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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Afgelopen maandag hebben wij digitaal de Algemene Ledenvergadering gehouden. Dat is wel
even wennen om zo met de leden te communiceren. Op ons verzoek vooraf vragen in te dienen
is nietgereageerd en we hebben de vergadering dan ook per agendapunt kunnen afwerken.
Ook heeft zich niemand gemeld die zich verkiesbaar wilde stellen voor de
functie van secretaris of voorzitter. De voorzitter is met algemene stemmen
weer benoemd en ik zal deze functie dan ook voor de komende twee jaar
vervullen. Jessica blijft tot einde van dit jaar haar functie als
secretaris voortzetten, daarna zal er toch iemand op moeten staan die
haar functie overneemt.
Afgelopen zaterdag is men begonnen met het plaatsen van de nieuwe
afrastering aan de oostzijde van ons complex langs de Landdrostlaan.
Komende zaterdag wordt het gaas tegen de palen gemonteerd en dan is er weer een project
afgehandeld. Bij deze wil dan ook de mensen van de tuindienst bedanken voor hun inzet.
Tijdens de ALV kwam werd een vraag gesteld welke regels er waren omtrent de afrastering. In
het kort komt het erop neer dat er een strook van 50 centimeter vrij moet worden gehouden van
de afrastering. Er mogen geen spullen tegen de afrastering worden gezet en ook mag er geen
klimop tegen de afrastering worden gepland. Dit is om het gaas in goede staat te houden.
De afgelopen weken is men weer druk in de weer geweest met het aanbrengen van mest op
de moestuin. De mest die wordt aangevoerd wordt in de meeste gevallen direct naar de tuinen
gekruid wat ook de bedoeling is. Het is verboden meststoffen buiten het complex te laten liggen.
Ook is het niet de bedoeling om mest en/of compost aan de achterzijde van het complex te
storten of te laten storten. De gemeente heeft ons gewaarschuwd dat de Handhavers van de
gemeente hierop zullen letten. Ook is het verboden om met voertuigen over het fietspad achter
de tuinen te rijden.
Dan nu wat heel anders.
Afgelopen week kreeg ik de klacht dat er leden zijn die, zonder daar toestemming voor te
hebben, op andermans tuinen komen en daar zelfs groente uit de tuin meenamen.
Beste mensen dat kan echt niet!
Alleen de tuincommissie en bestuursleden mogen zonder toestemming van de tuinder op een
tuin komen en dan alleen nog maar als daar een reden voor is.
Ik wens u veel plezier met het klaarmaken van uw tuin.
Met vriendelijke tuin groet,
Jurrie Noordijk.

Vraag en aanbod
Heb je overtollig gereedschap of materiaal liggen, ben je iets
te enthousiast geweest in het aanschaffen van zaden of heb je
veel zaden geoogst en wil je die ruilen?
Of ben je juist op zoek naar iets?
Stuur je vraag of aanbod naar redactie@volkstuindersapeldoorn.nl en we plaatsen het in de volgende nieuwsbrief!

Nieuws van de Tuincommissie
Aanhanger te huur
De vereniging heeft voor haar leden een aanhanger
aangeschaft.Deze aanhanger moet de tuincommissie helpen groot
(snoei)afval en oud ijzer te verzamelen en naar het milieuplein van
de Gemeente te brengen.
Bij oud ijzer is het zo dat de vereniging hiervoor een bedrag krijgt
afhankelijk van de hoeveelheid. Deze opbrengsten komen ten
goede aan de verenigingskas.
De aanhanger is tevens beschikbaar voor de individuele
moestuinder die grote en/of zware spullen moet brengen op de
tuin, resp. afval wil wegbrengen van de tuin naar het milieuplein. De aanhanger mag met
maximaal 600 kg beladen worden.
De aanhanger heeft een afdeknet /afdekzeil en is voorzien van een disselslot en een 7-polig
contact. Een eventueel benodigde verloopstekker van 7 naar 13 polig is er niet bij.
De aanhanger is in principe iedere zaterdag van het jaar te huur voor €10,00 per keer. De huur
wordt diezelfde dag geïnd via een betaalverzoek van de penningmeester. De vereniging wil zo
min mogelijk contant geldverkeer.
Een verzoek om de aanhanger te huren kan worden gedaan via Joke Bosman:
tuincommissie-eav@hotmail.com of tel 06-44836761
De aanhanger wordt op de afgesproken zaterdag om 9.00 uur klaargezet en de sleutel van het
disselslot wordt dan overhandigd.

