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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Het gezegde, "april doet wat hij wil", hebben we gemerkt. Regen, sneeuw, vorst en zon. Alles
hebben we deze maand alweer gehad. Nu maar hopen dat het weer meewerkt voor ons
tuinders. Veel tuinders zijn nu al druk in de weer in hun tuin. Gezellig altijd dat er zoveel mensen
lekker aan het tuinieren zijn. Praatje maken met de buren en allemaal zijn we bezig met
voorzaaien van onze groente. Hoe zat het ook alweer met de indeling van mijn tuin. Toch weer
wat vergeten op te schrijven waar ik vorig jaar bepaalde groente had gezaaid. Wisselteelt is
toch wel belangrijk. Nog beter opschrijven waar wat heb gezaaid.
Op de brief die wij vorige week hebben gemaild over het idee om als vereniging zelf het maaien
van de paden op ons complex terhand te nemen hebben wij positieve reacties gehad. Ook
hebben aan aantal mensen zich aangeboden om als vrijwilliger het maaien op zich te nemen.
Het scheelt ons enorm veel kosten als wij dit zelf kunnen doen.
Het clubhuis wordt weer druk bezocht en de door de beheercommissie georganisserde
voorjaarsbingo bleek een succesvolle avond. Ook werden er op de bloemschik avond weer
mooi paasstukken gemaakt.
Ik wens u fijne Paasdagen en veel succes met het zaaien en inrichten van uw
tuin.
Met vriendelijke tuin groet,
Jurrie Noordijk.

Vraag en aanbod
Aangeboden: Zonnedoeken
Via een van onze tuinders hebben wij 8 zonnedoeken gekregen die gebruikt zijn in de bouw.
Dit zijn witte lichtdoorlatend doeken van ca 3 x 10 meter die gebruikt kunnen worden in de kas
om verbranding tegen te gaan en ook om b.v. in mei bij nachtvorst de aardappelen of
fruitboompjes af te dekken.
Wij bieden deze aan voor een symbolisch bedrag van € 5,00 per stuk. Op is op.
Info bij Jan Vos | Tel: 06 - 1255 2769 | Mail: janenreinivos@kpnmail.nl
Aangeboden: Polycarbonaat platen
Door storm Eunice is mijn kas ingestort. Daarom heb ik niets meer aan de vorig jaar nieuw
gekochte polycarbonaat platen.
Ik heb 12 platen te koop.
Afmetingen:
Dikte: 6 mm, Lengte: 100 cm, Breedte: 60 cm (Een aantal zijn er wat langer)
Prijs: t.e.a.b.
Jacob Kiewiet (tuinnr 121b) | Tel. 06 - 2238 6105 | Mail: jacob.grethakiewiet@gmail.com

Nieuws van de toko
Sinds vorig jaar hebben wij ook Lavameel in ons assortiment, dit kan gebruikt worden als
bodemverbeteraar. Het heeft een hoog gehalte aan mineralen en sporenelementen in de juiste
verhoudingen. Het verbetert de structuur van de grond in alle grondsoorten en zorgt voor een
goede humusopbouw.
Lavameel heeft een hoog gehalte silicium dat de celwanden van het gewas versterkt. Verder
voegt het magnesium, calcium, kalium, ijzer, titaan en een aantal natuurlijke sporenelementen
toe aan de bodem. Om het gemakkelijker te kunnen verwerken in de bedden is het handig om
lavameel te mengen met wat compost of aarde, dan heb je geen last van stuiven. Kijk voor het
gebruik ook de heel leerzame video’s op You Tube. Ook kan Lavameel als stuifmiddel ingezet
worden tegen luis en rupsen en heeft een schimmelwerende werking.
Voor dat laatste hebben wij dit jaar ook lavameel verstuivers ingekocht, die wij voor € 15,00
kunnen aanbieden.
Lavameel is bij ons te verkrijgen voor € 1,00 per kg. of € 18,00 voor een volle zak van 20 kg.
Jan Vos | Toko

