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Welkom bij de maart editie van onze nieuwsbrief, de eerste in een nieuwe stijl.
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Deel je verhaal

Clubhuis open

Voor de nieuwsbrief en de website
zijn we op zoek naar nieuws,
verhalen en foto's. Heb je iets te
vertellen over je tuin, een leuk
nieuwtje of maakt je graag foto's?
Deel het met de redactie:
redactie@volkstuindersapeldoorn.nl

Elke zaterdagochtend is ons
clubhuis geopend van 10.00 uur tot
12.00 uur. Je bent van harte welkom
om een kop koffie te komen drinken.
Tweede kop koffie is op de
zaterdagochtend gratis.

Van de voorzitter
Beste tuin liefhebbers,
Eindelijk weer eens een nieuwsbrief en daar ben ik heel blij mee.
Na de jaarvergadering hebben een aantal mensen dit toch maar
weer opgepakt. Ook wordt de website weer up to date
gehouden. Het is de bedoeling dat er regelmatig een nieuwsbrief
wordt uitgegeven zodat de leden op de hoogte
worden gehouden van wat er allemaal speelt.
Ook jij kan hierin een belangrijke rol spelen, zie daarvoor de oproep elders in deze
nieuwsbrief.
De commissies en het bestuur zijn het er over eens dat veel zaken op ons complex
moeten worden aangepakt.
Denk hierbij aan achterstallig onderhoud van de omheining, het clubgebouw,
singels, paden, parkeerplaatsen en afwatering sloten. Veel zaken zijn al uitgevoerd,
aan andere wordt momenteel gewerkt.
Door de extreme hoeveelheid regen de afgelopen periode, 190mm alleen al in
februari i.p.v. de gemiddelde 60mm, zijn aan de oostzijde helaas een aantal tuinen
onder water gelopen. Dit tot begrijpelijke ergernis van deze tuinders.
De tuincommissie is op zoek naar een oplossing voor dit probleem. De gemeente
opzichter heeft in elk geval aangegeven om de sloot aan de zuidzijde weer op te
schonen. Wel is het opgevallen dat een aantal tuinders hun snoeiafval in deze sloot
dumpen. Omdat dit de afvoer en opvang van het water belemmerd onze
dringende oproep dit niet te doen!
Verder wordt nog het aanzicht vanaf de Landdrostlaan aangepakt door een nieuwe
omheining te plaatsen.
Het doet mij goed dat er met zoveel enthousiasme wordt gewerkt om ons complex
een mooi aanzien te geven.
Een aantal tuinders zijn al weer bezig op hun tuin en ze staan te popelen om weer
te zaaien en te planten.
Ik wens iedereen een mooi tuinjaar!
Met vriendelijke tuingroet
Jurrie Noordijk.

Gezocht: enthousiaste meewerkers
Tuincommissie
Het bestuur zoekt voor de Tuincommissie nieuwe commissie leden!
De Tuincommissie geeft uitvoering aan het onderhoud, verbetering of verfraaiing
van het tuincomplex. Zij stelt na overleg met het bestuur jaarlijks een actieplan op.
Zij vergadert driemaal per jaar o.a. over de voortgang van het actieplan.
Taken: Elke 4 weken begeleid je op de zaterdagochtend een groep tuinders bij het
uitvoeren het actieplan. In het actieplan voor 2020 staat o.a. vervanging/herstellen
van het toegangshek van de opslag, herstellen van de afrastering, onderhoud van
de beplanting in de singels en langs de paden.
De Tuincommissie bestaat momenteel uit 3 enthousiaste moestuinders en heeft
dringend versterking nodig met minimaal een maar liever nog twee leden.
Lijkt dit je wat en ben je beschikbaar op zaterdagochtend eenmaal per maand?
Meld je dan snel aan bij Joke Bosman (tuincommissie-eav@hotmail.com)
Ook voor meer informatie kan je bij haar terecht op tel 06-44836761

Activiteit: Paaseieren
zoeken
Op 2e paasdag (maandag 13 april) kan er door de
jongsten (2 t/m 12 jaar) weer gezocht worden naar
paaseieren.
Ouders mogen mee kijken, voor iedereen is er een prijs en voor wat lekkers wordt
gezorgd!
Aanvang: 10:30 (clubhuis geopend vanaf 10:15)
Opgeven voor 1 april via kantineeav@hotmail.com o.v.v. naam en leeftijd van
deelnemende kind(eren) en je tuinnummer.
Of door inlevering van het opgave formulier in de brievenbus van het clubhuis.

Nieuws van de commissies
Zo aan het begin van het nieuwe seizoen geven wij graag inzicht in de
werkzaamheden van commissies en het bestuur. Er wordt o.a. gewerkt aan het
verbeteren van het aanzien van het complex.

