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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Na de laatste nieuwsbrief waren er voor mij weinig activiteiten. De tuin zoveel mogelijk
winterklaar maken en dat bestaat bij mij uit het verzamelen van afval en het opruimen van mijn
blokhut. Tot er weer een telefoontje binnenkomt. De gemeente wil de braamstruiken aan de
achterzijde van het complex gaan ruimen. Dan komt de daar liggende afvoersloot ook weer vrij.
Op ons verzoek moet deze sloot worden uitgediept. Wij zullen aangeven hoe diep die
afvoersloot moet worden. Nu moet je daar wel kennis van hebben omdat uit te meten. Die heb
ik niet maar op onze vereniging zijn er leden die dat gelukkig wel hebben. Het is belangrijk dat je
als bestuur weet welke kennis er op je vereniging aanwezig is en maak daar dan ook gebruik
van, is mij geleerd. Laten wij nu ook een lid hebben die altijd als landmeter heeft gewerkt. Hij,
Hans van Eekelen, is bereid om deze taak op zich te nemen zodat de gemeente aan de slag
kan. Ook zal hij uitzoeken waar er op onze tuinen greppels liepen. In het verleden zijn er veel
van deze greppels verwaarloosd of zelfs dichtgemaakt. Deze moeten door ons weer open
worden gemaakt op de juiste diepte, zodat het overtollige water weer goed afgevoerd kan
worden. Nu zal dat niet altijd met graafmachines kunnen. Het wordt dus handwerk. Op een
aantal tuinen zullen de greppels weer open worden gegraven. Ik ben mij ervan bewust dat het
voor sommige tuinders, waar een greppel moet worden hersteld, overlast zal geven. De
huurders van de tuinen die het betreft zal ik dan ook benaderen en met behulp van de
tuindiensten kunnen de greppels weer worden hersteld. Maar het is noodzakelijk dat dit wordt
uitgevoerd.
Het volgende telefoontje dat ik kreeg was van Erwin Schulz die mij
meedeelde dat hij stopt met het onderhouden van de pompen. Erwin
heeft jarenlang belangeloos het onderhoud van de pompen verzorgd.
Wij betreuren het dan ook dat hij dit niet langer aan kan. Wij willen
hem dan ook bedanken voor al het vele werk dat hij heeft gedaan
voor onze vereniging. Wij zijn nu wel op zoek naar een lid die het
onderhoud van de pompen aan de noordoostzijde van het
complex op zich wil nemen in samenwerking met Hans van Eekelen
die de zuidwestzijde voor zijn rekening neemt.
Tijdens de laatste bestuursvergadering op 8 november
hebben wij ook een datum vastgesteld voor de algemene
ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op
maandagavond 7 maart 2022. Ik hoop dat corona geen
roet in het eten gooit en dat wij gewoon weer een
vergadering met de leden kunnen houden.
Ook is er een commissie aangesteld die via een stappenplan bekijkt of wij voldoen aan de
nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen). Middels een stappenplan
doorlopen zij de Wet en bekijken of onze Statuten en Huishoudelijkreglement daaraan voldoen.
De commissie bestaat uit Michiel Nienoord, Ronald Haverkamp en ondergetekende. Hierover
later meer.
Wij maken ons ook ongerust of de jaarlijkse bingo en het maken van
kerststukjes doorgang kan vinden. Door de coronaregels is het allemaal
onzeker geworden.
Ik wil nogmaals benadrukken dat als je ons clubhuis bezoekt je je QR code
moet tonen. Ook al ben je het er niet mee eens. Wij hebben geen zin in een
boete van 4000 euro.
Beste tuinders blijf gezond.
Met tuindersgroet,
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?!

Aangeboden
Een van de leden heeft een overtollige badkuip staan die je voor niks
mag hebben.
Kan je deze gebruiken, bijvoorbeeld als waterreservoir onder de
pomp?
Stuur een mail naar redactie@volkstuinders-apeldoorn.nl en we
brengen jullie met elkaar in contact.

Heb je zelf nou overtollig gereedschap of materiaal liggen, ben je iets te enthousiast geweest in
het aanschaffen van zaden of heb je veel zaden geoogst en wil je die ruilen?
Of ben je juist op zoek naar iets?
Stuur je vraag of aanbod naar redactie@volkstuinders-apeldoorn.nl en we plaatsen het in de
volgende nieuwsbrief!

