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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Het is bijna 21 maart en dan begint de lente. Begin maart hebben wij tot nu toe hele mooie
dagen gehad en dat is goed te merken in de tuin. Wil ik net gaan beginnen in de tuin liet mijn
gezondheid het even afweten. Daardoor kon ik zelfs de Algemene ledenvergadering niet
bijwonen. Gelukkig gaat het weer goed met mij en kan ik weer heerlijk aan de slag in de tuin.
Op de jaarvergadering zijn een aantal belangrijke beslissingen aangenomen. Onze
penningmeester heeft weer een duidelijk financieel jaarverslag opgesteld. Daaruit blijkt dat niet
alle plannen die wij hadden kunnen worden uitgevoerd. Wel zal de keuken van de kantine en de
Toko worden opgeknapt. Ook de opslag wordt met de gekregen stelconplaten belegd.
Door de Corona maatregelen zijn wij behoorlijk wat
gelden misgelopen. Zo kunnen wij even niet verder met
het vernieuwen van de afrastering aan de achterzijde van
ons complex. Dat moet dan maar even wachten.
Omdat de prijzen alsmaar stijgen hebben wij ook een
voorstel gedaan om de contributie te verhogen met vijf
euro per jaar en een verhoging van de onderhoudskosten met vijf euro per jaar.
Hier was veel begrip voor van de leden en het voorstel werd dan ook met een meerderheid
van stemmen aangenomen.
Twee bestuursleden, Jean Mochel en Ronald Haverkamp, hun termijn als bestuurder was
verlopen zijn herkozen door de Algemene ledenvergadering.
De oproep van de tuincommissie aan leden om de tuincommissie te versterken heeft een
positief resultaat opgeleverd kreeg ik te horen van de tuincommissie. Het doet me goed dat er
leden zijn die iets extra voor de vereniging willen betekenen. De vereniging kan niet zonder hun
inzet. Ook de beheer commissie kan nog wel wat vrijwilligers gebruiken om bardiensten te
draaien. Samen maken wij de vereniging sterk.
Ook de tuindiensten zijn weer gestart. Zij hebben eerst de werkschuur eens goed opgeruimd en
dat leverde weer een leuk bedrag van het ingeleverde metalen. En afgelopen zaterdag heeft de
tuinploeg alle gekregen beukenhaag planten langs de omheining gezet. Ook de beheer
commissie heeft weer wat activiteiten gepland. Bloemschikken, Paaseieren zoeken voor de
kinderen en in plaats van een Kersbingo een voorjaarsbingo. Het voorjaar wordt goed opgestart.
En nu zo spoedig mogelijk weer aan het werk in onze moestuin.
Veel plezier.
Met vriendelijke tuin groet,
Jurrie Noordijk.

Activiteiten in april
we zijn blij dat we weer activiteiten kunnen organiseren in het
clubhuis. Voor april hebben we er drie op het programma
staan.
2 april Bingo voorjaarsbingo 2 april.pdf
13 april Bloemschikken bloemschikken 13 april.pdf
18 april Paaseieren zoeken paaseieren zoeken 18 april .pdf
Zie voor de details en het aanmelden de informatie in de bijlagen.
We hopen op een grote opkomst!
Dina Kruize
Beheercommissie

