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Van de voorzitter
Beste tuinders.
Dit jaar zit er bijna op en erop terugkijkend was het een bewogen jaar.
In maart werden er allerlei maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen. Afstand
van elkaar houden en dat is nu nog steeds het geval. Ik ben blij dat ik in mijn tuin toch nog mijn
ei kwijt kon. Veel leden hebben datzelfde gevoel.
En dan ook de sluiting van ons clubhuis voor alle activiteiten van ons en voor alle verenigingen
die er gebruik maken. December was altijd de maand waarin er wat activiteiten werden geregeld
voor de leden. Denk hierbij aan de jaarlijkse kerstbingo, kerststukjes maken en het inleveren
van de zaad bestellijsten.
Gezellige drukte in het clubhuis en waar de resultaten van het afgelopen jaar werd besproken
onder het genot van een kop koffie of iets anders. Het zat er dit jaar niet in.
Terugkijkend zijn er gelukkig ook veel positieve zaken op te noemen.
Zoals het opknappen van het clubhuis, het plaatsen van het eerste gedeelte van de afrastering
en het planten van een beukenhaag. Ook kunnen we nu pinnen in het clubhuis. En de verhuur
van tuinen loopt goed. Er is veel belangstelling van mensen die een tuin willen huren, dat blijkt
wel uit de lange wachtlijst die er inmiddels is.
In 2021 wordt ook het andere gedeelte aan de Landdrostlaan voorzien van een nieuwe
afrastering en wordt de voorzijde van het clubhuis van een nieuwe verflaag voorzien.
Het is niet te zeggen hoelang wij ons aan de corona maatregelen moeten houden, maar wij zijn
wel aan het nadenken hoe wij in februari onze jaarlijkse ledenvergadering kunnen houden.
Omdat het er nu naar uitziet dat het nog wel even duurt voordat het clubhuis weer open kan,
gaan er gedachten op of het misschien wel digitaal zou kunnen, maar dat wordt nog
uitgezocht.
Ik ga ervan uit dat het volgend jaar weer een mooi tuinjaar wordt en wens u
allen, ook namens alle commisies en vrijwilligers, fijne feestdagen en een
voorspoedig 2021.
Jurrie Noordijk | Voorzitter

Inleveren bestellijsten
Op zaterdagochtend 9 januari kunnen de bestellijsten van de
zaden en pootaardappelen tussen 10u en 12u in het clubhuis
worden ingeleverd.
In tegenstelling van wat in de bijsluiter staat, verzoeken wij u
te pinnen.
Voor degenen die de 9e verhinderd zijn, je kan de bestellijst
(met gepast contant geld!) bij Jan Vos in de bus doen op
Bouwmeestershoeve 33.
Wij hopen dat weer veel tuinders gebruik maken van deze mogelijkheid van gezamenlijk
inkopen. Leden krijgen 20% korting en de EAV krijgt ook nog 10% om de kas te spekken.
Jan Vos | Toko-team

Rabo Clubsupport
De Rabo ClubSupport actie is voorbij. Het heeft de vereniging dit
jaar €350,54 opgeleverd. Dat is ongeveer hetzelfde resultaat als vorig
jaar. En dat terwijl er veel meer clubs (233) hebben meegedaan. Het
prijzengeld was gelukkig verhoogd naar € 150.000,-.
Er zijn door de leden van de Rabobank 25010 stemmen uitgebracht.
Dit betekent dat een stem ongeveer € 6,00 waard is. Er zijn dus ca. 58
stemmen naar onze vereniging zijn gegaan. Een Rabo lid mag maximaal 2 stemmen aan één
vereniging geven. Dat zou dus betekenen dat er 29 mensen op de EAV hebben gestemd. Dank
daarvoor!
Bankier je bij de Rabobank en wil je volgend jaar meestemmen zodat de EAV een hogere prijs
krijgt? Word dan gratis lid van de Rabobank! Als alle leden van de EAV met een Rabobank
rekening op ons hadden gestemd had dat bijna € 600,00 opgeleverd!
Dus misschien een overweging om toch lid te worden van de Rabobank, ruim voor de volgende
ClubSupport actie. Het komt onze vereniging ten goede!
Michiel Nienoord | Penningmeester

Te koop gevraagd: aanhanger
De vereniging is op zoek naar een aanhanger/bakwagen te gebruiken
voor het afvoeren van materiaal.
De aanhanger moet degelijk en veilig zijn met als basis een stabiel stalen
gelast chassis en voorzien van een neuswiel en veilige aansluiting op de
auto. Tevens voorzien van verlichting en een afdeknet of zeil.
Bij voorkeur met een flexibele houder voor de nummerplaat. Ook hebben
we een disselslot nodig
Heb of weet je zo'n aanhanger te koop?
Neem dan contact op met:
Douwe Heslinga | 06 3851 7790 | doconcitron@gmail.com

Onderhoud website
In de laatste weken van het jaar zal er groot onderhoud aan de website
plaats vinden.
De website is verplaatst naar een andere provider en zal opnieuw
gebouwd worden. Hierdoor zal niet alle informatie aanwezig zijn.
Vanaf 1 januari is de vernieuwde website weer volledig operationeel op
het bekende adres.
Hou de ontwikkelingen in de gaten op: http://www.volkstuinders-apeldoorn.nl
Peter Hagen | Webmaster

Te koop gevraagd: stoelen voor clubhuis
De verbouwing van de toiletten in het clubhuis is nu helemaal klaar. Helaas duurt het nog voor
dat we het resultaat kunnen laten zien.
Het volgende wat we willen realiseren is het vervangen van de stoelen.
Wij zijn op zoek naar 60 stoelen met de volgende eigenschappen:
Stapelbaar, met armleuningen, een stoffen zitting en rugleuning en een strak/recht model,
ongeveer zoals er nu ook staat.
Het mogen tweedehands stoelen zijn, uit bijvoorbeeld een restaurant of bedrijfkantoor.
Als je iets weet, neem dan contact op met:
Dina Kruize | 06 1235 4383.

