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John Broenland
Deze week kreeg ik het droevige bericht dan John Broenland op 4 juni j.l. is overleden. Samen
met zijn echtgenote heeft hij jarenlang getuinierd bij onze vereniging maar door zijn ziekte
moest hij de moestuin opgeven. Daarna heeft John tot het laatst met veel enthousiasme zich
ingezet voor de tuincommissie. De tuincommissie verliest met John een waardevolle en sociale
medewerker. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met het verlies van John.
- Jurrie Noordijk

Van de voorzitter
De nieuwsbrief van mei was nog maar net verzonden of er kwamen een tiental meldingen
binnen van tuinders die door bijen werden gestoken. Een aantal van deze tuinders moesten zich
zelfs onder doktersbehandeling stellen.
Ik wil dan ook de imkers op onze tuinen verzoeken om niet midden op de dag, als er tuinders op
hun tuin aan het werk zijn, met hun kasten aan het werk te gaan. Ook wil Ik de imkers wijzen op
punt 11 van het bijenreglement. Het betreft vooral de vliegroute van de bijen.
Tuinders dienen met plezier hun hobby uit te kunnen oefenen en niet dat zij van hun tuin moet
vluchten voor bijen.
Door het coronavirus hebben veel zaken stilgelegen maar
gelukkig kunnen wij weer een aantal zaken opstarten. Zo
is het clubhuis op de zaterdag weer open en bent u
welkom voor een kop koffie.
Ook de tuindienst is weer opgestart en hebben hun
eerste werkzaamheden verricht.
Men is begonnen met het snijden van de grasranden van
de tuinen zodat de tuinder de rand beter schoon kan
houden. Het hekwerk van de opslagplaats is vernieuwd en ziet er weer strak uit.
Miranda Huiskes heeft de kleine parkeerplaats aangepakt en het ziet er heel mooi uit met die
bloembakken.
Ook is er besloten dat het hekwerk aan de
Landdrostlaan zal worden vernieuwd. Het
hekwerk wordt 1 meter 80 hoog met metalen
palen en harmonicagaas in de kleur groen.
Het streven is om in de tweede helft van dit
jaar daar nog mee te starten vanaf tuin 92 tot
en met tuin 122. Hierbij hebben wij wel de
medewerking nodig van de desbetreffende
tuinders en vrijwilligers om het oude
hekwerk/schuttingen te verwijderen. U zult op een later tijdstip worden geïnformeerd over hoe
deze klus zal worden aangepakt.
Verder wens ik u veel tuin plezier toe.
Met vriendelijke tuin groet,
Jurrie Noordijk.

Clubhuis geopend
Elke zaterdagochtend is van 10:00 tot 12:00 het clubhuis geopend.
Het maximaal aantal toegestane personen is 30 en houd a.u.b.
rekening met de 1,5 meter afstand.
Maar heb je last van verkoudheid, hoesten of koorts? Kom dan niet
naar het clubhuis!
Vanaf 10:00 staat de koffie weer als vanouds voor je klaar! Tot zaterdag?!

Nieuws van de Beheercommissie
Na 3 maanden dicht te zijn geweest mocht zaterdag 6 juni het
clubhuis weer open. Iedereen was weer blij om gezellig weer een
borrel en een bal te kunnen halen, op gepaste afstand dat wel
natuurlijk! En afgelopen zaterdag 13 juni was het terras gezellig
gevuld.

Op donderdagavond 10 juni is het klusteam begonnen met de verbouwing
van de toiletten. En de heren hadden er zin in. Rik, Hennie en Jan hebben
alles eruit gesloopt en zelfs al een tussenmuur weggehaald.
Ook gaat de elektrische installatie vervangen worden en ook wordt de
voorzijde van de kantine verder opgeknapt.
Dina Kruize

Pomponderhoud nodig?
Mochten er problemen zijn met een waterpomp dan kan je contact
opnemen met Erwin Schulz of Hans van Eekelen.
Dat kan vanaf nu ook via email:
waterpompen@volkstuinders-apeldoorn.nl of via het
contactformulier op onze website.
Geef bij de melding svp ook het tuinnummer door!

