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Van de voorzitter
Beste tuinders,
In de afgelopen week kreeg ik het nare bericht dat na een kort ziekbed de buurvrouw van mijn
tuin, Riek Modderkolk op 6 november is overleden. Zij genoot samen met Aad van hun volkstuin
waarin zij met liefde werkte. Ik wil graag nogmaals Aad en de kinderen veel sterkte wensen met
dit verlies.
De maanden oktober en november hebben in het teken gestaan van de corona maatregelen.
Ons clubhuis is ook weer gesloten en het is weer afwachten tot het beter gaat. Het afstand
houden van elkaar moeten wij nog even volhouden.
Ook de tuindiensten zijn opgeschort en alleen als er werkzaamheden zijn die niet uitgesteld
kunnen worden, zal er een beroep op de leden worden gedaan.
Na het plaatsen van de nieuwe afrastering was het wachten op het bericht
dat de beukenhaag zou worden geleverd. Dat bericht kwam sneller dan
verwacht en wij moesten dan ook snel in actie komen. Het graven van
plantgaten voor de haag bleek een zware klus te worden. De grond zit vol
met wortels. Er is toen snel besloten dat dit niet kon zonder professionele
hulp. Het was met de schop niet te doen.
Afgelopen woensdag is dan ook met een kleine kraan een sleuf langs de
afrastering gegraven.
Op bijgevoegde foto’s is duidelijk te zien dat dit nodig was. In het verleden
is er nogal wat afval onder de grond begraven. Dat bleek al bij de eerste
poging om de sleuf te graven. Er kwam een hele lading kunststof profielen
van een kas tevoorschijn. Dat moeten we dus ook weer afvoeren. Ik hoop
dat wij niet meer van dit soort zaken tegen komen.
Maar er zijn ook mooie dingen te melden. Bij een telefonische ronde langs
de huurders van de aangrenzende tuinen van de afrastering kreeg ik vele
positieve reacties op het verzoek of zij bereidt zijn om op zaterdag 14 november te helpen de
haag achter hun tuin te planten. Dat is het mooie van onze vereniging; de leden staan gelijk
klaar wanneer er een beroep op ze wordt gedaan. Samen klaart men de klus. En nu maar
hopen dat de haag goed aanslaat.
Hierbij wil ik ook afscheid nemen van onze oud voorzitter Wim Kamphorst. Hij heeft zich twee
keer ingezet als voorzitter van de vereniging. In deze nieuwsbrief een interview met Wim.
Wim, bedankt voor je inzet voor de vereniging en heel veel succes met je andere hobby’s.
Samen kunnen wij alles aan.
Met vriendelijke tuin groet,
Jurrie Noordijk.

Garant zadencatalogus
De nieuwe zadencatalogus van Garant is weer beschikbaar.
De leden die woonachtig zijn in de Maten ontvangen de
catalogus in de loop van de week in de brievenbus.
Op zaterdag 12 december is het mogelijk om tussen 10:00
en 11:00 een catalogus op te halen in het clubhuis.
Of neem contact op met Jan Vos (06 1255 2769)

Nieuws van de Tuincommissie
Beste moestuinder,
Herinnert u zich nog de wateroverlast op de tuinen van februari 2020?
Het bestuur heeft naar aanleiding van de wateroverlast in februari met de opzichter van de
gemeente een rondje over de tuinen gemaakt en heeft alle sloten bekeken. Geconstateerd is
dat een aantal van de sloten slecht zijn onderhouden. Het lijkt erop dat wij moestuinders niet het
gevoel hebben dat de sloot onderdeel is van het werk van de tuinder. Dat kan echt beter.
Als sloten en beken dichtgroeien, belemmert dat de aanvoer en afvoer van water. Dit kan voor
problemen zorgen, bijvoorbeeld bij wateroverlast door hevige regenval. Onderhoud aan deze
slootjes vermindert het risico op wateroverlast op de tuinen in het algemeen en met name voor
de aanpalende tuinen. Een sloot op het perceel van de EAV heeft aan weerszijden een
moestuinder.
Ik verzoek u om in overleg met uw buurman/buurvrouw moestuinder de sloot die grenst aan uw
perceel schoon te maken en eventueel wat uit te diepen. Als dit verzoek bij u vragen oproept
dan kunt u het onderstaande nummer bellen of mailen. Namens de tuincommissie bedankt
Joke Bosman | Tuincommissie | 06-44836761

Beukenhaag geplant
Afgelopen zaterdagochtend 14 november zijn bijna duizend beukenhaag
plantjes gepoot.
Aan de oproep aan de leden van de aangrenzende tuinen om ons te
helpen de beukenhaag te planten werd volop gehoor geven.
Eensgezind hebben de leden de schop en kruiwagens opgepakt om de
klus te klaren.
Het aanzicht van dit gedeelte van het complex zal er goed op vooruit gaan.

De leden werden verwend door Dina Kruize als een
waardig marketenster met koek, koffie en thee. Wel
miste ik het vaatje met brandewijn maar dat hebben
we er dan maar bij gedacht.
Dina bedankt voor de goede zorgen.
Het was een gezellige ochtend om met z’n allen zo
samen te werken. Geweldig dat eenieder zo
meewerkte. Hieronder een impressie van deze ochtend.

