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Van de voorzitter
Beste Tuinders,
Alle jaargetijden hebben wij in maart en april voorbij zien komen, zon, regen, sneeuw en
hagelbuien. Ook was het op sommige dagen behoorlijk koud op de tuin. De voorgezaaide
groente kwam gelukkig goed op in de kas en wachten nu om buiten uitgeplant te worden. Buiten
wel de aardappels en uien/sjalotten gepoot. Ook spinazie gezaaid en de tuinbonen uitgeplant,
die kunnen wel tegen wat kou. De pruimenbomen staan in de bloei en daar maak ik mij wel wat
zorgen over nu met die koude nachten. Het is altijd maar weer afwachten of de bloesem heeft
geleden onder de vorst. Maar genieten van de bloesem doe ik sowieso.
De afrastering vanaf de kleine parkeerplaats tot aan de Toko staat er mooi bij en
aanstaande zaterdag worden er door de tuindienst alvast een aantal beukenhaag planten
gepoot. In het najaar komt dan de rest aan de beurt of wij moeten nog heel snel aan duizend
beukenhaag boompjes kunnen komen.
Vorig jaar hebben wij ons ingeschreven bij de Stichting voor elkaar van
Unive Stad en Land. Deze stichting zet zich al jaren in voor goede doelen in
de buurt. Wij hebben een aanvraag ingediend voor een bijdrage om het
aanzien van ons complex te verbeteren door het plaatsen van een mooie
afrastering. Wij zijn dan ook blij verrast dat ons project is uitverkoren en
een prijs heeft gewonnen.
Deze prijs wordt a.s. maandag 19 april 2021 om 17.15 uur op ons complex uitgereikt. De prijs
is een schenking van duizend euro. Je kan begrijpen dat wij hier zeer blij mee zijn. Als je bij de
uitreiking wilt zijn dan ben je van harte welkom, rekening houdend met de Corona maatregelen.
Er zullen foto’s worden gemaakt die worden gebruikt voor de stichting. Ik hoop dat er een aantal
tuinders aanwezig zullen zijn om de prijs in ontvangst te nemen.
Verder in deze nieuwsbrief een column van een anonieme tuinder die iedere maand zijn
ervaringen met ons zal delen. Een mooi initiatief van deze tuinder.
Ik wens alle tuinders een mooi voorjaar toe.
Jurrie Noordijk.

Nieuwe leden
Regelmatig beginnen er weer nieuwe tuinders vol enthousiasme aan
een tuin bij onze vereniging.
Via deze weg een hartelijk welkom voor alle tuinders die dit jaar bij ons
zijn gestart.
Tuin