Dagboek van een beginnend moestuinier
Een brief van de tuincommissie 2.
Wat eraan voorafging
Ruim een half jaar ben ik nu huurder van een moestuin op het
tuincomplex van de EAV. Vol goede moed ben ik begonnen
met het ontginnen van deze met onkruid overwoekerde 178
vierkante meter land. Ondanks mijn inspanningen en de
aanmoedigingen van passerende moestuinders en buren ligt
mijn tuin er nog steeds treurig bij. Te weinig tijd, onhandige
aanpak? Of beiden? En dan komt er via de mail een bericht
van de secretaris van de tuincommissie.
Het bericht van de secretaris van de tuincommissie laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
“U huurt sinds het begin van dit jaar een tuin bij onze vereniging. Ik maak mij zorgen over
het onderhoud aan uw tuin. Er wordt niet of nauwelijks iets gedaan aan onderhoud van uw tuin.
Ik verzoek u hier werk van te maken en/of contact met mij op te nemen als er een geldige
verklaring is voor uw afwezigheid.”
Ik zak achterover in mijn bureaustoel. Het is lang, heel lang geleden dat ik zo hardhandig op
de vingers ben getikt. Wat nu te doen? Een pittig bericht terug sturen? Ach, het zal wel een
storm in een glas water zijn. Misschien is de tuincommissie van plan nieuwe leden met strakke
hand op te voeden? Bovendien, de secretaris heeft gelijk, want in paragraaf 14.09 van de
statuten en reglement van de EAV staat dat leden moeten zorgen dat hun tuin voortdurend in
goede staat verkeert en onkruidvrij is. Maar, beste leden van de tuincommissie, ik heb ook
gelezen in het reglement dat de tuincommissie er zorg voor draagt dat tuinen schoon worden
opgeleverd. Echter, mijn tuin was bij oplevering op die regenachtige dag alles behalve schoon,
onkruidvrij laat staan onderhouden. Laat ik wijs zijn en niet escaleren.
Dus antwoord ik: “Ik zit in de laatste fase van het voltooien van een boek. De deadline is
1 augustus en ik moet op volle kracht werken om die te halen. Helaas heeft de tuin even
geen prioriteit dit moment maar dat wordt zeker beter na 1 augustus. Mocht een en
ander meezitten kom ik ook deze maand een paar keer wieden. Excuses maar het komt goed”.
De volgende dag loop ik over het graspad naar mijn tuin. Toch wat minder rustig als anders; ik
voel de blikken van de tuincommissie in mijn rug prikken. Alsof ze willen zeggen: “daar loopt
die prutser die zijn tuin niet kan onderhouden.” Ik kijk om mij heen naar de andere tuinen, de
tuinen van Jan Vos, Douwe en Tonnie liggen er prachtig onderhouden en onkruidvrij bij. Maar
met enige opluchting zie ik ook dat er een aantal tuinen zijn die beslist niet aan de criteria van
paragraaf 14.09 van het reglement voldoen. Werk aan de winkel tuincommissie!
Een paar dagen later de secretaris via de mail laat weten dat de tuincommissie niet weet wat
zij moet antwoorden op “jouw redenering dat de tuin moet wachten tot na 1 augustus en pas
na genoemde datum de aandacht krijgt die het nodig heeft.” Daarom heeft de tuincommissie
besloten deze kwestie voor te leggen aan de voorzitter van de EAV, Jurrie Noordijk.
De voorzitter kan naar mijn mening direct worden aangesteld als bemiddelaar bij
dreigende conflicten, niet alleen binnen de EAV maar ook ver daarbuiten. Hij laat mij weten:
“Succes met je boek. Ik hoop en verwacht je na 1 augustus veel op de tuin te zien.”
Wordt vervolgd.

Nieuwsbrief zoekt inhoud
Beste tuinders,
Vanuit de redactie hebben we geprobeerd in iedere
nieuwsbrief een tuinder zijn/haar ervaringen te laten vertellen.
Dat heeft veel mooie verhalen opgeleverd. Nogmaals dank
daarvoor.
Nu we elkaar gelukkig weer mogen ontmoeten willen we naast
het delen van ervaringen ook de mogelijkheid bieden iets te vertellen over bezigheden in de
tuin. Bijvoorbeeld iets over wecken van groenten, verbouwen van bijzondere groenten, bloemen
gebruiken in de keuken of iets over bijen.
We starten daarom een nieuwe rubriek "In gesprek met…….!"
Wanneer je iets wilt delen, mail dan naar redactie@volkstuinders-apeldoorn.nl
Ik, Hannie Mager, maak dan een afspraak voor een gesprekje. Het verhaaltje schrijf ik en na
jouw goedkeuring plaatsen we het in de nieuwsbrief.
Samen proberen wij er een informatieve nieuwsbrief van te maken!
We kijken uit naar jullie reacties!
Hannie Mager - redactie commissie

