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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Het is alweer half december en de feestdagen komen eraan en, net als veel dieren, zijn de
meeste tuinen in winterslaap.
Met de Gemeente Apeldoorn hebben wij het huurcontract voor ons
complex weer kunnen verlengen. Het huurcontract loopt van 1 januari
2022 tot en met 31 december 2032.
Afgelopen week heeft het dagelijks bestuur het contract ondertekend.
Door de corona maatregelen heeft de beheercommissie besloten dat alle activiteiten in het
clubhuis niet door kunnen gaan. De altijd zo gezellige kerstbingo en ook het maken van
kerststukjes hebben wij moet afgelasten. Heel jammer maar het is niet anders.
Als dit zo door gaat ben ik bang dat ook de Algemene ledenvergadering in maart weer digitaal
moet worden gehouden. Laten we hopen dat de maatregelen tegen die tijd zijn versoepeld.
In de winter heb je ook mooi de tijd om een tuinplan te
maken. Het is belangrijk om goed rekening te houden
met waar wat het afgelopen jaar op de tuin is geteeld.
Eerst maar eens mijn zaadvoorraad nakijken op wat ik
nog heb voordat ik mijn bestelling bij de inkoopcommissie
inlever.
Aan de achterzijde van ons complex is door de gemeente goed gesnoeid en is ook de sloot
weer op diepte gebracht. We bekijken nu hoe wij de greppels op de tuinen het beste kunnen
aansluiten op deze sloot. Dat wordt weer een hele klus voor de tuindienst.
Op de grote P plaats zijn 24 betonplaten van 200 bij 150 cm gebracht die zijn bestemd voor de
opslag. Aangezien wij deze niet zelf kunnen leggen, niet bepaald handwerk, zijn we op zoek
naar een manier hoe wij deze zo goedkoop mogelijk kunnen laten leggen.
Heeft u een idee? Laat het ons weten!
Nu eerst de winter door komen, wat ook een mooie tijd kan zijn.
Beste tuinders, ik wil jullie fijne en gezellige feestdagen toe wensen en vast
een gezond en gelukkig 2022.
Met tuindersgroet,
Jurrie Noordijk.

Bestellen zaden
Beste tuinders,
als het goed is heeft ieder lid de nieuwe Garant catalogus van 2022 in
de bus gehad.
Mocht je de catalogus niet hebben ontvangen en toch via ons willen
bestellen met 20% korting (dit mag ook voor vrienden of kennissen)
neem dan contact op met Jan Vos tel. 06-12552769.
Vanwege de corona maatregelen is er deze keer maar één inleverdatum. Namelijk op
zaterdagochtend 08 januari tussen 10.00 en 12.00 uur in ons clubgebouw.
Bij inlevering van de bestellijst moet direct het verschuldigde bedrag betaald worden, bij
voorkeur via PIN.
Als je op dat moment verhinderd bent mag je de bestellijst (contant en gepast betalen!)
inleveren bij Jan Vos.
Dit kan tot uiterlijk 13 januari 2022, het adres is vermeld in de bijlage bij de catalogus.
Jan Vos