Nieuwe houtwal
De houtwallen op het terrein worden goed gebruikt, zodanig goed
dat er geen ruimte meer over is.
De tuindienst heeft op zaterdag 7 maart 2021 een extra houtwal
aangelegd. Die is gelegen bij tuin 33 zie ook de bijgevoegde foto.
Daar kan vanaf nu snoeihout en takken gedeponeerd worden.
De tuincommissie verzoekt wel hier verstandig gebruik van te
maken, d.w.z. geen blad en ander klein afval te deponeren op de
houtwal.

Nieuws van de Toko
Beste tuinders,
hartelijk dank voor de grote belangstelling dit jaar voor de zaden
en pootaardappelen van Garant.
Zaterdag 27 februari heeft iedereen zijn bestelling opgehaald en
vanaf die datum is de Toko ook elke zaterdagochtend weer
geopend tot begin oktober.
Omdat er van verschillende tuinders de vraag kwam waarom wij geen lavameel verkochten,
hebben wij besloten dit in ons assortiment op te nemen.
Vanaf heden verkopen wij een zak van 20 kg Eifelgold Lavameel voor € 18,00 per zak en los
voor € 1,00 per kg. Ter vergelijking, bij Garant betaal je voor 2 kg. € 8,50.
In het nieuwe jaar zijn de prijzen van een paar producten aangepast. De actuele prijslijst is te
vinden op de website:
http://volkstuinders-apeldoorn.nl/toko/
Namens het Toko team
Jan Vos

Recept: Japanse mosterdsla (Mizuna)
Ingezonden door: Tom Koch
Mizuna is een Japanse bladgroente met een mild peperige
smaak. Het is familie van de raapsteel. Er bestaat zowel een
rode als een groene variant. In tegenstelling tot de meeste
koolsoorten maakt mizuna geen kroppen aan. Daarom wordt
deze groente ook wel bladkool genoemd. Het blad is vaak
dun, met gerafelde randen.
Mizuna is heel simpel te telen, zowel in de kas als in de volle
grond.
Ingrediënten
Een bosje Mizuna
Pompoenpitten
Chorizo
Ui
Kleine tomaatjes
(wijn)-azijn

Olijfolie
Peper
Zout
Mosterd
Zoetje (gembersiroop of honing)

Bereiding
Was de Mizuna goed en snijd erg fijn (ca 3mm)
Rooster de pompoenpitten
Snij de chorizo in blokjes (ter grootte van spekblokjes en bak deze zachtjes uit
Ui in zeer dunnen plakjes snijden
De tomaatjes wassen en in vieren snijden
De dressing maken (een deel azijn, twee delen olijfolie, zout, peper, honing of gembersiroop)
Meng de dressing met de salade en voeg de rest van de ingrediënten toe en smullen maar.