Per

Dhr. Belaid Agarmaoine

103-b

08-09-2020

Mw. Thea Gottmer

102-a

09-09-2020

Dhr. Ad Scheijbeler

26

22-09-2020

Dhr. Martijn Bleumink

111-c

28-09-2020

Dhr. Ewoud Mol

112-a

31-10-2020

Dhr. Haico Mol

16-b + 17-a

31-10-2020

Dhr. Willem Veenhuizen

110-b

03-11-2020

Mw. Stella van der Schans

25

07-11-2020

Dhr. Rob Moes

39-b

01-12-2020

Mw. Francien Rodenburg

50-b

12-12-2020

Dhr. Ewout van Eyndhoven

120-a

23-01-2021

Mw. Petra Springelkamp

67-a

04-02-2021

Dhr. Ad Steenbergen

112-b

25-02-2021

Verkiezing "mooiste tuin 2020"
Op 15 maart is tijdens de Algemene Ledenvergadering de uitstlag van de verkiezing mooiste
tuin in 2020 bekend gemaakt.
De jury bestond uit Hilde Rustema, Eddy Mouw en Tineke en Michiel Nienoord. Traditioneel
bestaat de jury uit tuiniers die het jaar daarvoor de prijzen hebben gewonnen.
De jury heeft met veel plezier haar ronde langs de tuinen gemaakt. De juryleden hadden geen
ervaring in het beoordelen van tuinen. Ieder had een eigen opvatting over wat hij/zij mooi vindt.
Eerst hebben we alle tuinen een cijfer gegeven. Later hebben we uitgezocht wie de hoogste
scores hadden. De uitwisseling van ervaringen en opvattingen onderling en de warme koffie van
Hilde maakte het een onvergetelijke activiteit.
De uitslag:
Op nummer 1: Tuin 45, 40A en 10a van Wilma Bruinsma.
Wilma heeft een eigen, herkenbare stijl van tuinieren. Er staan veel bloemen, de grond is bedekt
met een mulch-laag van stro. Er wordt niet gespit. Er zijn insectenhotels. De zaden van de
bloemen blijven hangen als voedsel voor de vogels in de winter. Daartussen groeit zacht fruit en
worden groenten geteeld. Een biologisch paradijsje.
Op nummer 2: Tuin 92 van Jan Smit.
Deze tuin ziet er mooi ingericht en zeer verzorgd uit.
Op nummer 3: Tuin nummer 68b van Tom Koch.
Na één jaar tuinieren heeft Tom, als nieuw lid, een netjes ingerichte tuin gecreëerd.
Aan prijzen is een tegoedbon verbonden. De jury zorgt ervoor dat die bij de winnaars terecht zal
komen.
De winnaars van de mooiste tuin 2020 worden hierbij uitgenodigd om samen de jury te vormen
voor de verkiezing van de mooiste tuin in 2021.

Tip: Facebook groep
Sinds kort is er op Facebook een moestuin en bloementuin Apeldoorn
groep te vinden.
Een leuke groep om je bevindingen, ervaring, vragen, enthousiasme,
zaden en plantjes ruilen of verkopen en foto's met elkaar te delen.
Disclaimer: deze groep is niet verbonden aan de EAV.

Nieuws van de Tuincommissie
Enkele leden hebben aangegeven nog geen uitnodiging voor de
jaarlijkse tuindienst te hebben ontvangen. En dat klopt helemaal!
Vanwege de maatregelen in verband met Covid-19 is de kantine
op zaterdag niet standaard geopend en vindt er geen tuindienst
plaats anders dan voor een bepaalde klus.
De tuincommissie heeft een jaarrooster klaar staan voor
tuindiensten van 2021 maar deze is vanwege de CoViD-19
maatregelen nog niet gepubliceerd.
Het werkt momenteel zo dat de tuincommissie voor klussen
leden ieder afzonderlijk benaderd met een verzoek om een
tuindienst te doen. Dat was ten behoeve van de nieuwe afrastering en voor het maken van een
extra houtwal. Daarover schreef ik in de nieuwsbrief van maart 2021.
Zodra de COVID-19 maatregelen het toelaten kunnen we weer terug naar de wekelijkse
tuindienst op zaterdagochtenden.
Alle leden jonger dan 70 jaar ontvangen hiervoor dan van de tuincommissie een uitnodiging met
dag en tijd.
Namens de tuincommissie,
Joke Bosman

Wat is dit?
In mijn tuin vond ik dit bijzondere hulpmiddel. Maar wat is het eigenlijk?
Reactie naar Hans Rommes: h.rommes@gmail.com

Dagboek van een beginnende moestuinier
De EAV

In de etalage van de kaaswinkel lagen courgettes. Groene
courgettes zo groot als aubergines. “Uit mijn eigen moestuin”
vertelde de kaaswinkelmevrouw. “Echt een leuke hobby. Ik
doe de tuin op mijn eigen manier, bloemen, groenten en fruit,
alles door elkaar heen. Permacultuur heet dat. En dan lopen
er soms van die mannetjes langs mijn tuin. Die kijken
hoofdschuddend naar wat ik aan het doen ben. Maar daar trek
ik me niks van aan”.
Ik was net gestopt met werken en het werd tijd voor een hobby. Dat leek me wel wat,
zo’n moestuin vol groente en fruit, vlinders, zoemende bijen en ik zittend in de zon onder
de veranda van mijn tuinhuisje.
Het regende die zaterdag. Om half elf had ik afgesproken met de heer Vos van de
tuincommissie van de EAV. De Eerste Apeldoornse Volkstuindersvereniging. In het
clubgebouw.
Wordt vervolgd

Activiteiten
Komende activiteiten op de vereniging:
19 april maandag

17:15

Uitreiking Unive prijs bij het clubhuis

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