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Corona maatregelen
Beste tuinders,
De persconferentie was duidelijk. Door de nieuwe maatregelen die het kabinet heeft genomen,
kunnen wij er niet onderuit om ook het clubhuis te sluiten.
Dus zaterdagochtend geen koffie uurtje.
Ook is er tot nader bericht op zaterdagmorgen geen tuindienst meer. Alleen bij noodzakelijke
werkzaamheden zal er misschien een beroep op u worden gedaan.
Verder wil ik u verzoeken het aantal mensen op een tuin te beperken tot niet meer dan 4
personen.Dit alles om contactmomenten zoveel mogelijk te voorkomen.
Jurrie Noordijk

Van de voorzitter
Beste tuinders,
Aan de zuidzijde van ons complex is de afrastering geplaatst en het
ziet er strak uit.
Er is veel werk verzet om alles klaar te krijgen voordat de afrastering
kon worden geplaatst. Er zaten nog een aantal stobben in de weg die
met grof geschut verwijderd moesten worden. Dank voor de hulp voor
de buurman van ons complex.
Nu nog de aanplant er tegenaan en dan is het helemaal af. Het eerste
voorstel was om hedera tegen de afrastering te planten.
Na enig overleg is toch besloten een beukenhaag aan de buitenzijde
van de afrastering te planten. Dit met toestemming van de
groenvoorziening van de gemeente Apeldoorn aangezien deze beter is
te onderhouden dan hedera. Hedera gaat nogal woekeren en daar
zitten wij niet op te wachten. Nu is de aanschaf van meer dan duizend
beukenhaag planten wel kostbaar. Laat er nu een sponsor (anoniem)
op onze weg komen die ons een schenking doet voor 214
meter beukenhaag. We moeten deze dan zelf planten. Het zal een hele
klus zijn om meer dan 1000 beukenhaag planten langs de afrastering
te zetten. Wij denken nog na hoe we dit op de beste en snelste manier kunnen oplossen. U
hoort nog van ons.
De toiletgroep in ons clubhuis is ook af dankzij een aantal enthousiaste vrijwilligers. Grote dank
daarvoor!
De dagen worden korter, de bladeren gaan verkleuren en vallen van de bomen. Het is nu goed
te merken dat het najaar is; de voorbode van de winter.
Tijd om de tuin winterklaar te maken. Aangezien ik niet snel iets wegdoe heb ik behoorlijk
wat spullen bewaard en daar ga ik dus wat aan doen. Ik ga die handel afvoeren: plankjes, half
verrotte piketpaaltjes en nog veel meer. Ook ga ik nog wat groenbemester zaaien en ook is het
tijd om knoflook te zetten. In de kas zaai ik nog wat veldsla. Ook ga ik plannen maken voor het
volgend jaar.
Ik wens u veel succes met het winterklaar maken van uw tuin.
Met vriendelijke tuin groet,
Jurrie Noordijk.

Nieuws van de Tuincommissie
Er is in 2020 door de werkploegen veel werk verzet. Daar hebben alle moestuinders een flinke
bijdrage aan geleverd en dat is mooi. Veelal is het tijdens de tuindienst ook gezellig met tijd voor
onderling kennismaken en uitwisseling van planten en van tuinwetenswaardigheden. De
tuincommissie is tevreden over de opkomst en de inzet van de leden.
Nu het project afrastering langs de Landdrostlaan
gerealiseerd is, heeft de tuincommissie haar werk
aan onderhoud en snoei van de andere
openbare ruimtes weer opgepakt. Zo is de
omgeving van de Toko en van
het verenigingsgebouw gesnoeid en opgeruimd.
Er zijn ook opruimwerkzaamheden gedaan aan
de opslag en aan enkele opgezegde tuinen, zodat
deze weer mooi worden opgeleverd voor een
nieuwe tuinder.
Er is nog veel werk te doen om de houtwallen (er zijn er in totaal zes) toegankelijk te maken en
te houden voor de moestuinders, zodat je daar gemakkelijk bij kunt komen om je snoeiafval van
bomen en struiken daar neer te leggen. Op de bijgevoegde foto is goed te zien dat de houtwal
bij tuin 109 weer goed toegankelijk is gemaakt. De plannen om de andere houtwallen aan te
pakken zijn er, maar we moeten vanwege COVIG 19 nu weer een pas op de plaats maken. De
werkzaamheden van de tuincommissie gaan weer op een laag pitje en de tuindiensten zijn
vanaf heden tot nader orde geannuleerd.
Zodra het weer mag, ontvangt u van de tuincommissie een uitnodiging en zetten we de
geplande zaterdagochtenden voor de werkploegen weer voort.
Blijf gezond,
Namens de tuincommissie,
Joke Bosman