Dagboek van een beginnend moestuinier
Wat eraan voorafging
Sinds kort ben ik huurder van een moestuin op het
tuincomplex van de EAV. Moestuin? Een met onkruid
overwoekerd stuk land. Vol goede moed ben ik zonder
moestuin ervaring en kennis begonnen met spitten. Marius,
een ervaren moestuinier ziet mij worstelen en geeft advies.
Deel 7. Kweek
Gisteravond heb ik de adviezen van Marius (“eerst een voor graven, spitvork gebruiken”)
verwerkt met hulp van instructiefilmpjes van “Hendrik Jan de tuinman” en “Diana’s moestuin”.
Reddingsboeien voor de beginnende moestuinier. Ik ga vroeg op pad met in mijn hoofd een
nieuwe strategie om mijn 178 vierkante meter te ontginnen. “Ontginnen”: mooi woord; heb ik
ook van Marius. Ik fiets langs de moestuinen van de EAV. Er hangt nog ochtendnevel over de
tuinen. Koolmeesjes, merels, mussen en lijsters vliegen heen en weer. Dikke duiven zitten te
pikken in moestuin bedden. Op de achtergrond het geruis van de snelweg. Verder is het nog stil,
alleen in de tuin achter mij is een moestuinier in het gezelschap van een enorme Sint-Bernard
hond vol overgave aan het spitten in een stuk grond begroeid met een soort hoog gras. Wat zou
dat zijn?
Ik loop naar de Trespa kist. Voorzichtig, anders valt het ding uit elkaar, til ik de deksel open. Zou
er ook nog een spitvork in liggen? En verdraaid, helemaal onderin vind ik een weliswaar
roestige maar verder nog goede spitvork. Gewapend met een spade en spitvork aan het werk.
Eerst graaf ik een diepe voor. Vervolgens maak ik op soepele wijze met de spitvork een fikse
plag los, en die kieper ik omgekeerd in de voor. Dat gaat lekker en het ziet er bijna net zo uit als
op het instructie filmpje op Youtube. Grote stukken onkruid vis ik uit de omgespitte aarde; die
komen op een snelgroeiende berg onkruid. Tevreden sta ik na 20 minuten spitten uit te rusten.
Daar komt de grote sterke hond weer aan. Hij heeft er zin in want Marius moet achterover aan
de riem hangen om hem in bedwang te houden.“Goedemorgen Marius”. “Je bent goed bezig”
zegt Marius. Hij maakt de riem van de hond vast aan een hekpaal, duwt het gammele hekje
open en stapt mijn tuin in. Hij bukt en grijpt een hand aarde en laat de aarde tussen zijn vingers
door weer op de grond vallen. “Goede aarde heb je hier” zegt hij. Blij verrast kijk ik hem aan.
Dat vind ik leuk om te horen al heb ik op geen enkele manier bijdragen aan de kwaliteit van de
grond in mijn moestuin. Plotseling zie ik Marius schrikken. Hij grijpt een pluk gras uit de berg
onkruid en zwaait er opgewonden mee voor mijn gezicht. “Hier moet je voor oppassen! Dat is
kweek!”. Verbaasd kijk ik naar hem. Kweek?

Nieuwsbrief zoekt inhoud!
Welke tuinexperimenten wil je komend jaar doen? Heb je
nieuwe of juist hele bijzondere gewassen? Heb je een
bijzondere waarneming gedaan op je tuin of het complex?
Heb je misschien spullen liggen die je niet meer gebruikt en
waar je een nieuwe eigenaar voor zoekt? Of ben je juist naar
iets op zoek?
Ben je nieuw bij onze vereniging en wil je je voorstellen?
Laat het ons weten!
Voor onze nieuwsbrief zijn we op zoek naar nieuws, verhalen en mooie foto's.
Ook als je wilt meehelpen in de redactie ben je van harte welkom! Dat kan al door een stukje te
schrijven of foto's te maken. Elke bijdrage is welkom!
Je kan ons bereiken op het email adres redactie@volkstuinders-apeldoorn.nl

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.

