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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Zo vlak voor de vakantie is iedereen druk in de weer in zijn tuin. De planten die we niet in de
tuin willen hebben groeien tegen de klippen op. De coloradokever doet goed zijn best op de
aardappelveldjes. Geen enkele tuin ontkomt eraan. Het eerste wat ik doe als ik de tuin op kom
is de kijken hoeveel ik er nu kan vinden. Ik kan niet zeggen dat ik een overvloed heb aan
groente heb in de tuin. Ik was ook al wat later begonnen met het opkweken en dat is goed te
merken. Mijn uien die het anders goed doen willen maar niet echt komen. Maar ik ben er nu wel
achter waarom niet. In het voorjaar heb ik verse koemest ondergespit en dat had ik dus niet
moeten doen want daar houden ze niet van. Volgend jaar daar maar goed opletten.
Wij als bestuur willen graag ons contract met de gemeente verlengen aangezien deze in
december afloopt. Vorig jaar november de eerste aanvraag ingediend bij de gemeente en
daarna nog drie keer. De juristen zouden ermee aan de slag gaan. Maar nog geen reactie
gehad. Nu heeft Michiel, onze penningmeester, AVVN ingeschakeld om er toch wat meer druk
op te zetten. Deze hebben nu ook een bericht naar de gemeente verzonden. Afwachten maar of
er nu wel een reactie komt van de gemeente.
Per 1 juli is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR)in werking getreden. Deze Wet
is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel
beheer, misbruik van positie en andere ongewenste
activiteiten binnen besturen te voorkomen. Alle
verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet
voldoen.
Wij als bestuur doorlopen nu een stappenplan om te beoordelen of wij als vereniging daaraan
voldoen. Het is mogelijk dat wij de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging
moeten aanpassen.
Het WBTR-stappenplan is een online stappenplan dat je langs alle eisen van de WBTR leidt en
aangeeft hoe je het beste aan de wet kunt voldoen. Daarmee voorkomt de vereniging dat
bestuursleden en toezichthouders onbewust en onbedoeld onnodige risico’s lopen. Het is een
hulpmiddel om zaken goed te regelen en vast te leggen. Bovendien kun je iedereen zo
transparant mogelijk laten zien dat bestuur en toezicht goed zijn geregeld. Dat geeft potentiële
nieuwe bestuursleden ook zekerheid. Later hierover meer.
Dan heb ik toch nog een verzoek aan u beste tuinders. Een aantal jaren geleden
heb ik tijdens de Algemene ledenvergadering het idee geopperd om de paden op
ons complex te voorzien van namen. Dat idee heb ik nog steeds. Daarom zou ik u
willen verzoeken om mee te willen helpen om namen te verzinnen voor onze paden
die wel betrekking hebben op onze hobby. Mail je idee
naar secretariaateav@hotmail.com
Ook zoeken wij een handige tuinder of tuinders die zich willen inzetten
voor het opknappen van de bushalte (tuinders leugenbankje) op ons
complex. Het is een leuk ontmoetingspunt voor de tuinders.
Medio augustus zal Liander een gedeelte van onze grote
parkeerplaats gebruiken om een laagspanning kabel onder de A1
door te trekken. Een gedeelte van de parkeerplaats zal dan bezet zijn
door een aantal vrachtauto’s. Wel is de parkeerplaats daarachter nog
te bereiken.

In augustus komt er geen nieuwsbrief uit in verband met de vakanties.
Ik wens u allen een fijne vakantie toe.
Met vriendelijke tuin groet,
Jurrie Noordijk.

Secretaris en Voorzitter gezocht
In het bestuur zijn we op zoek naar nieuwe leden die de functie van
secretaris en voorzitter op zich willen nemen.
Jessica zal nog tot eind dit jaar de secretaris functie vervullen. Er is
daarom nu nog tijd voor een goede overdracht.
De voorzitterstermijn van Jurrie loopt tot eind 2022. Daarna zal hij de
voorzittershamer neerleggen.
Deze functies zijn echt cruciaal voor het goed functioneren van het bestuur en onze vereniging.
Dus heb je interesse in één van deze functies? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan
contact op met Jessica of Jurrie via secretariaateav@hotmail.com

Nieuws van de Tuincommissie
In de maand juli besteedt de Tuincommissie aandacht aan het
onkruidvrij maken van de nieuw aangeplante beukenhaag langs
het nieuwe raster. Er wordt met de werkploegen strooisel van
houtsnippers aangebracht om te voorkomen dat de relatief kleine
beuken overwoekerd worden. We willen de tuinders wiens tuin
grenst aan de Landrostlaan vragen om mee te helpen aan dit
onderhoud door op 30 cm afstand uit het nieuwe gaas onkruidvrij
te maken/te houden.
Verder verzoek ik alle tuinders om de zwartrand langs de paden
te onderhouden, zodat de maaier de paden goed kan blijven
maaien en de paden er verzorgd uitzien.
De komende tijd zullen we de opslag aanpakken. Deze wordt
onkruidvrij gemaakt en opnieuw ingericht. Verder is de planning voor
de werkzaamheden van de werkploegen voor het najaar 2021 is in
de maak.
In de maand augustus wordt er geen tuindienst gedaan. De eerste
zaterdag van september beginnen we weer; de uitnodigingen voor
de diensten zijn inmiddels verzonden. Heb je een uitnodiging voor
een tuindienst ontvangen, zou je dan willen laten weten of je aanwezig kan zijn?
Ik wens je namens de Tuincommissie een goede zomerperiode,
Joke Bosman | Tuincommissie

Nieuwe leden
Ook de afgelopen periode zijn er weer nieuwe tuinders lid geworden.
- 17b Sanne Broekhuis
Tuin 17b Sanne Broekhuis
Tuin 111b Jaap van der Linden
Tuin 37a Maarten Pool
Tuin 112a Lianne van Toor
Heel hartelijk welkom bij onze vereniging en we wensen jullie veel tuinplezier!

