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Van de voorzitter
Beste tuinders,
U heeft allen per mail bericht gehad dat wij de Algemene Ledenvergadering hebben gepland op
15 maart 2021. Ik had ergens gehoopt dat de corona maatregelen wat versoepeld zouden
worden en wij alsnog een ledenvergadering in ons clubhuis konden houden. Dus niet.
Het zal dus een digitale vergadering worden. Onze
webmaster is aan het uitzoeken hoe wij dat het beste
kunnen organiseren. Wij houden u op de hoogte. Wordt
nog een uitdaging.
De stukken van de vergadering worden gelijktijdig met de
nieuwsbrief naar u verzonden. Er is wel een probleem dat
de kascontrolecommissie geen controle op de financiën
kan houden bij de penningmeester. Deze zal dan ook
later worden uitgevoerd als de corona maatregelen dit
toestaan. Hierover later meer.
Zoals het er nu voor staat zal in maart de afrastering aan
de oostzijde langs de Landdrostlaan worden geplaatst.
Ook dan zal er een beroep worden gedaan op de
aangrenzende tuinders om een handje uit te steken.
Een aantal slagbomen op ons complex zijn aan ook
vervanging toe. We zoeken naar de juiste oplossing. Wij denken aan het plaatsen van z.g.
weidehekken van metaal.
Ook zou ik graag ideeën willen hebben hoe wij de paden op ons complex zouden kunnen
verbeteren. Op sommige paden is fietsen tot een kunst verheven, zo hobbelig zijn de paden.
Dus spui uw ideeën naar ons. (secretariaateav@hotmail.com)
Ik ga me voorbereiden op het voorjaar en ik hoop u ook.
Met vriendelijke tuin groet,
Jurrie Noordijk.

Nieuwe datum afhalen zaden en pootaardappelen
In verband met de strenge vorst is de datum voor het afhalen van bestelde zaden en
pootaardappelen verplaatst naar zaterdag 27 februari.

Tuinen in winterslaap - Foto's: Tejo van Veenendaal
Kijk op onze site voor meer foto's van Tejo.

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

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
In de rubriek: "Tuinier ervaringen" zijn inmiddels al een mooi aantal verhalen verschenen.
Inmiddels zijn alle verhalen nu ook terug te vinden op onze site:
http://volkstuinders-apeldoorn.nl/tuinier-ervaringen/

Tuinier ervaringen: Jan en Dina Kruize
Wij, Jan en Dina Kruize, zijn sinds 1990 lid van de EAV. Het verbouwen van groenten zijn wij
beide van huis uit gewend. Nadat wij in 1985 in Apeldoorn kwamen wonen zijn we begonnen
met een volkstuintje, via de personeelsvereniging van TNO, op de hoek Arnhemseweg – Laan
van Westenenk. In 1989 werd bekend dat het terrein zou worden verkocht en toen hebben we
eerst een halve tuin (65a) gedeeld met de heer Speltie.
In 1992 de hele tuin overgenomen, het was een jaar een natte tuin. In 1994 hebben we tuin 77
erbij genomen, om deze verwaarloosde tuin, met veel zuring en brandnetels en een grote
spekhoop schoon te maken. In 1995 zijn we echt begonnen met verbouwen op tuin 77 en
hadden we tuin 67 niet meer. Sommigen hadden zoiets van waar beginnen ze aan, een
verwaarloosde tuin en 3 jonge kinderen ( 5, 3 en 2 jaar). Maar we gingen gewoon bezig en
kregen steeds meer positieve reacties toen ze zagen hoe wij het aan pakten.
Na 3 jaar was de tuin zover dat we een huisje konden plaatsen voor ons gereedschap, eerst
hadden we alleen een kist. Ons advies aan nieuwe tuinders, probeer eerst of je het wel leuk
vindt en aan kunt voor je grote investeringen doet zoals een tuinhuisje.
In 2002 hebben we tuin 67a erbij genomen, voor de oudere leden onder de lezers, dit was het
gedeelte waar de kerstbomen stonden. Dus weer een stuk tuin, waar je opnieuw moest
beginnen. In 2006 hebben we deze weer afgestoten en tuin 78a erbij genomen, deze sloot aan
onze eigen tuin, een soort ruilverkaveling.
Na 10 jaar hebben we een groter huisje gekocht, de oude was niet zo goed meer en eigenlijk te
klein, want je verzamelt steeds meer gereedschap. Niet dat we te veel hebben, maar je vindt
steeds meer hulpmiddelen om je tuin te maken zoals je hem wilt hebben.
In 2011 hebben we tuin 78a afgestoten, de kinderen waren het huis uit, we verbouwden te veel.
Tip: neem een tuin die zo groot is dat je hem makkelijk kunt bewerken.
Wij hebben nog steeds heel veel plezier in het tuinieren. Ieder jaar is anders, ook wij hebben
wel eens een mislukte oogst. Soms door het weer soms door eigen schuld. Zoals een keer dat
we samen bezig waren om de wortels en de uien te zaaien, nadat het op kwam zagen we dat
we beide zaden in dezelfde rij hadden gezaaid. Of als één een bed had ingezaaid, de ander het
weer met de schoffel ging bewerken. Dit gebeurt nu niet meer. Tip: zet direct een markering bij
het gezaaide. Wij hebben goede ervaring met het werken met zaaibedden, dan is het wel
handig om die niet te breed te maken. Dan hoef je niet tussen de rijen te staan om te wieden.
In het begin waren we echt bezig om zoveel mogelijk groenten te verbouwen, om met de
kinderen de winter door te komen, soms waren we op zaterdagavond wel tot diep in de nacht
bezig om alles te verwerken, want alles moest in de vriezer.
In 2016 hebben we door Dave Storm een kas laten zetten, die is nu alweer te klein.
In het najaar zaaien we spinazie in de kas zodat we vroeg in het voorjaar dit al kunnen eten. In
het vroege voorjaar gaan we de zaden eerst thuis voorkiemen en na het verspenen gaan ze in
de kas tot ze in de volle grond kunnen. Het verbouwen in een kas was nieuw voor ons, het ging
dus ook niet allemaal in één keer goed.

