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Van de voorzitter
Beste tuinders,
In de vorige nieuwsbrief vermeldde ik dat wij eind september het huurcontract met de
gemeente zouden ondertekenen. Dat is er nog niet van gekomen omdat wij toch nog wat vragen
hadden aan de gemeente en de antwoorden daarop worden nog door ons bestudeerd. Het gaat
met name om wie verantwoordelijk is voor de riolering van ons clubhuis naar de hoofdriolering
en een vraag over wat de gemeente bedoeld met het recreëren van de leden op ons complex.
Zodra wij meer weten zullen wij dat aan u melden.
In de laatste bestuursvergadering hebben wij gesproken over het oplossen van wateroverlast op
een aantal tuinen aan de oostzijde. Wij gaan uitzoeken waar in het verleden afvoersloten
hebben gelopen. Veel van deze sloten zijn slecht onderhouden of zelfs dicht gemaakt en daar
plukken wij dus nu de “vruchten” van. Wij willen deze afvoerslootjes herstellen en de
afvoerbuizen onder het hoofdpad zullen weer doorgestoken worden zodat het teveel aan water
afgevoerd kan worden naar de sloot achter ons complex. Met de gemeente hebben wij over het
uitdiepen deze sloot gesproken.
De diepte daarvan is onvoldoende. Wij gaan uitzoeken hoe diep deze afvoersloot moet worden
en zodra dat bekend is zal de gemeente deze taak dan op zich nemen.
Zoals u al bemerkt heeft, is Liander begonnen met het
uitvoeren van de werkzaamheden op onze P
plaats bij het clubhuis. Hierdoor is er wel enige overlast
geweest voor onze leden. Als compensatie voor de
overlast heeft Liander ons 12 kubieke meter grind
geschonken. Wij zijn daar heel blij mee.
Oktober alweer, wat vliegt de tijd. Ik ben nu zelf bezig met
de tuin winterklaar te maken door de
leegkomende groentebedden in te zaaien met groenbemesting. De tomaten in de kas heb ik
opgeruimd en tracht nog wat spinazie in de kas op te laten komen.
Geniet van de herfst.
Jurrie Noordijk.

Clubhuis geopend
Elke zaterdagochtend is van 10:00 tot 12:00 het clubhuis geopend.
Om het clubhuis te betreden moet je middels de corona app /QR code
aantonen dat je gevaccineerd/negatief getest. Dit wordt gecontroleerd
door de dienstdoende vrijwilliger.
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?!

Nieuws van de Tuincommissie
De werkploegen zijn heel actief met het aanbrengen van
verbeteringen op het perceel.
Zo zijn beide parkeerplaatsen voorzien van nieuw grind waardoor
wordt voorkomen dat op het terrein grote gaten ontstaan.
Momenteel worden er plannen gemaakt voor een herinrichting
van de opslag zodat deze ook echt als opslag kan worden
gebruikt.
Er is een begin gemaakt met onderhoudswerkzaamheden
aan de lage slagbomen. Het is de bedoeling dat deze
slagbomen hersteld worden en dat houdt ook in dat ze weer
afgesloten kunnen worden.
De slagboom kan geopend worden in overleg met de
tuincommissie. Afhankelijk van de situatie op dat moment is het dan mogelijk om met de
auto/aanhanger bij de tuin te komen. Als de paden te nat zijn kan daar echter geen gebruik van
gemaakt worden. Dit omdat dan het risico bestaat dat je vast komt te zitten of dat de paden
worden stuk gereden.
De houtwal is voor snoeihout en is geen stortplaats voor
groenafval!
Afgelopen jaren zijn vier houtwallen aangelegd als schuil- en
broedplaats voor insecten, vogels en andere kleine viervoeters.
Helaas zijn wij echt teleurgesteld over de wijze waarop de
houtwallen gebruikt worden.
Met name op de houtwal bij tuin nummer 49 en bij tuin 101 is
veel tuinafval te zien. Op de foto een houtwal zoals deze door
ons ingericht. En zoals het weer moet worden. We gaan ons in
overleg met het bestuur beraden op maatregelen om de houtwal
weer op orde te krijgen. Maar dat kan alleen worden gerealiseerd
als de tuinders de houtwal gebruiken zoals deze bedoeld is.
Dus alleen voor hout, en zodanig klein gemaakt dat het past in
de houtwal!
Ik nodig iedereen uit een reactie te geven en met ideeën voor verbetering te komen.
Joke Bosman | Tuincommissie
06-44 836761 | tuincommissie-eav@hotmail.com

Raboclub support
De Rabo ClubSupport actie wordt weer gehouden dit jaar. Van 4 tot 25
oktober kan er gestemd worden door mensen met een RABObankrekening, die bovendien lid zijn van de coöperatieve Rabo bank.
Deze Rabo-leden hebben per e-mail een stem-nummer ontvangen. Een Rabo-lid mag stemmen
op 3 verschillende clubs van zijn/haar voorkeur.
E.A.V. doet ook mee aan deze ClubSupport actie en hoopt veel stemmen te krijgen. Hoe meer
stemmen E.A.V. krijgt, deste meer geld krijgt onze vereniging als ondersteuning van de
Rabobank.
Als je kunt stemmen, stem dan in de eerste plaats op E.A.V. En vraag aan familie en vrienden
in de regio Apeldoorn dat ook te doen.
Stemmen kan via de volgende link:
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
Alvast onze dank!
Michiel Nienoord | Penningmeester

