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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Nu ik dit zit te schrijven op mijn terras denk aan de
afgelopen weken.
Er is veel gebeurd. Men is druk bezig de toiletten in het
clubhuis te vervangen en ik moet zeggen het wordt een
plaatje. Ook de voorzijde van het clubhuis zoals u hebt
kunnen zien, is voorzien van nieuwe rabatdelen. Nu nog
een likje verf en het clubhuis ziet er weer netjes uit.
We zijn nog niet af van het coronavirus dus klaverjassen en bridgen is nog niet mogelijk. Wij
moeten ons daar goed aan houden. De laatste weken hebben wij gelukkig ook behoorlijk wat
regen gehad en dat is goed te merken. Alles komt goed op, ook de plantjes die we niet willen.
Dus veel schoffelen. Helaas is de Coloradokever gesignaleerd op een aantal tuinen. Zoek ze op
en verwijder de eitjes en kevers.
Voor wat betreft de nieuwe afrastering kan ik u melden dat deze in september wordt geplaatst.
De tuinders aan de Landdrostlaan (tuinnrs 92 t/m 122) hebben een brief gekregen met het
verzoek om de oude afrastering te verwijderen en daarbij zullen een aantal van die tuinders wel
hulp kunnen gebruiken.
Ook zoeken wij een aantal vrijwilligers die op 19 en 26 september een handje willen helpen om
de afrastering te plaatsen. De afrastering zelf wordt door twee professionele mensen geplaatst.
De werkzaamheden die wij zelf moeten doen is het gaas aan de spandraden bevestigen en de
aanvoer van het materiaal verzorgen.
Dus meldt u alstublieft aan! Dat kan via de website bij het secretariaat. Voor de lunch wordt
gezorgd.
Ik wens de tuinders die nog op vakantie gaan mooi weer en veel plezier. En kom gezond weer
hier.
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 Tuincommissie
In de nieuwsbrief van april 2020 heeft de tuincommissie de leden
verzocht de zwartrand te onderhouden. Er zijn een heel aantal leden
die aan deze oproep gehoor hebben gegeven.
Het gevolg is dat de paden nu veel beter gemaaid kunnen worden. De
tuincommissie complimenteert deze leden voor het meehelpen ons
tuinencomplex schoon en mooi te houden.
Degene die hier vanwege andere bezigheden nog niet aan
toegekomen zijn, verzoeken wij dit nog deze zomerperiode in orde te
maken.
Dan wil ik u even bijpraten over het gebruik van de houtsingels. Daarover
zijn wij momenteel minder tevreden. Regelmatig vinden wij snoeiafval en
gerooide struiken die niet op maar naast de houtsingel worden gedumpt.
Dit kan niet, ook al is soms de houtsingel minder begaanbaar door
opslag van struiken of omdat het ter plekke vol is. Dan is er vaak op
andere plekken nog wel ruimte.
De tuincommissie verzoekt alle tuinders mee te helpen de paden en
singels opgeruimd en netjes te houden en zal hierop handhaven. In de
maand juli worden alle singels weer gemaaid zodat het u gemakkelijker
wordt gemaakt om uw snoeisel op de houtsingel te leggen.
Hartelijk dank voor uw medewerking en veel moestuinplezier toegewenst,
De Tuincommissie EAV

Renovatie toiletten
De renovatie van de toiletten verloopt voorspoedig. De toiletten zijn al voorzien van water en
riolering en ook de wastafel is al aangesloten.
De komende weken worden de wanden geplaatst.
Als er nog mensen zijn die willen helpen met tegelzetten, dan ben je van harte welkom.
Meld je dan bij Dina Kruize, tel.nr. 06-12355383.

Te koop aangeboden
Huisje voor opbergen tuingereedschap.
Afmetingen: 1.82 bij 1.83 m (buitenmaten)
Materiaal: Metalen golfplaten. Houten deur met dievenklauwen.
Binnenin 3 houten schappen. Aan de buitenkant oud keukenblad.
Graag reacties voor 25 juli via mail aan: rhollak@gmail.com
Jean en Ria Mochel, Tuin 94B.

