Bekijk de webversie

Nieuwsbrief
Eerste Apeldoornse
Volkstuindersvereniging

Editie mei 2021
In deze nieuwsbrief:
Van de voorzitter
Nieuw leven
Nieuws van de tuincommissie
Dagboek van... deel 2
Tuinierervaringen Ria en Jean
Activiteiten

Van de voorzitter
Een koude lente en dat was te merken op de tuin. De tuinbonen, kapucijners en peultjes hadden
het moeilijk om op gang te komen op mijn tuin. Gelukkig gaat het nu wat beter nu het wat
warmer is.
Vervelend is dat ik weer een melding kreeg van tuinders dat er was ingebroken in hun berging.
Als u iets verdachts ziet op de tuin, meldt dit dan ook gelijk aan politie. Ook is het raadzaam om
aangifte te doen. Dat kan heel eenvoudig via internet.
Op 19 april was het dan zover. De J. Venema kwam als
vertegenwoordiger van de Stichting Voor Elkaar van Unive
Stad en Land de prijs uitreiken. De prijs bestaat uit een
bedrag van duizend euro die op de rekening van onze
vereniging is gestort. U kunt wel begrijpen dat wij hier
bijzonder blij mee waren.
Een aantal leden had even de tijd genomen om aanwezig
te zijn bij de prijsuitreiking. Door de corona maatregelen
was het verder een sobere gebeurtenis. Dus geen koffie en
gebak.
Na een korte rondleiding over het complex werd door de heer Venema de prijs uitgereikt. De
prijs kregen wij omdat het aanzicht van ons complex aanzienlijk is verbeterd.
De beukenhaag die langs de afrastering moet komen willen we in het najaar planten.
Ook is een aanvang gemaakt met het ruimen van een singel bij een
poort in de afrastering. Op de schoongemaakte singel zijn een aantal
fruitbomen geplaatst. Er wordt nog een pad aangelegd naar de poort.
De tuindienst start vandaag ook weer en ik hoop dat de kantine op de
zaterdag ook snel weer open kan. In ieder geval het terras zodat er op
zaterdag ook weer gezamenlijk koffie kan worden gedronken.

Ik wens u veel plezier met het tuinieren.
Met vriendelijke tuin groet,
Jurrie Noordijk.

Nieuw leven
Niet alleen wij als tuinders zijn druk op onze tuinen in de lente. Achter
de schuur bij Jan en Dina heeft een merel een nestje gemaakt en een
nieuwe generatie voortgebracht.
Inmiddels zijn de jonkies al uitgevlogen en kunnen Jan en Dina verder
met het opruimen achter de schuur.

Nieuws van de Tuincommissie
In de nieuwsbrief van april schreven we dat de
tuindienst op zaterdag vooralsnog niet wordt
uitgevoerd.
Ad hoc zijn er wel werkzaamheden uitgevoerd zoals het
plaatsen van het tweede deel van de afrastering langs
de Landdrostlaan, vanaf kantine naar de kleine
parkeerplaats. Daar heeft de werkploeg hard gewerkt
aan het rooien van beplanting, vooral bramenstruiken en het opschonen van de berm. Er is een
begin gemaakt met het aanplanten van een beukenhaag langs de nieuwe afrastering. In het
najaar gaat de vereniging daarmee verder. Ook is er een houtsingel extra gemaakt langs tuin
nummer 33.
Maar vanaf vandaag, zaterdag 15 mei, starten we weer met de tuindienst. Uit enkele reacties
van leden heb ik gemerkt dat het nog niet voor iedereen duidelijk is hoe de indeling voor de
tuindienst in het werk gaat.
Om te beginnen staat er in het reglement dat ieder lid van de moestuin vereniging verplicht is
mee te doen aan een of twee tuindiensten per jaar.
Leden die 70 jaar en ouder zijn vrijgesteld van deze verplichting, maar als je fit bent en je vindt
het leuk, dan ben je als 70-jarige van harte welkom.
Er zit ook een sociale kant aan de tuindienst, je ontmoet er andere moestuinders en je doet
soms ideeën op. En normaliter is de kantine open tussen 9.00 en 12.00 uur voor een drankje en
een praatje.
Voorgaande jaren hanteerden we een jaarplanning, echter vanwege corona gaat het dit jaar
anders.
Zoals gezegd we starten per 15 mei weer op, maar nodigen nu voor elke week leden individueel
uit. Leden die op zaterdag 15 mei, 22 mei, 29 mei, 5, 12, en 19 juni ingedeeld zijn voor een
tuindienst weten dit inmiddels en hebben aangegeven te komen.
Voor de daaropvolgende zaterdagen volgt de uitnodiging op korte termijn.
Je ontvangt individueel per mail een uitnodiging voor een bepaalde zaterdagochtend, indien dit
niet past, kan via mail een alternatieve datum worden afgesproken.
Vergeet niet een antwoord te sturen, zodat we weten of je komt!
We moeten nog vaak een herinnering sturen of bellen met de vraag of je aanwezig bent.
Daarom, moet je in 2021 nog tuindienst doen? Je kan binnenkort een uitnodiging in de mailbox
verwachten. Laat ons dan svp weten of je aanwezig bent zodat we weten of we genoeg mensen
hebben.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Namens de Tuincommissie,
Joke Bosman

