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Van de voorzitter
Beste tuinliefhebbers,
Nog een paar dagen en dan zal de nieuwe afrastering worden
geplaatst. De tuinders, die het betreft, hebben veel werk verricht. Met
behulp van de tuincommissie is al het oude gaas verwijderd.
Ook de schuttingen zijn allemaal verwijderd of worden nog snel voor
de 19e september afgebroken.
Het ziet er nu wel kaal en open uit maar dat is snel verleden tijd. De
dienst groenonderhoud van de gemeente heeft een strook van een
meter voor ons vrijgemaakt zodat de mensen die de afrastering gaan
plaatsen er goed bij kunnen. Het bleek nog niet mee te vallen om al
dat oude gaas, prikkeldraad en palen te verwijderen. Op de foto
hiernaast is te zien dat met grof geschut de laatste obstakels worden
geruimd.
Wij waren blij dat we iemand hadden gevonden die het vele afval voor ons heeft afgevoerd.
Hierdoor is het niet nodig afvalcontainers te plaatsen zoals eerder wel was gepland.
Wel kwamen wij tussen het restafval iets tegen dat echt niet kon. Bij het afval kwamen wij
asbest tegen. Gelukkig werd dit op tijd ontdekt zodat men dat kon verpakken en afgeven bij het
chemisch afval. Dat heeft ons veel kosten bespaard als dit tussen het restafval was gekomen.
De verbouwing van de toiletgroep in ons clubhuis nadert
zijn voltooiing en zal zo weer jaren meekunnen. Wat
hebben deze vrijwilligers veel werk verricht om dit voor
elkaar te krijgen. Ik ben wel erg benieuwd wie de nieuwe
toiletgroep opent.
Ook kan er vanaf begin september worden gepind in ons
clubhuis en is het dus niet meer nodig om contant geld op
zak te hebben als u een kopje koffie wilt drinken.
Dat de tijd snel gaat merken we ook aan onze tuin. De
herfst begint al weer op 21 september. Er is al veel
geoogst en sommige tuinders beginnen alweer de tuin
winterklaar te maken. De boerenkool, de spruiten en de
kolen staan er mooi bij. Heerlijk, weer winterkost op je
bord!
Op de lege plekken in de tuin wordt er alweer groenbemesting gezaaid en de composthoop kan
ook wel omgezet worden. De grond kan weer worden klaar gemaakt voor het volgende seizoen.
Iedere tuinder doet dat op zijn eigen manier. Ik doe dat met eigen compost en groenbemesting.
Ook werk ik er nog koemest onder. Dan verwacht ik zeker voor volgend jaar een goede oogst.
Ik wens u vast een mooi najaar 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?!

Bericht van de toko
Er is weer winterrogge verkrijgbaar in onze Toko.
De maand oktober is de beste maand om winterrogge als groenbemester te zaaien. Om de tuin
niet kaal te laten overwinteren is dit uitermate geschikt om de bodem te beschermen tegen
uitspoelen en geeft ook humus in de grond, vooral voor de tuinen op zandgrond is dit een goede
manier om de tuin te laten overwinteren. Wij hebben 50 kg. in voorraad en verkopen dit voor €
0,75 per kilo.
Verder kan er nu kalk gestrooid worden in plaats van in het vroege voorjaar, ook hiervan hebben
wij nog voldoende in voorraad. Evenals Phacelia, dat de hele maand september nog gezaaid
kan worden als groenbemester.
Omdat de Toko in principe na 5 oktober op de zaterdag niet meer open is, kunt u telefonisch
contact met ondergetekende opnemen om een afspraak te maken. Of u kijkt op de tuinen van
de Tokoverkopers of zij aanwezig zijn.
Namens het Tokoteam:
Jan Vos, 06-12552769