Tuinier ervaringen: Irma Melchers
De moestuin is voor mij de rust van het buiten zijn met de aarde en planten. Het bezig zijn me
de zaden en struiken waar groenten en fruit van komen. Het fruit waar ik verschillende dingen
van maak: jams, sappen en ook als heel fruit voor gebak. De groenten die als zaden in de grond
gaan en er als mooie groenten uitgroeien, dat is elk jaar weer spannend. Wat doet het dit jaar
goed? Het onkruidvrij houden en bij droog weer bewateren. Dit geeft rust en inzicht in de natuur.
Ik kwam in 2007 samen met een vriend bij de EAV. Hij had
al veel moestuinervaring en ik van het schooltuintje vroeger
van school. Dat is 58 jaar geleden. Daar was het de
sterrekers waar je je naam mee zaaide en de
goudsbloemen die het altijd deden evenals de sla. Het
onkruid was er ook! Dit was een keer in de week
schoonmaken. Ik woonde in de stad op een bovenhuis en
vond het heerlijk om buiten te zijn en in de aarde te
wroeten. Ik weet dat dit het zaadje bij mij was voor de moestuin die ik nu heb. Met de vriend had
ik samen een tuin, ieder een helft. We zouden kijken wat wij er dat jaar van maakten. Hij de
ervaring en ik maar zien of het lukte. Ik vond het spannend om ineens mijn eigen ding te doen.
Handig dat er iemand was waar ik mee kon overleggen. Zaden bestellen, wat moet er bij welk
gewas, hoe krijg je het onkruid in de hand en hoe vaak met je er heen om het allemaal rond te
krijgen? En dan er ook nog iets van eten en rekening houden met de tijd die je over hebt naast
werk en gezin.
Het eerste jaar was spannend maar goed op het kleine
stukje van 75 m2. Het tweede jaar gaat de buurman
weg. Ja wat nu? Gingen we ineens beslissen ieder een
eigen tuin? Ja, we gingen ervoor en zo kregen we ieder
een grotere tuin, nu ongeveer 150 m2. Dat was wel
beleving maak prettig. Er kon nu meer! Bloemen, fruit ,
meerdere gewassen en de vergeten groeten waren
voor mij ook een onderdeel. Niet alleen andijvie en
aardappelen. Er is zoveel meer wat ook lekker is. Het
koken zit ons in de genen dus hoe anders hoe beter. Meer bessenstruiken en bramen.
Inmiddels hebben we sinds september 2020 er weer een stuk moestuin bij, in totaal nu 380 m2.
Misschien is het wel een beetje veel maar dat gaan we zien. Nu we met pensioen zijn, is Hans
ook meer bij betrokken. Hij zorgde eerst voor het opzetten van de bonenstaken, hielp mee met
het water geven en natuurlijk ook voor de gezelligheid, de koffie en thee. Hij een boek lezen en
ik in de weer met het onkruid en het oogsten. Het is een uitje er te zijn en er is altijd iets te doen.
Het is een tuin met veel mogelijkheden wat groenten en fruit betreft. In de loop van de jaren ga
ik er wel gemakkelijke mee om en weet nu hoe en waar alles moet staan. Op vakantie gaan kan
ook makkelijker. Goed schoonmaken als je weggaat en leuk vol al je terugkomt! En er dan weer
heerlijk de tijd voor nemen.
In de jaren dat we de tuin hebben zie je mensen komen en gaan. Maar
de mensen die terugkomen zijn ook steeds enthousiast. De een houdt
het langer vol dan de ander maar die volhouden daar heb je zeker leuke
gespreksstof mee. En de meesten vinden het fijn dat je er al een paar
jaar mee bezig bent. Dus heb je altijd wel iets om over te praten. We
zijn allemaal met hetzelfde bezig. Het kan ook zijn dat er koffie/thee
gedronken wordt om ervaringen te delen.
Ik vind het fijn dat ik klein begonnen ben. Tegen beginners zou ik
zeggen dat het overzichtelijk moet blijven voor het werk wat er toch voor
komt kijken. Zeker gedurende het eerste maar misschien wel de eerste
twee jaar. Het is allemaal nieuw. Of je moet ervaring hebben en zeker
niet druk maken over het onkruid!
Ik verbouw o.a. artisjokken, pastinaken, aardperen en schorseneren naast de aardbeien, sla,
bonen, bietjes en witlof.
Een rubriekje in de nieuwsbrief voor vraag en aanbod van zaaigoed en tuinmaterialen zou ik
een goed idee vinden.
Zodra het weer kan en mag zou ik tegen alle tuinders willen zeggen: Kom zaterdagmorgens
naar de kantine voor koffie en een gezellige babbel met medetuinders!
Irma Melchers.

Dank je wel voor het delen Irma! En de vraag/aanbod rubriek is bij deze geopend!
Wil jij ook je verhaal of iets anders over de tuin delen, mail ons:
redactie@volkstuinders-apeldoorn.nl
Bekijk dit of eerder gepubliceerde verhalen op de website:
http://volkstuinders-apeldoorn.nl/tuinier-ervaringen/

Activiteiten
Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.
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 nieuwsbrief@volkstuindersapeldoorn.nl toe aan uw adresboek.