15 Tips voor natuurlijk tuinieren:
In deze reeks geven we elke nieuwsbrief 3 tips om natuurlijk te tuinieren.
Deze tips zijn met toestemming overgenomen van de site van Frank Anrijs over natuurlijk
tuinieren.
In deze editie:
Tip 4. Verrijk de bodem met organisch materiaal
Tip 5. Tuinieren betekent regelmatig werken, start dus niet overmoedig!
Tip 6. Stimuleer het bodemleven: het vormt de basis van de tuin

Tip 4. Verrijk de bodem met organisch materiaal
Misschien had deze tip wel op de eerste plaats moeten staan: ik ben er sterk van overtuigd dat
het uitputten en misbruiken van onze bodems de oorzaak is van veel van de huidige problemen
in onze samenleving. Voedsel zonder mineralen, het steeds vaker voorkomen van ziekten en
plagen op het veld, de opmars van beschavingsziekten, vervuiling van ons drinkwater, massaal
afnemen van diersoorten in onze natuur, … noem maar op.
In de Natuurlijke Moestuin staat zorg voor de bodem centraal. Alles vertrekt immers vanuit een
gezonde bodem in ideale conditie. U denk misschien dat ik hierin overdrijf, maar hoe meer ik
hierover lees, hoe meer ik hierover praat met andere mensen, hoe overtuigder ik ben van mijn
gelijk.
Een bodem rijk aan organisch materiaal – en dan niet een beetje, maar euro-millions rijk – lost
zoveel problemen op, het is voor veel mensen zelfs moeilijk te geloven en het lijkt wat
overdreven.
Maar dat is het absoluut niet, ik merk het elke dag in onze tuin in Yggdrasil!
Organisch materiaal
Het gehalte organische stof (planten, plantenresten, bodemleven, compost, humus, …) heeft
een grote invloed op het bodemleven en de fysieke eigenschappen van de bodem.
Organisch materiaal is voedsel voor het bodemleven. Zonder een hoog gehalte organische stof
hebben de micro-organismen in de bodem geen eten en gaan er dus ook niet veel zijn.
Nochtans zijn het deze micro-organismen die verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van een
goede bodemstructuur, het vasthouden en vrijzetten van meststoffen, het onderdrukken van
plagen, een goede doorlaatbaarheid van de bodem, …
Het stimuleren van het bodemleven zorgt ervoor dat uw bodem een grote diversiteit krijgt en als
gevolg hiervan krijgt uw tuin een stevige basis waarop verder kan gebouwd worden.
Breng dus op alle mogelijke manieren extra organisch materiaal aan: mulch met compost, stro,
hooi, bladeren, houtsnippers, oogstresten, bladeren van mulchplanten zoals Symphytum, …
Ook hier geldt weer: een grotere verscheidenheid aan bronnen van organisch materiaal gaat
een grotere diversiteit aan bodemleven creëren!
U moet dit organische materiaal trouwens niet inwerken: laat de natuur zijn werk zelf doen, ze is
er perfect voor uitgerust.