Ingezonden: Mijn tuinervaringen door Hannie Mager
Precies 5 jaar geleden ging ik bijna met pensioen. Hoewel ik niet bang was mij te vervelen, heb
ik me wel voorbereid op deze nieuwe fase. Een moestuin stond op mijn verlanglijstje. Precies
weet ik het niet meer maar ongeveer in oktober kregen we een tuin toegewezen.
Blanco stapten wij erin. We hadden wel wat afkunnen kijken
van onze ouders maar meer ook niet. Onze interesse lag
daar toen niet. Op het advies van Jan Vos hebben we de
tuin helemaal met de vork omgewoeld; zelfs meerdere
keren. Het resultaat was iets meer dan 300 kg kweken en
onkruid. We hebben dit zonder tegenzin gedaan. Eind
december konden we dit afvoeren naar Circulus.
Het verzamelen kon beginnen. Mijn partner die mij wel wilde
helpen met het ‘zware’ werk, was heel goed in het zoeken van
materialen op internet: tegels, een kruiwagen, regentonnen enz.
Er moest ook een huisje op voor de materialen; een hobby mag
tenslotte ook wat kosten!!! Hoe wij het bouwpakket in de tuin
hebben gekregen, laat ik maar even in het midden. Het bouwen
ging heel goed en het bleek dat wij goed op elkaar waren in
gespeeld. Ik het inzicht en hij de kracht.
Op mijn verjaardag had ik al heel wat boeken en kalenders voor
de moestuin gekregen en daarin stond dat ik wel een tuinplan
moest maken. Dat heb ik gedaan en ik heb er nog elk jaar plezier
van. Niet dat ik alles volgens het boekje doe, hoor! Bij mijn
afscheid kreeg ik wel 40 zakjes met allemaal zaden. Deze zijn nu
(gelukkig) op.
Ik heb vele missers gehad. Van een andere tuinder kreeg ik wel 20 tomatenplantjes. Gauw een
“wegwaaikasje” gekocht want we lazen dat ze niet in de regen mochten staan. Ze groeiden als
kool! Helaas hebben we geen tomaten gehad want ik had ze alle 20 op 1 vierkante mater gezet
en van dieven had ik nog niet gehoord.
Een andere verrassing waren de courgettes. Fietstassen vol heb ik mee naar huis genomen en
ik heb geprobeerd ze in de buurt kwijt te raken. En nog steeds ervaren we dat er elk jaar wel
iets wat minder gaat maar daar staat tegenover dat er ook vele positieve verrassingen zijn.
Zoals het verbouwen van een nieuwe groente voor ons: pastinaken!
Ook belangrijk zijn de ontmoetingen met andere
tuinders. Even een praatje of wat ervaringen
uitwisselen.
Vooral dit jaar in de coronatijd hebben wij genoten van
het werken in de tuin. Alles was, zeker in het begin,
heel onzeker; wat kan wel en wat niet. In de tuin
konden we heerlijk ontspannen.
Zo kunnen wij na 5 jaar hebben van een moestuin zeggen dat wij er heel veel plezier aan
beleven!
Natuurlijk is er nog meer te vertellen maar ik ben ook benieuwd naar u ervaringen! Wij kunnen
nog zoveel van ervaren tuinders leren. Vooral naar bijzondere groenten ben ik nieuwsgierig.
Hannie Mager.

Dank je wel voor het delen Hannie!
Wil jij ook je verhaal of iets anders over de tuin delen,
mail ons: redactie@volkstuinders-apeldoorn.nl

Ingezonden recept: Courgetteconfituur met gember.
Een recept met succes gemaakt door Marius Pool.
1 kg kleine courgettes
2 onbespoten citroenen
20 gr verse gember
2 kruidnagels
800 gr kristalsuiker
50 gr gekonfijte gember
EERSTE DAG
Spoel de courgettes schoon en snijd in blokjes.
Pers het sap uit de citroenen.
Schil de gember en rasp hem grof.
Wikkel de gember en kruidnagels in een klein stuk neteldoek of in een thee ei.
Doe de courgette in een kom en schep er de suiker en het citroensap door.
Stop het builtje of thee ei met specerijen in het midden.
Dek af met plasticfolie en laat 24 uur weken.
TWEEDE DAG
Doe het mengsel in de kom over in een pan en laat op een laag vuur zachtjes
Verhitten tot de suiker volledig is opgelost.
Hak de gekonfijte gember fijn en schep door het mengsel in de pan.
Breng aan de kook, schuim af en laat ongeveer 15 minuten koken tot mengsel dikker
wordt.
Haal de specerijen uit de pan.
Controleer de dikte met een koud schoteltje.
Doe in de potten en sluit die af.
EET SMAKELIJK!

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
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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.