Nu zijn we op een andere manier bezig, veel meer vers eten en niet alles in één keer oogsten
en dus ook niet alles in een keer poten Tip; we leggen de boontjes met circa 2 weken tussentijd
dan heb je langer verse boontjes. Wij zijn steeds meer nieuwe groenten aan het uitproberen.
Sinds 2018 jaar verbouwen we ook Incagurken en Kousenband. Pompoen, artisjok en pastinaak
zijn voorbeelden van voor ons nieuwe groenten. We hebben nu ook meer snijbloemen,
fruitbomen en bessenstruiken.
Tuinders vinden onze grond zo mooi van structuur. Dit is een proces is van jaren tuinieren en
eigen compost. We passen ook groenbemesting (Phacelia) toe. Wij maken onze eigen compost
en gebruiken hiervoor oude paardenmest en (groente)afval van de tuin, maar geen aardappel
loof, tomaten en koolstronken. Tip: Alles wat je bij het spitten tegen komt en je niet in de tuin wilt
hebben, direct in een emmer doen en weggooien.
Het afgelopen Corona-jaar waren we heel blij met onze tuin zo konden we veel buiten zijn.
Helaas moesten we de gezelligheid op zaterdagochtend in de kantine en op het terras missen.
Gelukkig konden we nog wel buiten bij elkaar op de tuin komen. Daardoor heb je nog wel
contacten hadden met andere tuinders, om even bij te praten en soms ook ervaringen uit te
wisselen.
Tuinieren is een leuke hobby en ook een heel sociaal gebeuren. Tot slot als je naar de kosten
kijkt, dan kost het wat ons betreft niet veel meer dan groente kopen, alleen weet je nu precies
wat je eet en verser kan niet. Hobby’s kosten vooral tijd maar daar krijg je heel veel voor terug.
Tuinieren is een hobby waar je het ene jaar meer oogst dan het andere jaar en het weer heeft
ook een grote invloed.
Heb je vragen of wil je gewoon even kletsen over tuinieren, kom rustig een keer kijken op onze
tuin, dan kunnen wij wel uitleggen hoe wij het doen.

Jan en Dina, dank jullie wel voor het delen van julie verhaal en ervaringen!
Wil jij ook je verhaal of iets anders over de tuin delen, mail ons: redactie@volkstuindersapeldoorn.nl

Activiteiten
Komende activiteiten op de vereniging:
Let op gewijzigde datum!!
27 februari

10:00 - 12:00

Clubhuis: Ophalen bestelde zaden en pootgoed

15 maart

19:30

Algemene Ledenvergadering (online)

Een actueel overzicht van de activiteiten staat op onze website: Agenda EAV

Tuinen in winterslaap - Foto's: Tejo van Veenendaal
Kijk op onze site voor meer foto's van Tejo.

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 nieuwsbrief@volkstuindersapeldoorn.nl toe aan uw adresboek.