Tip 5: Tuinieren betekent regelmatig werken, start
dus niet overmoedig!
Laat u niets wijsmaken: tuinieren is – in het begin – niet gemakkelijk en vraagt tijd en
energie.
Op tv in de tuinprogramma’s schijnt de zon en regent het nooit, maar wanneer u
tuinieren serieus neemt, dan zult u ook soms naar buiten moeten wanneer het koud en nat is.
We gaan dat sterk beperken in een natuurlijke moestuin, maar toch kan het soms niet anders.
Ik moet wel toegeven: een natuurlijke moestuin vraag veel minder werk en tijd – na verloop van
tijd! Het opstarten vraagt misschien zelfs meer werk dan een gangbare moestuin, maar het is
wel veel minder zwaar werk.
Begin daarom niet met teveel ineens aan te pakken. Het voorbereiden is immers meestal
eenvoudig. Het is pas wanneer het onkruid begint te groeien, de erwten moeten geplukt worden,
de sla geoogst en de tomaten gediefd dat u merkt dat u eigenlijk handen tekort komt.
Gevolg hiervan is dat tuinieren niet meer zo leuk is omdat u steeds meer achter geraakt met uw
werk en dat demotiveert. En tuinieren moet te allen tijde leuk blijven!
Begin kleinschalig
Een oplossing hiervoor is kleinschalig beginnen zodat het stuk dat je gebruikt goed
onderhouden is. Hierdoor ga je toch al opbrengsten en kleine – en grote – successen hebben.
De jaren daarna kan je telkens een stukje uitbreiden, tot de volledige tuin bewerkt wordt zonder
al te grote problemen.
Ondertussen heb je door de vele praktijk immers ervaring en kennis opgebouwd en verloopt
alles veel vlotter. Zo kunt u na enkele jaren een stuk bijhouden dat vele malen groter is dan uw
allereerste moestuin met minder werk.
En omdat u op de juiste manier tuiniert, kunt u het zware werk achterwege laten en krijgt u hulp
van de natuur.
Hierdoor komt er tijd vrij om ook te genieten van uw tuin.

Tip 6: Mulchen is essentieel in de natuurlijke tuin
De natuur houdt de grond altijd bedekt.
Wanneer door brand of om een andere reden de grond vrij komt, zal deze zo snel mogelijk
worden overwoekerd door pionierskruiden. Als de natuur zo’n belang hecht aan een bedekte
bodem, waarom doen wij dat dan niet in onze tuin?
U kunt het vergelijken met een schaafwond die u krijgt. Uw lichaam maakt zo snel mogelijk een
korstje aan om de wonde te bedekken en het vel te herstellen. Zo ook bedekt de natuur de
‘wonde’ (kale grond) met een korst (‘on’kruid) om de bodem en het bodemleven te beschermen
en de bedekking van de aarde te herstellen.
Mulchen is o zo belangrijk
Wij vinden mulchen heel belangrijk. Het gebruik van mulch heeft zoveel directe en indirecte
voordelen dat het een cruciaal onderdeel vormt van onze manier van tuinieren.
Mulchen voorkomt onkruidgroei, stimuleert bodemleven, beschermt uw grond tegen erosie,
zorgt dat regenwater beter wordt opgenomen, levert voedingsstoffen, zorgt voor de opbouw van
organische stof in de bodem, …
Probeer dus te allen tijde uw grond bedekt te houden, hetzij met mulch, hetzij met levende
planten (levende mulch). Hiervoor heeft u wel een groot volume aan materiaal nodig, maar dat
kunt u zelf ‘kweken’ in uw tuin.
Het keuken- en tuinafval dat u composteert vormt een uitstekende mulch, het blad dat valt in de
herfst, oogstresten, snoeiafval uit de (sier)tuin, grasmaaisel, houtsnippers, … de lijst gaat maar
door. U kunt ook in uw buurt rondkijken naar bronnen van mulch, zolang u maar alles afgedekt
krijgt, is het prima.
Want het mulchen op de bedden is wat u juist zoveel tijd gaat besparen na enkele jaren. Door te
mulchen moet u niet bijmesten, niet spitten en nauwelijks wieden.
Dus vanaf volgend jaar: mulchen, mulchen, mulchen
In de volgende editie van onze nieuwsbrief komen de volgende drie tips aan bod.
Wil je nu al meer weten? Alle tips kan je nu al lezen in dit artikel van Frank Anrijs.

Activiteiten
Komende activiteiten op de vereniging:
Elke zaterdag

10:00 - 12:00

Clubhuis geopend

2 april

19:15

Bingo

13 april

19:30

Bloemschikken

18 april

10:30

Paaseieren zoeken

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.