Dagboek van een beginnend moestuinier
Deel 2. Naar het clubhuis van de EAV
Het is allemaal snel gegaan. Drie dagen nadat ik me had
opgegeven als gegadigde voor een moestuin word ik gebeld.
Het is Jan Vos van de tuincommissie van de EAV.
Wie ik ben? Of ik ervaring heb met tuinieren? “Nee” zeg ik.
Hoor ik daar even een zucht?
“Dan adviseer ik je om je nu alvast op te geven voor de cursus
“Groei en Bloei”. Ideaal voor beginnende moestuiniers”.
Ik moet er wel rekening mee houden dat het even zal duren voordat er een tuin vrij komt.
Steeds meer mensen willen een moestuin en er is inmiddels een wachtlijst. Maar ik heb geluk.
Een week na ons eerste contact, belt Jan Vos weer en nu met goed nieuws: er is al een tuin
voor me! Voor het afhandelen van de formaliteiten spreken we af op zaterdagochtend om 10.30
uur in het clubhuis van de EAV aan de Landdrostlaan.
Het regent die zaterdag. Een bord “Tuinen te huur”, een klassiek Apeldoorns fietsenrek
gesponsord door de Koningin Julianatoren, een vlaggenmast met een gouden knop en in de top
een verschoten gele vlag. Voor me zie ik twee houten gebouwen. De voorste, daar moet ik zijn.
Naast de deur hangt een vitrine met een vergeeld A4 tje met mededelingen over de commissies
van de EAV. Ik doe de deur van het clubhuis open. Via een klein portaal kom ik in de
hoofdruimte. Het is er gezellig vol en warm. Kraakheldere gordijnen voor de ramen. Vaste grijze
vloerbedekking. Een lange tafel met allemaal moestuinders. Hier zit bij elkaar minimaal een
paar honderd jaar moestuin ervaring en kennis. Geroezemoes boven koffiekopjes, schoteltjes
met een bal gehakt en kommen met soep.
Links een bar, met daarachter een dame met kort grijs haar. Hoe ze vorsend naar mij, een
onbekende, kijkt en met krachtige halen de vaatdoek over de brandschone toog haalt, het is
meteen duidelijk dat zij het hier voor het zeggen heeft. “Ik heb een afspraak met Jan Vos” zeg ik
tegen haar. Ze knikt en wijst met haar hoofd. “Hij komt er al aan”.
Wordt vervolgd.

Tuinier ervaringen:
Ria en Jean Mochel
Wat brengt de moestuin ons?
De moestuin brengt ons ten eerste lekker en gezond eten, rust,
maar ook het plezier bezig te zijn met je handen in de aarde. Nu
we met pensioen zijn is het voor ons een zinvolle
vrijetijdsbesteding.
Beide zijn we van jongs af aan bekend met een moestuin. Ook
tijdens onze begintijd samen hadden we in Ugchelen een
moestuin bij huis, die vooral door Jean zijn vader werd
onderhouden. Nadat we naar de Maten verhuisden was er echter
geen ruimte meer voor een moestuin bij ons huis en hadden we
hier ook te weinig tijd voor, maar we misten het wel.
In juni 2016, Jean was ondertussen al met pensioen en voor mij zat het er ook aan te komen,
hebben we geïnformeerd bij de EAV of we een tuin konden huren. De volgende maand was er
een tuin beschikbaar. We konden de tuin overnemen met alles erop. Er stond een klein
opbergschuurtje, er lag nog oude mest en stro, maar er stonden ook nog frambozen, bramen
een flier, aardbeien, asperges, rabarber en veel planten in de tuin. Maar er was ook héél veel
onkruid.
We zijn begonnen met het eerste kwart te bewerken en hier wat
groente op te verbouwen. Dat werd wat sla, prei en boerenkool. De
volgende jaren hebben we beetje bij beetje de rest gedaan. Maar
het gedeelte waar het schuurtje stond was ons nog een doorn in
het oog. Vorig jaar hebben we ook dat rigoureus aangepakt en
staat er nu, na veel moeste arbeid en gelukkig hulp van onze
kinderen, een mooi tuinhuisje met overkapping, zodat we ook bij
regenachtig weer, of als de zon te fel is, lekker kunnen genieten
van onze tuin.
In 2019 heb ik de cursus Moestuinieren gedaan. Die werd gegeven
door Groei en Bloei in samenwerking met de EAV. Hier heb ik nog
weer veel goede dingen geleerd. Wat voor mij heel belangrijk was,
is het mulchen. Zorgen dat de grond rondom planten en struiken
steeds bedekt is met organisch materiaal. Het onkruid krijgt dan
minder kans en het verbetert de bodemstructuur. In de zomer krijg
ik het gemaaide gras van mijn buurman en dit strooi ik tussen de groentes die ik gezaaid heb.
Ook gebruik ik bv de bladen van de rabarber om af te dekken. Snoeihout van de tuin bij huis en
in de herfst bladafval gebruik ik ook hiervoor. Ik heb het gevoel dat onze tuin hier blij mee is.
Langs de zijranden van de tuin hebben we bloemen gezaaid en geplant. Ook hou ik ervan de
goudsbloem op verschillende plekken tussen de groentes en de aardappelen te zetten. Ik heb
echter wel gemerkt dat je dan wel op de tijd de bloemen eruit moet knippen om uitzaaiing door
de hele tuin te voorkomen.
We zitten op een heel fijn plekje met de rug naar het noorden. Maar wat vooral heel fijn is dat
we een hele gezellige groep tuinders om ons heen hebben. Geregeld komt er iemand een
praatje maken en soms drinken we samen iets. Er worden stekjes uitgewisseld en ook
hulp/materialen aangeboden. Al pratende krijg je weer nieuwe ideeën en informatie. Ook in de
kantine op zaterdagochtend vinden we die gezelligheid.
Ik zou het nog leuk vinden als er workshops zouden worden gegeven, bv snoeien van
fruitbomen en bessenstruiken.
Ria en Jean Mochel

Dank jullie wel voor het delen Ria en Jean!
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
Komende activiteiten op de vereniging:
Momenteel zijn er geen activiteiten gepland.
Een actueel overzicht van de activiteiten staat op onze website: Agenda EAV
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