Bericht van de Toko
Wie helpt ons van de laatste 10 kg winterrogge af?
Dit kan nog tot begin november gezaaid worden. Omdat de Toko op zaterdag eigenlijk gesloten
is tot eind februari, kunt u telefonisch een afspraak maken met Jan Vos op nr. 06-12552769,
eventueel ook voor andere producten zoals kalk.
Vanaf december is op zaterdagochtend de catalogus van Garantzaden weer verkrijgbaar in ons
clubhuis. Leden die in de Maten, Zonnehoeve, Woudhuis en Osseveld wonen, krijgen deze
thuisbezorgd.
Namens het Toko team bedankt voor uw vertrouwen in ons.
Jan Vos

Vragen aan een tuinder
Voor deze nieuwsbrief hebben we Wendy van der Wolf benaderd en haar een aantal vragen gesteld
over de moestuin. Wil je zelf ook wat vertellen over je tuin, laat het ons weten via
redactie@volkstuinders-apeldoorn.nl

Wendy, wat brengt de moestuin jou?
De volkstuin brengt mij ontspanning, nieuwe contacten,
verse bloemen en soms wat groente.
Dit is mijn eerste moestuin. Mijn ouders hadden vroeger
een tweede huisje in Groningen, daar gingen we elk
weekend heen. Mijn vader verbouwde daar van alles, en
in mijn herinnering ging ook alles goed, en smaakte alles
heerlijk, nu ik zelf een tuin heb weet ik wel beter, hahaha..
Mijn tuin is vooral een pluktuin, ik heb vroeger een eigen
bloemenzaak gehad en ik vind het heerlijk om bloemen te
kunnen plukken. Ik heb naast zo'n 150 Dahlias, ook nog
vaste planten, en chrysanten op mijn tuin om boeketten
van te maken.
Ik beleef het meeste plezier aan het maken van
boeketten, of jam uit eigen tuin, en de contacten met een
aantal tuinders. Ik heb hier toch een aantal mensen
ontmoet die belangrijk voor me zijn, en de koffie ochtendjes op zaterdag probeer ik ook niet te
missen.
De grootste tuinmisser die ik heb gemaakt is bij het bestellen van
aardappelen geweest. Ik had twee zakjes besteld, dat bleek
achteraf veel te veel, ik heb nog 3 anderen er blij mee gemaakt.
Oh en stambomen zaaien in plaats van stokbonen...
Als tip wil ik andere tuinders adviseren om ook eens wat bloemen
planten. En wees niet bang ze ook te plukken, hoe meer je plukt,
hoe meer bloemen je krijgt.
Wat zou je graag willen veranderen op de tuin of verbeteren?
Er zijn al een heleboel veranderingen gaande op het moment,
heel positief allemaal. Ik ga zelf verhuizen naar een andere tuin.
Waarbij ik deze keer een plan heb in tegenstelling tot mijn huidige
tuin. Het wordt vast mooi!
Is er iets wat je nog kwijt wil aan andere tuinders?
Dan zou ik tegen iedereen, inclusief mezelf willen zeggen.... Geniet!
Pak eens een stoel, en kijk rustig om je heen en geniet! Volgens mij doen we dat allemaal te
weinig..

Rabo Clubsupport
Dit jaar organiseert de Rabobank (onze huisbankier) weer een Rabo ClubSupport actie. Hierbij
kan E.A.V. voor geldelijke ondersteuning van de Rabobank, regio Apeldoorn, in aanmerking
komen.
Het bestuur heeft zich hiervoor ingeschreven (kijk op: https://www.raboclubsupport.nl/apeldoorn-en-omgeving/deelnemers ).
De inschrijvingstermijn is gesloten op 30 september. Zoek naar “Eerste Apeld
Volkstuindersverenigin” ( de volledige naam paste niet in het invul format) of zoek in de
categorie “Natuur en milieu”.
Of E.A.V. geld krijgt van de ClubSupport actie hangt af van de leden van de Rabobank. De
Rabobank is een coöperatieve bank met leden. De leden laten via een stemming weten, welke
verenigingen of stichtingen geld krijgen.
Dit gaat als volgt: ieder RABO lid krijgt 5 stemmen en mag deze geven aan de doelen van zijn
of haar keuze. Je mag maximaal 2 stemmen uitbrengen op één en hetzelfde doel. Vorig jaar
was een stem ca. €5,40 waard. E.A.V. heeft toen € 306,13 van de Rabobank gekregen. Het
totale bedrag wat de Rabobank ter beschikking stelt is € 100.000,-. Ook zijn er 3 bonusprijzen te
winnen à €1000,-.
In de nieuwsbrief van april heb ik onze leden met een Rabo rekening gevraagd (gratis) lid te
worden van de Rabobank. Ik hoop dat u dat gedaan heeft, want dan mag u nu stemmen. De
stemming vindt plaats tussen 5 en 25 oktober. RABO leden hebben een e-mail van de bank met
een stemcode gekregen.
Op 2 november a.s. wordt de uitslag bekend gemaakt. Ik hoop dat degenen die dat kunnen voor
E.A.V. gaan stemmen. En vertel het ook aan je familie, vrienden en kennissen!
Promotiemiddelen zijn te vinden op: https://www.rabo-clubsupport.nl/apeldoorn-enomgeving/promotiemiddelen.
Veel succes.
Michiel Nienoord, penningmeester
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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.

