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Overlijdensbericht
Plotseling bereikte ons het droevige nieuws dat na een heel kort ziekbed is overleden ons lid
Wolter de Vries, tuin 18.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen heel veel sterkte toe.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
Opgenomen in de Heerlijkheid van zijn Hemelse Vader
mijn allerliefste man, onze vader, schoonvader en opa.

Wolter Reinhard Jacob de Vries
* 2 september 1943

† 13 september 2021

Grea de Vries- Krul
Afra en Timo
Ruth
Feline
Jeremiah
Wout en Daisy
Rein en Jelisa
Rosalie
Nathan

Warenargaarde 813
7329 GS Apeldoorn

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op zaterdag 18 september om 11.00 uur in de
Evangelische Zendingsgemeente Menorah, Paslaan 11 te Apeldoorn. Voorafgaand aan de
dienst is er vanaf 10.00 uur gelegenheid de familie te condoleren.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats te Wenum-Wiesel, Ramsbrugweg 10
te Wenum-Wiesel.
Kom zoals je bent.

Van de voorzitter
Beste tuinders,
Nu de meeste mensen weer zijn teruggekeerd van vakantie en de tuin even aan haar lot
is overgelaten, heeft het onkruid goed zijn best gedaan. Ik zag dat veel leden druk bezig waren
hun tuin weer in orde te brengen. Vele groenten en vruchten zijn of worden geoogst. De
jampotten zijn weer gevuld met heerlijke bessen- en pruimenjam. Mijn stokbonen heb ik al
opgeruimd. De snijbonen werden te groot en kleurden geel.
Toen ik de snijbonen van de stokken haalde, werd ik vermanend toegesproken door mijn
buurvrouw op de tuin. Waarom ik de snijbonen niet dopte? Die zijn harstikke taai zei ik tegen
haar. “Ben je mal, die moet je even koken en dan zijn ze heel lekker!”
“Je kunt er van alles van maken. “ vertelde ze mij. Ik kreeg allerlei tips mee. Dat heb ik dan
maar uitgeprobeerd en ik moet zeggen, ik vond ze zelf beter smaken dan tuinbonen. Tuinier ik
al jaren en kom ik daar nu pas achter. Beetje dom.
De tuindiensten zijn ook weer begonnen en er moet weer veel gedaan worden om ons complex
een goed aanzien te geven. Niet alles heeft stilgestaan. Er zijn wel wat werkzaamheden door
een aantal vrijwilligers uitgevoerd. De opslag is tijdens de vakantieperiode helemaal
leeggehaald. Er is ontzettend veel afval afgevoerd. Nu moeten wij nog een goed plan maken om
de opslag een goed aanzien te geven.
Ook is er beweging in het verlengen van ons huurcontract bij de gemeente. Er is een contract
opgesteld voor een verlenging van 10 jaar. Zoals het er nu bijstaat zal het contract voor eind
september worden ondertekend. Wel zullen wij als bestuur het contract op de
eerstkomende bestuursvergadering nog eens goed doornemen.
Met vriendelijke tuin groet,
Jurrie Noordijk.

Clubhuis geopend
Elke zaterdagochtend is van 10:00 tot 12:00 het clubhuis geopend.
Het maximaal aantal toegestane personen is 30 en houd a.u.b.
rekening met de 1,5 meter afstand.
Maar heb je last van verkoudheid, hoesten of koorts? Kom dan niet
naar het clubhuis!
Vanaf 10:00 staat de koffie weer als vanouds voor je klaar! Tot zaterdag?!