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

Kennismaking met Marius Pool
Afgelopen zomer sprak ik meerdere malen met Marius.
Hij wilde graag dat ik iets op papier zou zetten over zijn
tuin- en levenservaring. Een impressie van onze
gesprekken:
‘Ik zaaide als 12-jarige al bonen’. Afkomstig uit het
boerengehucht Oene groeit Marius op in een eenvoudig
gezin waarin je gewoon ‘moest helpen; spitten was
noodzaak’. Tijdens de lager school heeft Marius diverse
baantjes bij boeren en raakt vertrouwd met het buitenleven.
Zijn interesse ligt al snel bij de techniek, de aandrijving van
machines. Als zijn vader meer thuis komt te zitten zoekt het
gezin naar neveninkomsten. Kippen, kalkoenen en konijnen
werden gehouden voor de slacht. ‘Een Vlaamse reus hadden we, acht kilo, en deze slachtten
we zelf’.
Marius komt in 1976 in Apeldoorn wonen en vindt iets later een volkstuintje via Joop van
Dronkelaar aan de Woudhuizermark. Het terrein ligt naast de A50 tegen de spoorlijn Apeldoorn
– Zutphen en werd door diverse tuinders gehuurd. In 2005 – Marius is dan 60 jaar – komt hij op
de EAV. Na enige tijd een tuin te hebben gehad switcht hij van tuin en in overleg met een
naburige landbouwer krijgt hij de beschikking over een eigen bron op zijn tuin.
Marius heeft naast een voorliefde voor (het
kweken en fotograferen van) dahlia’s een
grote hoeveelheid blauwe bessenstruiken.
Ongeveer zes jaar geleden bouwt hij er een
volière omheen. Hij kweekt meerdere
soorten en oogst kilo’s bessen. Voor de jam,
of ze worden onbehandeld diepgevroren. De
struiken bemachtigt hij soms als gevolg van
een krijgertje. Marius: ‘ik mag graag dingen
proberen’. ‘Een jaar of tien geleden begon ik
met het kweken van kleine (stekelige) komkommertjes uit Curaçao die ik met het vlees van een
jong geitje laat inkoken tot een stoofpotje’. ‘De tuin is genieten, ik kan uitkijken naar de zaterdag
soms’. ‘Ik help Chiel met zijn tuin en ben besmet door Wendy, zij is van huis uit bloemiste’. ‘Ik
ben van nature iemand die een ander wil helpen, ik heb er zo’n drie gehad die ik heb geholpen’.
(Marius kan slecht tegen beginners die hun tuin niet de baas kunnen en omkomen door de
kweek).
Onafscheidelijk is ook zijn hond met het ras Beauceron. Van oorsprong een Frans hondenras
dat werd gebruikt om de koeien te leiden.
Marius heeft dit jaar voor het eerst honingbessen geoogst, maar
liefst 500 gram. Dit relatief nieuwe ras is te verkrijgen bij tuinderij
Eetbaargoed (www.eetbaargoed.nl) Een must voor de liefhebber
van bijzondere soorten als asperge, duindoorn- en
krentenstruiken, gele kornoelje met grote vruchten en de
genoemde honingbes die afkomstig is uit het buitenland maar
vorst verdraagt, dit is een belangrijk voordeel.
Marius is naast een groot verteller een aangename
gesprekspartner. Onder het genot van een sigaar toont hij mij zijn
tuin. De dahlia’s zijn manshoog, zijn appels dragen prachtig rode
vruchten. De bonen zijn geplukt, de chrysanten staan te hoog,
evenals de asters, die zijn allemaal omgewaaid. Marius is trots
op zijn bloemkolen, en wanneer ik hem beluister word ik iets
gewaar van zijn levenslust en zijn persoonlijkheid. Wat waardevol
om iemand als hem in ons midden te mogen hebben! Neemt u
gerust eens de tijd om met hem een praatje aan te knopen;
wekelijks is hij op de tuin te vinden.
Dank Marius voor je verhaal!
-- Klaas Nauta -Wil jij ook je verhaal of iets anders over de tuin delen, mail ons:
redactie@volkstuinders-apeldoorn.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
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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
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