Dagboek van een beginnend moestuinier
Wat eraan voorafging
Een moestuin, dat wordt mijn nieuwe hobby. Jan Vos heeft mij
mijn moestuin laten zien. Dat viel niet mee!
Deel 6: Aan het werk
Het is maandag ochtend. Voor de eerste keer naar de
moestuin. Het regent zachtjes. De parkeerplaats bij het
clubhuis is leeg. Over het brede graspad met in het midden
een uitgesleten wielspoor fiets ik naar mijn moestuin. Het
hekje hangt aan één scharnier. Voor me ligt 178 vierkante meter woest begroeid land. Waar te
beginnen?
Eerst maar eens proberen het onkruid onder te spitten? Ik zoek in de Trespa kist en vind onder
de felgroene grasmaaier, op de bodem een roestige spade. Onderdeel van de erfenis van de
vorige eigenaar. Eerst stenen, kapotte houten palen, plastic buizen, waterslangen, gasbuizen,
stukken plastic en emmers ruimen. Geen werkhandschoenen, meteen een bloedende hand
door een roestige spijker. Ik pak de spade en met een krachtige zwaai mik hem in de grond. Dat
valt tegen. Het taaie onkruid en gras houden het blad van de spade tegen. Met stevige trappen
lukt het me het blad van de spade door het onkruid de grond in te drijven. Gelukkig hebben mijn
schoenen dikke zolen. Wrikken, trekken en dan slaag ik erin de eerste plag uit de grond te
trekken en te keren. Aan alle kanten steekt het onkruid nog uit de gekeerde plag. Twee spaden
diep heb ik wel eens gelezen. Na een kwartier ploeteren sta ik geleund op de spade uit te
hijgen. Een halve vierkante meter omgespit, nog 177.5 meter te gaan.
In de verte komt de grote hond weer aanlopen. Hij trekt aan zijn riem een man voort. Ze hebben
er stevig de pas in. De man heeft een pet op. In zijn vrije hand klemt hij een sigaar. “Ho, stop.
Sta” roept de man als ze bij mijn tuin zijn aangekomen. Met enige moeite lukt het hem de hond
tot staan te brengen. “Het is nog een jonge hond, ik heb ‘m nog maar net en hij moet nog leren
luisteren. Ik ben Marius”. Hij voelt aan de hekpalen welke nog stevig genoeg is om de riem van
de hond aan vast te maken. Belangstellend kijkt Marius naar het resultaat van mijn werk. “Je
moet eigenlijk eerst een voor maken. En spitten met een spitvork gaat makkelijker”.
Vragend kijk ik hem aan: een voor; een spitvork?

Tuinier ervaringen:
Ad Steenbergen
Vorig jaar januari ben ik volledig met pensioen gegaan.
Toen werd de gedachte sterker om een moestuin te
beginnen omdat ik nu meer tijd voor een leuke hobby
heb en gezondere producten kan verbouwen.
Begin juni ben ik op het tuincomplex gaan kijken en het
sprak me aan.
Jan Vos gebeld en ik werd op de wachtlijst geplaatst. “Er
zijn veel wachtenden voor u” : zei hij.
Begin van dit jaar heb ik nog een keer gebeld: nog 5 wachtenden voor u. Maar dan op 25
februari is er een perceel beschikbaar! Ik ben met Jan Vos naar perceel nr. 112B gaan kijken.
Het perceel heeft 2 betegelde stukken maar zonder huisje.
Ik ben gaan zoeken op Markplaats en heb in Heerde een
‘speelhuisje’ gevonden.
Begin maart ben ik gaan slopen en heb alle onderdelen
getransporteerd naar de tuin; voorlopig alles afgedekt voor
de regen. Op 20 maart begonnen met het opbouwen en
begin april kon ik de singles op het dak leggen. Ondertussen
hadden we een tuinplan gemaakt voor de indeling van de
tuin.
Even anders dan gebruikelijk, heb ik alvast de plantstukken
gespit en van droge koemest voorzien.
Het aardbeiengedeelte was al aanwezig. Deze heb ik
geordend en uitlopers geplant, die overal in de tuin aanwezig
waren. Daarna tuinbonen, wortels, uien etc. gepoot.
Een goed boek gekocht “mijn Moestuin”. Half
april heb ik ca 150 betontegels verzameld:
deze halen en sjouwen, samen met de ca
30 grindtegels die op het perceel aanwezig
waren. Na een hoop werk was eind juni de
indeling gereed. Voor het zaaien, wat en
wanneer en waar, heb ik als leek veel steun
van Chiel, Marius, Jan en nog meer leden.
Ik wil nog wel een verhaal schrijven over mijn
ervaring: met de fouten, het vallen en opstaan
van de dingen die ik tot nu toe heb geleerd.
Ad Steenbergen

Dank je wel voor het delen Ad!
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
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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.

