwege zijn activiteiten als inkoper
van de vereniging en Ton voor de ontelbare kluswerkzaamheden op ons complex.

Willy Lamers bedankt leden en bestuur
Op 7 mei j.l. nam Willy afscheid als
bestuurslid van onze vereniging en drijvende
kracht achter de gezamenlijke inkoop voor
onze vereniging. Zelf schrijft hij over dit
afscheid:
“Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele
kaarten , beschreven en bewerkt met mooie
woorden en tekeningen.
Zoveel positieve reacties hebben mij goed
gedaan bij het afscheid als inkoper van onze
volkstuinvereniging.
Ook het bestuur wil ik danken voor de mooie
woorden, de cadeaus en de bloemen.
Ik wens Walter veel succes met zijn nieuwe
“hobby”!
Met vriendelijke groet,
Willy Lamers”

Van tuinbeheerder Caroline: “Tuininspectie voorjaar 2022”
De afgelopen week heb ik, samen met voorzitter Wim van Ruiten, een inspectieronde langs de tuinen gemaakt. Dit zijn onze bevindingen:
• De meeste tuinen op ons complex zijn netjes onderhouden.
• Bij een aantal tuinen is er achterstallig onderhoud, zoals veel bloeiend en
kruipend onkruid (grassen, zevenblad, brandnetels etc.) en onkruid aan
de rand met buurtuinen.
• Als we dieper in de tuinen gaan kijken, komen we op een aantal plaatsen rommelplekken tegen, waarvan wij denken dat muizen/ratten daar een aangenaam onderkomen
zouden kunnen vinden. Daarom is ons advies om die plekken regelmatig op te schonen
en reuring te veroorzaken om de rust voor de beestjes te verstoren. Het kan ook geen
kwaad om de inhoud van je gereedschapskist of je kas eens nader te inspecteren. Dit
kan een heerlijke slaap/broedplek zijn voor ongedierte.
• Langs de voorranden van de tuinen vonden we vaak onkruid langs het gemeenschappelijke pad. Bij bloeiend onkruid betekent dit overlast voor de omgeving en ook is het
voor de grasmaaiers lastig maaien als de rand dichtbegroeid is. Volgens het Huishoudelijk Reglement moet een strook van 10cm breed zwart blijven. “Zwart” betekent onkruidvrij. Uiteraard kun je een bodembedekking (zoals een dikke laag afgevallen blad)
gebruiken, waardoor onkruid geen kans krijgt en je hier dus minder werk aan hebt.
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•

Fruitbomen-man Wim had zeker ook oog voor de vele fruitbomen op de tuin, die hier en
daar inmiddels een flinke hoogte bereiken. Zorg ervoor dat de bomen geen schaduw bij
je buren veroorzaken en zet zo nodig de snoeischaar erin. Voor advies kun je terecht bij
Wim van Ruiten.
We hopen op eenieders medewerking om ervoor te zorgen dat onze tuinen er netjes bij komen
te liggen en geen overlast veroorzaken bij andere tuinders. Succes en alvast bedankt!

Van inkoper Walter: “Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni
bestelde boerenkoolplantjes op kluit ophalen tussen
10.00-11.00 uur!”
Compost
De verkoop van compost gaat zo goed dat het einde van de berg al in zicht komt. Als
de voorraad op is, komt er weer (oude) stalmest!
Planten voor de kascultuur
De planten voor de kascultuur ontwikkelen zich in de meeste kassen veelbelovend. De eerste komkommers zijn geplukt en de tomaten staan volop in bloei. Dat is puur genieten!
Boerenkoolplantjes op kluit
De groenteplantjes zijn inmiddels allemaal verkocht en hopelijk ook goed aan het groeien op onze tuinen. De bestelde boerenkoolplantjes kunnen worden opgehaald op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni tussen
10.00-11.00 uur (mits ze voorradig zijn bij de kweker). Omdat jullie vraag naar deze plantjes groter is
dan 1 bak (van ongeveer 135 stuks) zijn er op bovengenoemde dagen nog boerenkoolplantjes te koop
die ‘over’ zijn. Kosten: €1,60 per 10 stuks.
Preiplanten
De bestelde preiplanten voor de herfst- en winterteelt worden begin juli geleverd. Waarschijnlijk wordt
zaterdag 7 juli de datum. Ook preiplaten zijn er waarschijnlijk over en die komen dan in de vrije verkoop.
Houd de volgende nieuwsbrief en de lichtkrant (in de vitrinekast aan de container) in de gaten!

Oproep vanuit de buffetcommissie
Er zijn al wat mensen die zich hebben ingeschreven om iets
te maken voor het jubileumfeest op 27 augustus, bedankt
daarvoor, maar wij hebben nog veel meer mensen nodig om
de buffettafel te vullen, dus schrijf je in voor 15 juli! Het mag
een gerecht of een hapje zijn, maar het kan ook wat zijn dat je uit de moestuin kan missen, zoals snackkomkommers, cherrytomaatjes, frambozen,
enz. Alles is welkom, maar laat dit ook even weten door je in te schrijven op
de lijst in de vitrine.
Alvast bedankt namens de buffetcommissie,
Monique Groffen, Caroline Spanjaard en Paul Touhy.

MMMM
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand:
Soep met peultjes, broccoli en prei
Ingrediënten voor 4 personen:
80 gram peultjes
80 gram broccoli
200 gram prei
1 liter kippenbouillon
peper en zout
Bereiding:
* snij de prei in dunne ringetjes.
* snij de peultjes in kleine schuine stukjes.
* verdeel de broccoli in kleine roosjes.
* breng de bouillon aan de kook.
* doe de prei, broccoli en peultjes bij de bouillon.
* breng de soep op smaak met zout en peper.
* laat even doorkoken tot alles gaar is.
Eet smakelijk!
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