Te koop: tuinkas
Kas met aluminiumprofielen, schuifdeur en 2 ramen
1.90x3.20m
Zelf demonteren en vervoeren (vanuit Ugchelen)
Vraagprijs €400.Bij interesse graag contact opnemen met:
Familie Nijmeijer 055 5403875

Ingezonden: Koninklijke gast
Dit jaar heb ik uien en wortels om-en-om in rijen in één bed geplant en gezaaid. De
uien zouden bij de wortels de wortelvlieg weghouden. Dit is ten dele gelukt.
Relatief weinig wortels waren aangetast door de rupsjes van de wortelvlieg. Wat
erger was, dat er überhaupt weinig wortels waren dit jaar. Komt door de droogte,
dacht ik. Echter, toen ik wat van de schaarse winterwortels wilde de rooien, trof ik
een rups aan die ik nog nooit eerder had gezien.
Dit blijkt een rups van de Koninginnenpage te zijn. De Koninginnenpage was voor
1950 vrij zeldzaam in Nederland, maar wordt sinds die tijd steeds noordelijker
waargenomen. In Limburg en Zeeland heeft deze vlinder zich permanent
gevestigd.
En wat lust de rups graag? Vooral wortelloof en daarnaast o.a. ook dille, pastinaak
en venkel. Allemaal planten die wij ook lusten. Mogelijk heeft deze rupsensoort
veel van mijn wortelloof verorbert. Volgend jaar laat ik wortelen weer onder
vliegengaas groeien.
Michiel Nienoord

Nieuwsbrief zoekt inhoud
Hoe is het in het afgelopen moestuinjaar gegaan. Wat ging
goed of wat ga je volgend jaar anders doen?
Welke tuinexperimenten ben je volgend jaar van plan? 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: Wim Kamphorst
Tuinieren als hobby
Al in mijn jeugd had ik interesse in tuinieren. Tijdens vakantie en andere
vrije tijd was ik meestal te vinden bij een tuinderij, waar groenten en fruit
werden geteeld. Ik heb daar het vak geleerd. Later in Apeldoorn heb ik in
eerste instantie ongeveer 3 jaar een tuin gehuurd van een boer aan
de Elsbosweg. Hij verhuurde landbouwgrond als volkstuintjes. In april 1988
ben ik lid geworden van de EAV en huurde de tuin die ik al die jaren heb
gehad. Vooral het ontspannen buiten bezig zijn met groen en proberen een
zo goed en smakelijke oogst te krijgen. Naast deze groene ontspanning heb
ik genoten van de vele sociale contacten die ik in al die jaren heb gehad. Het was altijd goed om
elkaar te ontmoeten: mensen met dezelfde interesse in tuinieren.
Ik heb in al die jaren vooral groenten,
bloemen en fruit gekweekt, waarbij in het ene
jaar de bonen het uitstekend deden en
wortelen niet. Uitgangspunt was altijd: ik hoef
er niet van te bestaan en probeer er plezier
in te houden. Dat is me denk ik al die 32 jaar
aardig gelukt.
Uiteraard ging niet altijd alles zoals ik dat
wilde. Bonen en uien naast elkaar in de tuin
bijvoorbeeld is een niet zo goede combinatie.
Dat heb ik in het begin weleens gedaan,
maar andere ervaren tuinders wezen me
op deze misser. Zo heb ik ook veel geleerd
van ervaren tuinders. Regelmatig gaven ze
tips om een beter resultaat te krijgen.
Besturen van een vereniging vind ik leuk en het voorzitterschap van de EAV de eerste keer en
later een tweede keer hebben mij veel voldoening gegeven, waarbij samenwerking met
ander bestuursleden goed was. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken hen nogmaals te
bedanken voor de samenwerking.
Omdat ik intensief ander vrijwilligerswerk heb, waar veel tijd in gaat zitten en de afstand tussen
huis en tuin wat te groot wordt, heb ik besloten met tuinieren te stoppen.
De komende tijd zal ik het tuinieren echt wel gaan missen. Wat ik echter het meest ga missen
zullen de sociale contacten zijn. Ik hoop nog regelmatig te komen om een praatje te maken met
deze en gene.
Tenslotte wens ik de EAV alle goeds en veel tuinplezier toe in de komende jaren. Het ga jullie
goed!
Hartelijke groeten,
Wim Kamphorst

Clubhuis nog gesloten
Helaas is vanwege de corona maatregelen het clubhuis nog steeds
gesloten. Wanneer de maatregelen veranderen en de situatie het
toelaat zal het clubhuis weer geopend worden.
We zullen je daar dan over informeren.

Activiteiten
Komende activiteiten op de vereniging:
12 december

10:00 - 11:00

Clubhuis: Ophalen zadencatalogus mogelijk

9 januari

10:00 - 12:00

Clubhuis: Inleveren bestellijst

20 februari

10:00 - 12:00

Clubhuis: Afhalen bestelling

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.