Dagboek van een beginnend moestuinier
Microplastic.
Wat eraan voorafging
Ruim een jaar ben ik nu huurder van een moestuin op het
tuincomplex. Vol goede moed ben ik begonnen met het
ontginnen van een 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? Dan heb ik door een verplichting nog minder tijd voor mijn tuin met alle
gevolgen van dien. Een feeërieke wilde tuin met blauwe, gele en witte bloemetjes. De
tuincommissie stuurt opgewonden berichten. Gelukkig wordt de verontwaardiging van de
tuincommissie over het gebrekkige onderhoud van mijn tuin geneutraliseerd door de voorzitter.
Dan maak ik een nieuwe start.
Op de fiets over de parkeerplaats van de EAV. Onder de vlaggenmast met de fier wapperende
verschoten EAV vaandel door. Voorbij de slagboom. Langs de botsauto’s. Daar ligt al de NoordKoreaanse tuin van Jan Vos, alles strak in het gelid. Een lust voor het oog. Maar wat is dat?
Midden in zijn tuin ligt een groot dekzeil. Op het dekzeil ligt een machtige lading prachtige
aardappels. Jan staat naast het dekzeil en kijkt naar zijn geoogste aardappels. Hij probeert zijn
trots te verbergen. “Tevreden Jan”? “Ja zeker, die gaan straks de kelder in”. Zal ik ooit dit niveau
bereiken?
Aldus mijmerend passeer ik de tuin van de voorzitter. Hij probeert zijn groente bedden op orde
te krijgen, maar wordt zoals altijd van het werk gehouden door een breedsprakige tuinder, die
haar of zijn probleem of mening aan hem willen voorleggen.
Langs de tuinkabouter en ah, daar is mijn nieuwe buurvrouw. De moeder van Sanne en een
ervaren natuur- en moestuin kenner. Dan sta ik voor het scheefhangende hekje van mijn
moestuin. Op de achtergrond zoemt het rustgevende geraas van de snelweg. Ik ben klaar voor
een nieuwe start.
Sinds een paar dagen is mijn klus geklaard en nu heb ik dus tijd om te werken in de moestuin.
En ik heb mezelf toegesproken: wil je een moestuin? Ja! Vind je het leuk om in de moestuin te
werken? Ja. Heb je er tijd voor? Ja. Nou, aan het werk dan. En als klap op de vuurpijl heeft de
tuincommissie mij een formidabele zet in de rug gegeven.
Afgelopen zaterdagochtend werd ik namelijk gebeld door de secretaris van de tuincommissie.
Het sloeg mij koud om het hart. Was ik vergeten dat ik tuindienst had? Was er weer een
misstand in mijn tuin? Een plaag van Colorado kevers? Maar nee, onverwacht en goed nieuws.
De werkploeg van dienst was bezig in mijn tuin en of ik het goed vond dat de uitgespitte plaggen
gras van het 25 meter lange graspad in mijn tuin op mijn composthoop werden gegooid.
Natuurlijk vond ik dat goed. “Fijn secretaris, daar ben ik blij mee en succes”.
Maar in de loop van de dag zeurde in mijn achterhoofd een steeds luider wordend stemmetje.
Had Jan Vos bij de overdracht van de tuin niet iets gezegd over dat vervloekte graspad van 25
meter lengte en 2 meter breed? Had hij niet gezegd: “Afvoeren als het grasplaggen op van die
plastic matten zijn”.
De wereld weet inmiddels dat microplastics overal, in de zee, in de vissen, en zelfs in ons
lichaam en bloed kunnen worden gevonden. En dus nu ook in mijn tuin.
Wordt vervolgd.

