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Van de voorzitter
Beste tuinders,
De afgelopen maand hebben de mensen van de tuindienst een aantal verwaarloosde tuinen
moeten opruimen wat eigenlijk niet de bedoeling was. Er is nog zoveel ander werk dat door de
tuindienst kan worden gedaan. Er was wel wat gemopper maar het kon niet anders.
Een aantal tuinen moesten worden geruimd wat veel extra werk opleverde. Na eerst alle losse
afval te hebben afgevoerd zijn de tuinen met groot materieel “zwart” gemaakt. De tuinen waren
zodanig dat het niet anders kon. De betaalde borgkosten worden hierdoor ver overschreden en
de rekening voor het opruimen zal dan ook worden gezonden naar de tuinder die dit heeft
achtergelaten. De geruimde tuinen zijn alweer verhuurd en ik verwacht dat deze dan er dan
weer keurig bij komen te liggen.

Door de vereniging werden op zaterdag 5 juni twee containers geplaatst
waar de leden hun houtafval en puin konden inleveren. Hier werd door
de leden gretig gebruik van gemaakt. De containers zaten dan ook
tjokvol. Het blijkt maar weer dat wij veel afval bewaren op de tuinen. Het
werd door een aantal leden zeer gewaardeerd dat zij de kans kregen om
eindelijk eens goed te gaan opruimen.

Met het mooie weer is het echt weer genieten op de tuin. Ook dat het
clubhuis weer open is op den zaterdagochtend is een opsteker. Ook kom
je soms vreemde bezoekers tegen op de tuin. Deze hagelwitte Zebravink
kwam bij mij op bezoek en scharrelde wat rond mij heen en na alles
gezien te hebben vloog hij/zij weer de bosrand in.

Beste tuinders geniet van uw tuin en de eerste oogst.

Met vriendelijke tuin groet,
Jurrie Noordijk.

Clubhuis geopend
Elke zaterdag is het terras van het clubhuis open van 10 tot 12.30 uur.
Voor een kopje koffie/ thee, drankje en balletje kan je weer bij ons
terecht.
Maar bij slecht weer blijven we dicht, want binnen is nog niet
mogelijk. Als de EAV vlag aan het clubhuis hangt, zijn wij open.
We moeten ons wel aan een paar spelregels houden:
· De voordeur is gesloten
· Je mag alleen op het terras plaatsnemen op een stoel bij een tafel
· Stoelen en tafels mogen niet verplaatst worden
· Consumpties kan je bestellen en afhalen bij de terrasdeur
· Alleen het buitentoilet is te gebruiken
Zien we je zaterdag?!

Pompen of verzuipen
Zo luidt het gezegde.
Op ons EAV-complex is het beter om dat te veranderen in:
pompen of verdrogen. Alle 61 pompen op ons complex zijn van
een respectabele leeftijd, namelijk net zo oud als de vereniging:
45 jaar.
Ze zijn gemaakt van gietijzer, een over het algemeen oerdegelijk
materiaal. Zonodig af en toe een lek membraan vervangen of een
kogel die niet meer goed afdicht is het meest voorkomende euvel.
Waar gietijzer beslist niet goed tegen kan is een onvoorzichtig
gebruik. Bij overbelasting gaat het niet buigen of zo, maar treedt
er een breuk op die meestal niet meer te repareren is.
Die overbelasting kan ontstaan omdat tuinders de pomparm verlengen met een steigerpijp of
iets dergelijks om zo minder kracht te hoeven zetten. Wanneer dan het tempo van bewegen
daarop wordt aangepast naar langzaam en rustig is er niets aan de hand.
Maar door de hefboom die nu lichter gaat ontstaat het risico van een te hoog ritme en een
navenante verhoging van de krachten op de draai- en bevestigingspunten van onze pompen.
Waartoe dat leidt is te zien op bijgevoegde foto, helaas een onherstelbaar exemplaar op ons
complex.
Graag dus met enig beleid, dat wil zeggen met een rustig slagtempo zeker bij een eigen
toegevoegde hefboom, onze pompen gebruiken. Ze kunnen dan nog lange tijd onze groenten
en bloemen van onmisbaar water voorzien tijdens drogere perioden.
Hans van Eekelen - pompbeheerder

Insectenhotel inspiratie
Ze zijn er in allerlei soorten en maten en ze bieden de nodige woon-, en nestgelegenheden voor
veel soorten insecten. Je kan natuurlijk een insectenhotel kopen, maar met een "beetje"
creativiteit knutsel je er zelf één in elkaar.
Ook op onze vereniging is de nodige creativiteit te vinden getuige onderstaande foto's. Dank
Tejo van Veenendaal (links) en Tonny Kempenk (rechts) voor deze inspiratie.
Heb jij ook een insectenhotel gemaakt? We zijn heel benieuwd naar jouw creatie. Stuur je een
foto naar redactie@volkstuinders-apeldoorn.nl?

Dagboek van een beginnend moestuinier
Deel 3. Jan Vos
Wat eraan voorafging.
Een moestuin, dat wordt mijn nieuwe hobby. Sneller dan gedacht komt er een tuin vrij. Ik
heb een afspraak met Jan Vos, secretaris van de tuincommissie van de EAV. Op zaterdag 10.30
uur moet ik in het EAV-clubhuis zijn………….
Jan Vos is een man van ”geen woorden maar daden”. En hij laat er geen gras over groeien.
Direct neemt hij mij mee langs de lange tafel met moestuinders achter hun koffie, soep of
balletje gehakt.
We gaan zitten aan een kleine tafel bij het raam. Aan de muur schemerlampjes met een
stoffen kapje en stukjes huisvlijt in een lijstje. Schuin achter Jans hoofd aan de muur hangt een
werkje waarvan de maker een fan moet zijn van Piet Mondriaan. Op het tafeltje liggen een
kunstlederen map en een hoedje. Een Tiroler hoedje maar dan zonder veer. Jan slaat zijn map
open en pakt twee inschrijfformulieren en een velletje carbonpapier. Zorgvuldig legt hij het
velletje carbonpapier tussen de twee formulieren. Met vaste hand noteert hij mijn gegevens, in
blokletters. Dan zet ik mijn handtekening en binnen nog geen 10 minuten ben ik lid van de EAV,
huurder van 178 vierkante meter moestuin, eigenaar van het reglement en bezitter van een
Garant zaden gids. Jan drukt mij op het hart al mijn tuinspullen bij Garant te bestellen. De club
krijgt daar namelijk een mooi percentage van. Ik krijg een kopie van het inschrijfformulier.
Tot slot vraagt hij wat voor werk ik heb gedaan. Misschien was ik timmerman, elektricien of
loodgieter en beschik ik over vaardigheden waar de vereniging wat aan heeft? Als ik hem vertel
over mijn vroegere werk schudt hij- teleurgesteld? - zijn hoofd. Nee, daar heeft de EAV niets
aan.
Jan stelt voor de - nu mijn- tuin te gaan bekijken. Hij slaat zijn map dicht, zet zijn hoedje op en
loopt naar buiten. Ik loop achter hem aan. Gelukkig regent het niet meer. Over de parkeerplaats,
langs een slagboom, dan rechtsaf, lopen we over een pad met links de eerste moestuinen en
rechts een heg. Achter de heg woonwagens en een opslagplaats voor kermisattracties.
Plotseling blijft Jan staan voor een moestuin. “Dit is mijn moestuin” zegt hij, bijna achteloos. Ik
ben sprakeloos.
Wordt vervolgd.

Activiteiten
Komende activiteiten op de vereniging:
Elke zaterdag

10:00 - 12:30

Clubhuis Terras

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