Dagboek van een beginnend moestuinier
Deel 8. Kweek II
Wat eraan voorafging:
Sinds kort ben ik huurder van een moestuin op het
tuincomplex van de EAV. Moestuin? Een met onkruid
overwoekerd stuk land met alleen een uit elkaar vallende
Trespa kist. Zonder moestuin ervaring en kennis ben ik vol
goede moed begonnen met spitten.
Marius, een ervaren moestuinier ziet mij worstelen en geeft
adviezen.
Aan het gezicht van Marius is te zien dat “kweek” een serieuze zaak is. Hij waarschuwt: “Kweek
daar moet je voor oppassen!
Nooit op de composthoop gooien of onder spitten maar meteen in een plastic zak afvoeren. Als
je maar zo’n klein stukje achterlaat - tussen zijn duim en wijsvinger zit hooguit 2 mm - groeit
dat direct weer door je hele tuin heen!” Hij bukt, pakt een pol onkruid en duwt dat onder mijn
neus. “Dit is kweek. Lange witte wortels met van die zijworteltjes en die moet je er helemaal
uithalen”. Ik kijk aandachtig naar de pluk gras. Ik zie echter niets bijzonders.
Wat is nou het verschil met gewoon gras? En hoe zien de wortels van normaal gras er eigenlijk
uit?
Voordat ik dat kan vragen draait Marius zich om, en loopt hij de tuin uit naar de van
blijdschap hoog opspringende hond. “Af, kalm! Ja, ’t is een jonge hond en hij moet nog veel
leren”. Terwijl hij wegloopt zegt hij: “En doe rustig aan in je tuin. Denk erom: het is een hobby”.
Ongerust kijk ik naar de 20 vierkante meter vers omgespitte grond en de daarnaast liggende
berg onkruid. Hoeveel kweek houdt zich nu grijnzend verborgen in dat mooie zwarte stuk grond
en die bult onkruid? Is over een paar weken alle door mij ontgonnen grond weer begroeid met
die gevreesde kweek? Al mijn werk voor niets? Vol met dit soort sombere gedachten loop ik
over het hobbelige graspad naar de andere kant van mijn stuk grond en begin daar lange
stengels met uitgebloeide bloemen uit de grond te trekken. Daarvan ben ik tenminste zeker dat
dat geen kweek is.
Dan fietst er een vrolijke man op een postcodeloterij fiets voorbij. In zijn mandje voorop heeft hij
een grote vuilniszak, achterop een kist met planten erin. Lachend roept ie: “Lekker bezig hoor!
Veel last van kweek?” Ik zucht, loop terug naar de andere kant van de tuin en gooi de spitvork
en spade in de gammele Trespa kist. Bij het sluiten van de deksel breekt een scharnier af. Ik ga
naar huis.
Wordt vervolgd

Van de tuincommissie
De winterperiode is een goede tijd voor onderhoud en
herstelwerkzaamheden op de tuin.
Dankzij de inspanningen van een van onze moestuinders zijn
alle slagbomen op het terrein gerepareerd of vernieuwd. De
slagbomen worden nog voorzien van een slot.
In principe is het een gemotoriseerd voertuig niet toegestaan
op het terrein te komen, met uitzondering voor het halen en
brengen van zware tuinmaterialen. In die situaties kun je een
belletje doen naar de Tuincommissie (06-44836761). Dan
wordt voor die specifieke rit de betreffende slagboom
geopend. In de wintermaanden is het soms te nat en dan kan
je er beter niet met de auto op.
Op grond van gemeente bepalingen zijn de paden op het terrein vrij toegankelijk voor
voetgangers en fietsers. Met het uitmeten van de slagboom is rekening gehouden met de
toegankelijkheid voor een scootmobiel.
Wij zijn erg blij met de herstelde slagbomen. Die actie kan van de bucketlijst.
In maart 2022 zullen we weer starten met de wekelijkse tuindiensten.
Alle moestuinders ontvangen begin van het jaar een uitnodiging per mail voor tuindienst op
zaterdagochtend.
Namens de Tuincommissie wens ik je goede feestdagen.
Joke Bosman | Tuincommissie

Maak je eigen wormenhotel
Hallo moestuinvrienden,
Dit keer geen verhaal over het telen van groenten en fruit,
maar over composteren van tuinafval.
Na een aantal jaren tuinieren vond ik dat er maar weinig
wormen in de tuin of in de composthoop voorkwamen.
Wetende dat wormen een belangrijke bijdrage leveren bij het
composteren heb ik van Marius Pool het advies gekregen zelf
wormen te gaan kweken. Van hem heb ik dan ook de eerste
wormen gekregen met wat compost erbij in een kleine plastic
ton.
Echter het kweken van wormen in een tonnetje bleek niet zo
handig te zijn en ben ik op zoek gegaan naar wormenhotels op internet.
Nu zijn er best wel veel wormenhotels te koop, maar gezien de prijs kan je die beter zelf gaan
maken van een aantal plastic bakken (kosten ca 30 euro).
Hoe ik dit zelf heb gedaan (zie foto) heb ik beschreven in het volgende artikel op de website.
Gerrit Hennekes - Tuin 95A

Clubhuis gesloten
Helaas blijft het clubhuis nog gesloten.
Wanneer de maatregelen het weer toelaten gaat het clubhuis weer
open, wij houden jullie hiervan op de hoogte.
Enige uitzondering is dat er op zaterdag 8 januari WEL de bestellijsten
voor de zaden ingeleverd kunnen worden.