Het geheim van...
...mijn boerenkool en spruitkool.
Ik kreeg afgelopen maanden veel vragen over mijn
boerenkool, hoe krijg je die toch zo groot?
Het is eigenlijk heel eenvoudig, zaai de boerenkool niet
te vroeg, ca half juni. Als ze ongeveer 10 cm groot zijn
zet ik ze in kleine potjes, dan kunnen ze een goede
wortelkluit krijgen.
Uitplanten doe ik altijd op aardappelland die eind juli of begin augustus gerooid worden. Maak
dan een paar dagen van te voren de plantgaten en doe in elk plantgat een handje vol
koemestkorrels en vul deze een paar keer met water zodat de korrels oplossen. Daarna planten
en de eerste maand met gaas beschermen tegen de duiven. Daarna alleen nog onkruid
schoffelen en ziedaar de prachtige boerenkool.
Spruitkool zaai ik nooit zelf omdat deze planten erg gevoelig voor
knolvoet zijn. Deze moeten ook veel vroegen geplant worden, namelijk
rond half juni. De planten haal ik bij de Woudhof en verder met het
planten, hetzelfde als de boerenkool en ziedaar deze prachtige planten
op tuin nr. 89
Jan Vos

In gesprek met... Tejo van Veenendaal
Wat brengt de moestuin mij?
De moestuin brengt mij heel veel. In de eerste plaats de producten die ik er van af haal, verse
groente en fruit, heerlijk. Ook het werken in de buitenlucht, lekker gezond bezig zijn, de vrijheid,
ontspanning, lekker in de grond bezig te zijn met je handen.
Je bent in de natuur bezig, de vogels om je heen, mijn vriendje het roodborstje die me vaak
gezelschap houdt als ik bezig ben. Ook de sociale contacten die je opbouwt, daar ik met
pensioen ben, en hierdoor ook gezelligheid.
Ik ben 4 jaar geleden begonnen naar aanleiding van een heftige operatie. Ik ging Marius in de
tuin helpen en dat smaakte naar meer, het deed me goed. We waren samen met een andere
tuin bezig, toen ik een kant en klare tuin kon overnemen, nummer 29a, waar ik nu nog steeds
bezig ben.
De tuin heb ik naar mijn eigen inzicht verder ontwikkeld en ingericht. Het meeste plezier beleef
ik door in de natuur bezig te zijn, elke keer nieuwe producten uitproberen. Vaak krijg je van
andere tuinders bruikbare tips, dus je leert ook steeds wat bij.
Juist de interactie met andere tuiniers(ters) maakt het voor mij
leuk en zo help je elkaar verder.
Ik zou tegen mijn tuincollega’s willen zeggen: “geniet ervan, ook
al valt de oogst soms tegen”. Blijf gezond.
Wat betreft het verbouwen; ik vind het altijd weer bijzonder dat je
zaadjes in de grond stopt en er vervolgens een groente uitgroeit
die je kunt eten, elk met zijn of haar eigen smaak, geweldig
toch!!
Ik zou het leuk vinden dat er enkele keren per jaar een soort
ruilmarkt op het tuincomplex zou zijn; overtollige oogst, zaden of
stekjes, liefst biologisch kunnen dan verhandeld/ geruild worden.
Ik denk dan ook nog aan bijvoorbeeld zelfgemaakte produkten
zoals jam, honing, enzovoort.
Op zo’n markt kun je ook overtollig gereedschap bijvoorbeeld inzamelen voor een goed doel
Tenslotte wil ik iedereen een gezond en vruchtbaar tuinjaar 2021 toewensen.
Tejo van Veenendaal
Ps. Voetnoot van mijn vrouw Gré van Veenendaal-Bosma.
Ik geniet van Tejo hoe hij met de tuin bezig is. Zijn gezondheid en energie heeft hij voor een
deel te danken aan de volkstuin en alles eromheen.
Als hij zich niet zo lekker voelt ’s morgens gaat hij meestal naar de tuin en komt dan als een
ander mens weer thuis, deze hobby werkt helend en geeft energie en inspiratie.
Hij is in zijn hoofd ook vaak met de tuin bezig en in de winter verschijnt er een prachtig
schematisch bouwplan voor het komende seizoen.
Voor gepensioneerde mensen zoals wij is het ook heilzaam om een hobby op afstand te
hebben, dat houdt onze relatie fris en fruitig.
Dank voor het delen van jullie verhaal Tejo en Gré!
Wil jij ook je verhaal of iets anders over de tuin delen, mail ons: redactie@volkstuindersapeldoorn.nl

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.

Agenda
9 januari

10:00 - 12:00

Clubhuis: inleveren bestellijst

20 februari

10:00 - 12:00

Clubhuis: Afhalen zadenbestelling
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