Werkzaamheden in en rond de
kantine.
Vorig jaar hebben Tejo Veenendaal en Marius Pool een
groot gedeelte van de kantine aan de buitenkant
geverfd.
Gerrit Hennekes en Jurrie Noordijk hebben de voorzijde
gedeeltelijk voorzien van nieuwe planken. In het
komende voorjaar/zomer gaan zij deze klus afmaken.
In de kantine zit de beheercommissie ook niet stil. De familie Kruize heeft samen
met Tejo en Marius het magazijn en de keuken opgeknapt. Nu storten ze zich samen
met Rik Huisken op het geheel vernieuwen van de toiletgroep!

Tuincommissie
Ook de tuincommissie is druk met allerlei
werkzaamheden. Hier en daar zijn houtsingels
aangebracht. Je kan hier ook je eigen gesnoeide
takken op kwijt; maar geen ander afval!
Verder is er het plan om op de grens met de
Landdrostlaan een nieuwe omheining te plaatsen.
Deze laten we begroeien met klimop. Hier zullen ook
de bijen en andere fauna van profiteren.

Het zal een veel beter aanzien geven van het complex
vanaf de Landdrostlaan! Op de foto's is te zien hoe het
er nu uitziet.
Zodra er meer nieuws is over dit plan, wordt je
hierover geïnformeerd!
Dan is er nog aandacht voor de parkeerplaatsen en de
paden. De tuincommissie bekijkt hoe en wat ze hieraan kunnen verbeteren.
Ook wordt er over nagedacht de paden op ons complex te voorzien van
naamborden. Deze namen moeten dan uiteraard wel betrekking hebben op onze
tuinhobby.
Heb je leuke ideeën hiervoor, stuur die dan naar het secretariaat met het
contactformulier op de website.
Al jaren is de afvoer van overtollig water een
probleem. Er zijn wel wat slootjes maar deze kunnen
soms de hoeveelheid water niet aan. Er wordt gezocht
naar een oplossing hiervoor.
Heb je ideeen hiervoor of wil je meedenken, geef het
door aan het secretariaat.
Deze foto is genomen door Saskia Pouwels aan de oostzijde van het terrein.

Inkoopcommissie
De inkoopcommissie is heel blij dat er dit jaar weer meer leden via de
inkoopcommissie zaden en pootaardappelen besteld hebben, totaal 59 bestellingen.
Dit is goed voor de leden zelf vanwege de korting van 20% op de zaden en 5% voor
de piepers, maar ook voor onze vereniging die hierdoor ca € 280,00 extra in de kas
heeft gekregen.
Verder kunnen wij melden dat de Toko weer bevoorraadt is en er weer volop
potgrond, bonenstokken en allerlei meststoffen verkrijgbaar zijn (zie ook de
prijslijst).
Er kan de hele maand nog kalk gestrooid worden indien nodig en in april is het tijd
om vooral bij de aardappelen, patentkali te strooien.
Onze Toko is elke zaterdagochtend geopend maar er kan ook altijd een telefonische
afspraak gemaakt worden voor een andere dag, bel dan met Jan Vos op tel. 0612552769.
Namens het Toko team een vruchtbaar tuinjaar toegewenst.
Op de foto's de levering en uitstalling van de pakketten voor het afhalen.

Nieuwsbrief
Zoals je ziet, dit is de eerste nieuwsbrief in een nieuwe
stijl. Ons streven is om elke maand rond de 15e een
nieuwe nieuwsbrief te versturen.
We zijn hiervoor op zoek naar nieuws, verhalen of
mooie foto's. Dus heb je iets wat je in de nieuwsbrief
zou willen plaatsen, laat het ons weten.
Ook als je wilt meehelpen in de redactie ben je van
harte welkom!
Je kan ons bereiken op het nieuwe email adres redactie@volkstuinders-apeldoorn.nl

Huishoudelijk reglement en statuten
vastgesteld
Op de jaarlijkse ledenvergadering van woensdag 19
februari zijn de herziene statuten en het huishoudelijk
reglement vastgesteld.
Dit werd bekrachtigd met de ondertekening van de
stukken door de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester.
De statuten en het HR zijn terug te vinden op de
website:
Statuten
Huishoudelijke reglement

Activiteiten
Komende activiteiten op de vereniging:
13 april (2e paasdag) 10:30 - Paaseieren zoeken (aanmelden voor 1 april)
Elke zaterdag 10:00 - 12:00 - Clubhuis geopend
Een actueel overzicht van de activiteiten staat op onze website: Agenda EAV

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u redactie@volkstuindersapeldoorn.nl toe aan uw adresboek.