Ingezonden
Door: Hilde Rustema
Ik pak m'n fiets en 5 min later ben ik in het paradijs; Mijn
paradijs...
Weg van alles, geen jachtige toestanden,alleen gericht op
wat er te doen staat.
Uren kan ik zo, in m'n eentje bezig zijn: een veilige
omgeving, ruimte ,die vrijheid lichtheid en adem geeft.
Toch ben ik sociaal bezig, maar dan met planten.
Niet alles gaat perfect, de natuur gaat z'n eigen gang, je hebt niet overal controle op.
In de tuin leer je dat tijd ook een cyclus is en dat geeft rust.
Vaak kijken we hoeveel we kunnen proppen in een beperkte tijd om een volgend doel te halen,
waardoor de angst om te mislukken op de loer ligt.
Vaak, op andere, minder idyllische momenten is de zin van dit alles soms wel een vraag.
Bij mij, misschien ook wel bij jou. Juist nu, in deze tijd, de angst wat misschien komen gaat, de
herfst, het vallen van de blaadjes, de eindeloze kringloop van de natuur doet je soms afvragen
wat nu eigenlijk de bedoeling is .
Het gaat allemaal voorbij. Uit stof zijn we en tot stof zullen we weerkeren.
De cyclus van het tuinieren gaat uit van deze herhaling, het eeuwig terugkeren van de dingen,
dat is natuur.
Wij zijn er onderdeel van, hebben ons moment, we bloeien en daarna gaan we terug naar de
aarde.
Heel veel generaties terug leefden de mensen dichtbij en in de natuur.
Nu leven veel mensen, opeengepakt en ver van het groen in stedelijke omgevingen.
Volgens wetenschappelijk onderzoek schijnt dat niet goed te zijn voor ons brein.
Onbewust voelt de natuur daarentegen, vertrouwd maar ook veilig aan: dit leidt tot rust.
Voltaire, een franse vrijdenker, filosoof en schrijver was ook een zeer betrokken tuinier.
Zijn uitspraak: Il faut cultiver notre jardin: je moet je tuin onderhouden, beschouwde hij niet
alleen letterlijk, maar ook als metafoor.
Zorgzaam in het leven staan, zorgzaam met je omgeving en de mensen om je heen.
Investeren in de toekomst i.p.v. snelle resultaten najagen.
Dat is niet de aarde uitbuiten, maar koesteren en ervoor te zorgen.
De tuin leert me ook om niet te stressen: alles heeft z'n tijd en aandacht nodig, het hoeft niet
perfect te zijn.
Dan hebben ook de zgn onkruidplanten het recht, bezocht te worden door insecten.
Tuintijd volgt m'n bio-rytme en niet de klok van 24 uur.
Wat me ook telkens weer kan verbazen: als je zaadjes in de grond stopt, zet je iets in beweging,
het gaat groeien, het trekt je de toekomst in!
Die belofte geeft verwondering en hoop!
Uit een interview met Irene uit het programma "De verwondering", haalde ik de volgende tekst:
De zon schijnt niet op ons, maar door ons
De rivieren stromen niet langs maar door ons
De bomen wiegen en de bloemen bloeien
in ons lichaam en in onze ziel
en ieder lid van de vogel
van de wind en van de wilde storm van de rots,
uit de buik van de berg
is ons eigen lied en zingt van liefde

Activiteiten
Komende activiteiten op de vereniging:
Zaden bestellijst inleveren

8 januari 10:00 - 12:00

Clubhuis

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