Dagboek van een beginnend moestuinier
Deel 4 Op weg naar mijn moestuin
Wat eraan voorafging.
Een moestuin, dat wordt mijn nieuwe hobby. Zojuist heb ik in
het clubhuis het huurcontract voor 178 vierkante meter
moestuin getekend. Samen met Jan Vos loop ik vol
verwachting naar mijn moestuin.
We blijven even staan voor het hek van de tuin van Jan Vos.
Strakke tegelpaden, haaks op elkaar begrenzen de groenteen bloembedden. “Bakken niet breder dan 1 meter 20 maken”
doceert Jan, “dan kun je overal makkelijk bij”. Zijn planten staan in strakke rijen, daartussen
zwarte aarde, geen sprietje onkruid. Rechts een kleurrijke linie tulpen, kaarsrecht in het gelid.
Helemaal links staat een kerstboom te wachten op de volgende kerst. Hier heersen structuur,
orde en regelmaat. “Een moestuin vraagt veel onderhoud. Je moet er zeker in het voorjaar en
de zomer wel een paar keer per week zijn” waarschuwt Jan. Vanaf het toegangshek leidt een
pad van brede tegels naar een witgekalkte kas. Nummer 89. In de deur is in het kalkwit een
patrijspoort opengelaten. “Op Marktplaats kun je allerlei tegels vinden. Je moet brede tegels
nemen, die liggen mooi stabiel” legt Jan uit. Ik knik, weer wat geleerd.
We lopen verder. Links en rechts moestuinen vol groenten, fruit en bloemen. Boven onze
hoofden zweeft in grote cirkels een buizerd. Vogelgeluiden, het stille geraas van de A1,
bijen, hommels en vlinders. Bessenstruiken opgesloten in kooien van gaas. “Anders eten de
vogels alles op”. Tuinhuisjes en kassen in alle soorten en maten, watertonnen, her en der een
badkuip, waterpompen. En moestuinders, gebogen over hun planten, schoffelend of aan de
koffie op hun veranda.
Jan vertelt: “De vorige eigenaar van jouw tuin had er geen zin meer in. Ze had de
tuin overgenomen van haar vader maar ze heeft er de laatste twee jaren niet veel meer aan
gedaan”. We passeren een paal met daarop een tuinkabouter.
Een gevoel van onrust bekruipt me. Wat Jan zojuist achteloos vertelde, wat betekent dat
voor mijn moestuin? Om een moestuin te onderhouden moet je toch minstens een paar keer
per week aan het werk en aan mijn tuin is al twee jaar weinig gedaan? We lopen verder over
het strak gemaaide graspad. Dan staat Jan stil. “Hier. Dit is je tuin” zegt hij.
Wordt vervolgd.

Tuinier ervaringen:
Rik en Miranda Huisken
Vanaf 1994 wonen wij in de Maten. Na wat gemis van Miranda
om te tuinieren, haar vader had 2 tuinen in zuid, hebben wij in
1995 een volkstuin genomen.
Eerst was dit 125 m2 maar voor 2 werkenden groot genoeg.
Dit gaf in de avonden en weekenden mooie ontspanning.
We wonen aan de overkant, dus toen een grotere tuin zich
aandiende was de keuze niet zo moeilijk.
Vanaf het begin verbouwen we groente en bloemen; later
kwamen er mede door de grootte ook fruit bomen bij.
De tuin bestaat uit ruimte voor verbouwen, maar ook uit een
schuur en kas, waar we veel plezier aan beleven.
In het voorjaar al vroeg 1 jarige perkplanten opkweken, hangzakken met planten telen, en nu de
komkommers en tomaten.
Het plezier is dat je tips van anderen krijgt, planten uitwisselde en op elkaars tuin let i.v.m.
overlast door anderen. Verder dat je wat aan onderhoud kunt bijdragen voor de vereniging, dus
het samen doet.
Dit laatste valt nog wel eens tegen. Als er een nieuwsbrief uitgaat wordt er niet altijd gereageerd
op mededelingen van bestuur of Tuincommissie.
Door het samen te doen, niet alleen in de verplichte werkuren tijd, zijn het aangezicht van de
tuin, o.a. de voorranden, maar ook het opruimen van oud materiaal dat niet meer nodig. Dit
verbetert het aanzien voor onze vereniging.
Dit mis ik nog wel eens bij de vereniging.
Het tuinieren is dus een sociale beleving die wij bij de EAV goed beleven en hopen nog vele
jaren samen met anderen te kunnen doen.

Rik en Miranda Huisken

Dank je wel voor het delen Rik en Miranda!
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:
Elke zaterdag

10:00 - 12:00

Clubhuis

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

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
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