Nieuwsbrief zoekt inhoud
Welke tuinexperimenten doe jij dit jaar? Heb je nieuwe of juist
hele bijzondere gewassen? Heb je een bijzondere
waarneming gedaan op je tuin of het complex? Heb je
misschien spullen liggen die je niet meer gebruikt en waar je
een nieuwe eigenaar voor zoekt? Of ben je juist naar iets op
zoek? Ben je nieuw bij onze vereniging en wil je je
voorstellen?
Laat het ons weten!
Voor onze nieuwsbrief zijn we op zoek naar nieuws, verhalen en mooie foto's.
Ook als je wilt meehelpen in de redactie ben je van harte welkom! Dat kan al door een stukje te
schrijven of foto's te maken. Elke bijdrage is welkom!
Je kan ons bereiken op het email adres redactie@volkstuinders-apeldoorn.nl

Ingezonden: Klaas Nauta
Onlangs vroeg de voorzitter mij of ik mijn tuinervaringen zou willen delen
voor de nieuwsbrief van onze vereniging, bij deze!
Hoelang ik al lid ben van de EAV kan ik niet precies meer zeggen, maar het
begon met een verhuizing naar de Maten en dat was voorjaar 2004. Mijn
tuin ligt op het rechterterrein vanaf de parkeerplaats bij het clubgebouw. Dat
was de tijd dat ik mij ook als vrijwilliger inzette als medewerker in de
kantine, tijdens de zaterdagmiddagen toen er nog jeu de boules werd
gespeeld op het terrein pal achter het clubhuis. Ik werd ingewerkt door dhr
Bertus Otter die zijn tuin naast mij had. Andere mensen die daar kwamen kan ik niet allemaal bij
naam noemen, maar Ben Bruins, Jan Vos en zijn vrouw, Chiel Bruin, Dina Kruize e.a. waren
toen al van de partij! Het is mooi om sommigen van hen nog steeds te kunnen ontmoeten
binnen onze vereniging.
Nadat Bertus Otter vanwege zijn leeftijd het tuinieren wilde beëindigen, heb ik zijn naastgelegen
tuin erbij gehuurd.
Van jongs af aan ben ik graag met tuinieren
bezig. Dat begon thuis met een koude bak in
de achtertuin met het zaaien van eenjarige
bloemen. Vervolgens werd dit verspeend in
een wit plastic bekertje om even later in de
tuin van mijn ouderlijk huis terecht te komen.
Dat was in Noord Holland waar ik tot 1984
heb gewoond. In mijn vrije tijd werkte ik een
vijftal jaar iedere week een paar uur bij een
ouder echtpaar met een grote siertuin. Ook
was er in vakanties altijd voldoende werk op de akker: van tulpen koppen tot bollen rooien en
pellen. Ook koolplanten zetten achterop de machine, vier rijen tegelijk, en aardappels rooien,
schoffelen, bonen plukken etc. Ik denk dat de interesse daar is vergroot.
In Apeldoorn woonden wij de eerste jaren in een klein huisje in Lieren. Dit had een ruime tuin.
De verhuurder was hobby-imker en werkte als tuinman bij een instelling in Beekbergen. Het
waren de eerste jaren waarin we startten met het bewerken van een eigen tuin. De combinatie
tussen bloemen, groente en ook struiken en fruitbomen heeft mij altijd aangesproken. Deze
combinatie ben ik door de jaren heen blijven hanteren.
Het mooie van de EAV is de grote variatie in tuinen. Ieder mag zijn of haar eigen stijl
ontwikkelen en creativiteit tonen in het bewerken van het ‘eigen landje’. In de beginjaren werd
dit behoorlijk streng gecontroleerd en als je er een rotzooitje van maakte werd je daarop
aangesproken. Ik ervaar dat de vereniging op dit moment ruimhartiger kijkt en meer
mogelijkheden toestaat tot tuinieren. Al blijven goede afspraken belangrijk, en die zijn er nog
steeds. De vereniging biedt mij al jaren een uitlaatklep op een prachtig terrein. Ik weet niet hoe
lang ik nog in staat ben tot tuinieren maar ik hoop het nog minsten 25 jaar vol te kunnen
houden..!
Lees het verhaal van Klaas verder op onze website.
Dank je wel voor het delen Klaas!
Wil jij ook je verhaal of iets anders over de tuin delen, mail ons: redactie@volkstuindersapeldoorn.nl

Activiteiten
Komende activiteiten op de vereniging:
Elke zaterdag van 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 secretariaateav@hotmail.com
toe aan uw adresboek.

