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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Afgelopen week heeft de zon ons volop warmte gebracht. Voor mij
wat te veel van het goede en ook voor mijn tuin. Wat was ik dan ook
blij met de regen en dat ik mijn watertonnen weer tot aan de rand
gevuld zag.
Ook de tuinders die op 8 augustus jl. tuindienst hadden konden
wegens hoge temperatuur die dag thuis blijven. Het afbreken van de
oude afrastering is de zaterdag daarop weer opgepakt en is al een voor een groot gedeelte
verwijderd.
Ook de werkzaamheden in het clubhuis nadert zijn voltooiing. Stap voor stap
komen wij bij ons einddoel dit jaar. De mensen die zich er mee bezighouden
doen dat vol enthousiasme wat mij een goed gevoel geeft. Men zit vol
plannen maar realiseren zich ook wel dat niet alles tegelijk kan worden
aangepakt.
En nog meer nieuws vanuit het clubhuis,. Vanaf september beschikken we
over een pinapparaat. Dus contant geld op zak is dan niet meer nodig en
kan je consumptie afrekenen per pin.
Wist je dat de AVVN ieder maand ook een AVVN-nieuwsbrief verzend? Hierin staan allerlei tips
en nieuwtjes. Ook kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief Natuurlijk tuinieren. Voor beide kan
je je inschrijven via de website van de AVVN (http://www.avvn.nl) Onderaan de pagina kan je je
email adres invullen.
Ik wens je een goede oogst en gezondheid 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 Tuincommissie
Niemand zal ontkennen dat (moes)tuinieren een gezond hobby is; je bent buiten, beweegt veel
en je eet je gezonde groenten uit eigen tuin. Maar het allerleukste is toch het oogsten. En dan
heb ik het niet alleen over de oogst aan bieten, wortelen, boontjes of aardappelen. Het is vooral
de diversiteit die je zo’n rijk gevoel geeft.
Dat er zoveel keus aan oogstbare groente is, dat je even niet meer weet te bedenken wat je
vandaag gaat eten.
Als deze nieuwsbrief verschijnt dan hebben we een zeer warme en droge periode achter de
rug. Ik hoop dat het jullie gelukt is het plezier vast te houden ondanks het water oppompen en
het dagelijks gesjouw met gieters.
De werkploeg is vanwege de uitzonderlijke warmte eenmaal geannuleerd, maar per 15
augustus gaan we meters maken met het afbreken en opruimen van de oude afrastering langs
de Landdrostlaan. D.w.z. het westelijke deel ervan. De oostkant komt later aan de beurt.
Er wordt in een dubbele shift gewerkt om het allemaal klaar te hebben als half september de
nieuwe afrastering wordt geplaatst.
De tuincommissie vraagt momenteel een extra inzet van de leden voor de tuindiensten en
gelukkig is de betrokkenheid groot genoeg om hier met zijn allen een succes van te maken. En
we hebben doorgaans veel plezier samen op deze zaterdagochtenden. Dat laat zien dat we een
vereniging zijn!
Joke Bosman - Tuincommissie
Een rijke oogst uit de moestuin
foto: Saskia Pouwer

Aangeboden
Gratis op te halen bij tuin 102.
Badkuip met slangen en koppelstukken voor verbinding met de
waterpomp.
Hans Rommes - 06-20132734

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!

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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