Dagboek van een beginnend moestuinier
Deel 5: Mijn moestuin.
Wat eraan voorafging
Een moestuin, dat wordt mijn nieuwe hobby. Zojuist heb ik in
het clubhuis van de EAV het huurcontract voor 178 vierkante
meter moestuin getekend. Samen met Jan Vos loop ik er vol
verwachting naar toe.
Jan Vos en ik staan voor het hekje dat toegang geeft tot mijn moestuin. Achter ons passeert
een grote hond die aan een leren riem een man voorttrekt. Het is weer gaan regenen. We kijken
uit over een stuk land overwoekerd door onkruid. Rechts voor een appelboom met door
luis aangevreten bladeren en een enkele wormstekige appel. Daarvoor een scheefgezakte
badkuip met een dikke laag oersoep waarin een kapotte grijze en zwarte gieter drijven. Drie
woeste bramenstruiken op de achtergrond. Links van ons een grote grijze gammele kist van
Trespa platen. En overal plastic buizen, kapotte palen, gasbuizen, emmers, stenen en stukken
plastic. In de verte staan een paar verlepte preien als bewijs dat deze woestenij eens een
moestuin was.
Vanaf het hekje tot aan het einde van de tuin loopt een kaarsrecht graspad, 30 meter lang en
1 meter breed en begroeid met tenminste 40 centimeter hoog gras. “Ja” zegt Jan nog maar
eens, “de vorige eigenaar had er niet veel zin meer in”. Ik zwijg en probeer het hekje open te
duwen. Het blijkt vastgegroeid in het hoge gras. Een harde duw waarna het scharnier afbreekt.
We staan op het graspad. “Iedereen was verbaasd toen ze dit graspad aanlegden. Erg
onhandig in het onderhoud”, vertelt Jan, ”Je kunt het beste het gras onderspitten. Pas wel op
dat het niet van die graszoden met plastic gaas eronder zijn. Anders moet je het gras afvoeren”.
De moed zakt mij zichtbaar in de schoenen.
Om mij wat op te beuren opent Jan de kist. “Je hebt geluk. De vorige eigenaar heeft al het
gereedschap achtergelaten”. Boven op een stapel roestig tuingereedschap ligt, als een vlag op
een modderschuit, een felgroene grasmaaimachine. “Spiksplinternieuw. Nog nooit gebruikt” zegt
Jan bewonderend. Ik doe de kist maar weer dicht en loop samen met Jan, terug naar het
clubhuis.

Nieuws van de Toko
Vanaf heden is er weer winterrogge verkrijgbaar voor € 0,75
per kilo.
Wij hebben 50 kg. ingekocht dus wie eerst komt het eerst
maalt, op is op.
Phacelia is in principe altijd voorradig, voor wie niet op
zaterdag kan mag ondergetekende altijd bellen voor een
afspraak,
Namens het Toko Team,
Jan Vos tel. 06-12552769

Tuinier ervaringen:
Hans en Joke Dikker Hupkes
Wij kwamen op 1 januari bij de EAV. Wij hadden ons in 2019
ingeschreven voor een volkstuin maar wij kregen toen te
horen dat er een grote wachtlijst was. Dus wij rekenden
nergens meer op tot Jan Vos belde met de mededeling dat er
een hele mooie tuin vrijkwam.
Wij waren in de zevende hemel, een prachtig stuk grond
waarvan een gedeelte gras dat omheind was. Erg handig als
je twee honden hebt. Wij hebben jarenlang een groot huis
met een grote tuin gehad. Nu wonen wij in een mooi
appartement in Apeldoorn maar wat wij misten was toch een
tuin. Wij beschikken in het geheel niet over groene vingers
we doen maar wat en vragen veel aan Monique onze tuinbuurvrouw verderop en Jan en Dina
natuurlijk.
De tuin hebben we in eerste instantie aangelegd als siertuin maar er staat prachtige rabarber
we hebben bietjes, allerlei soorten bessen en aardappelen. We hebben heerlijk erwtjes uit de
tuin gegeten. Echt smullen.
De grootste misser misschien ongeduld. Je kunt alles wel uit de tuin kijken. Dit jaar hebben we
alles gewoon op laten komen en wat een verrassing was dat. Akelei, klaprozen, juffertje in het
groen, echt prachtig.
Wanneer wij in de tuin zijn vergeten wij alles om ons heen niets is meer belangrijk, je zorgen
laat je thuis en op de tuin raak je bedwelmd door de mooie bloemen, de geuren, de vogels,
vlinders en bijen.
Toen wij de tuin overnamen stond er een tuinhuis en een kas op nogal oud en toe aan
vernieuwing Hans wil het zelf op zijn gemak gaan opknappen, iets om naar uit te kijken dus.
Wij vinden het reuzegezellig bij de EAV vooral op zaterdagochtend nu het clubhuis weer open
is.
Wij hebben geen tips voor andere tuinders. Wel staan wij open voor tips.
Hans en Joke Dikker Hupkes

Dank jullie wel voor het delen Hans en Joke!
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
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u secretariaat@volkstuindersapeldoorn.nl toe aan uw adresboek.