Van de beheercommissie
Na 2 jaar noodgedwongen zonder activiteiten is het eindelijk weer zover, we mogen weer.
Nieuw ventilatiesysteem.
Allereerst op vrijdag 1 april is er een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd, nee geen aprilgrap,
maar wel echt nodig na vele jaren trouwe dienst van het oude systeem.
Voorjaarsbingo.
Zaterdag 2 april, was de voorjaarsbingo. Er waren 36 enthousiaste en bloedserieuze
deelnemers in de zaal.
Elke ronde waren er 3 mooie prijzen te winnen, 2 keer voor een volle rij en dan als laatste voor
de volle kaart.
De loten verkoop ging dit jaar anders, we gingen met de tijd mee. Per ronde kon men zijn loten
bij de dames bestellen deze werden bijgehouden op een lijst. Aan het eind van de avond kon
men de consumpties en de loten samen, contant of per pin, bij de barmedewerker afrekenen.
Na afloop waren er heel veel positieve reacties, dat het weer erg gezellig was en men blij was
dat dit weer mogelijk was.
Paasbloemschikken.
Op woensdagavond 13 april hebben we met 14 dames weer mooie paaskransen gemaakt
onder leiding van Wendy v.d. Wolf.
De avond begon met koffie/ thee en een heerlijke taart gebakken door Wendy.
Eerst werden van buigzame takken de kransen in een grote ronde emmers gemaakt. Nadat
deze uit de emmer was gehaald en gebonden, gingen we de krans verder afmaken met plukjes
mos, tulpen, mimosa en tot slot werden er nog kwarteleitjes op gelijmd.
Aan het eind van de avond waren er weer 14 mooie kransen gemaakt.

Paaseierenzoeken
Op 2e paasdag gaan we met de kinderen van 2 tot en met 12 jaar paaseitjes zoeken.
Het verslag hiervan komt in mei.
Dina Kruize | Beheercommissie

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 7. Trek u niets aan van wat anderen zeggen: u volgt het juiste pad
Tip 8. Benut de randen (in alle vormen) van uw tuin
Tip 9. Diversiteit is de sleutel tot succes

Tip 7. Trek u niets aan van wat anderen zeggen: u
volgt het juiste pad
Wanneer u begint met moestuin tuinieren op een natuurlijke manier dan gaat u
zeker opmerkingen, vragen en commentaar krijgen van mede tuinders.
Mensen die niet veel weten over de achtergrond van bodemstructuur,
bodemleven, samenwerking in de natuur, … vinden het heel raar, misschien zelfs onnozel dat je
denkt iets te kunnen kweken zonder te spitten. Ze zijn er van overtuigd dat alles gaat
overwoekerd worden door onkruid, dat er nauwelijks iets zal te oogsten zijn omdat alles ten
onder gaat aan luizen en rupsen.
Verder snappen ze al helemaal niet waarom al die troep – stro, bladeren, oogstresten – op de
grond ligt. ‘Kuis uw tuin eens op, wat een wanordelijke rommelboel’ zie je ze gewoon denken. In
veel buurtmoestuinen is het zelfs verboden om te mulchen met stro en karton omdat het ratten
zou aantrekken – wat niet waar is!
Laat u niet beïnvloeden door deze mensen, wij hebben al bewezen in Yggdrasil dat het wel
degelijk werkt, dat het minder arbeid kost en dat er geen problemen ontstaan met plaaginsecten
en onkruid.
Het enige waar u wel mee moet leren leven is de extra vrije tijd die u krijgt omdat de tuin veel
minder werk vraagt na enkele jaren!
En indien u overtuigd bent van de voordelen van uw – en onze – manier van tuinieren, waarom
probeert u ze dan niet te overtuigen?

Tip 8: Benut de randen (in alle vormen) van uw tuin
U kunt uw natuurlijke moestuin niet beperken tot die 20 m² die u op uw plan heeft aangeduid
als moestuin.
Zodra u natuurlijk gaat tuinieren gaat u heel uw tuin in uw ontwerp van de moestuin opnemen.
Randen op alle niveaus zijn zeer belangrijk, beginnend met de hagen, bomen en struiken in uw
tuin. Een rand is een overgangszone en bulkt altijd van het leven.
Het is bv. in een delta – de overgangszone tussen land en water – dat de grootste rijkdom aan
soorten leeft. Het is ook in de rand tussen een bos en een grasland dat de meeste
vogels en andere dieren zich ophouden.
Hoe meer randen u dus creëert in uw tuin, hoe diverser de dieren zullen zijn die u aantrekt. En
een diverse basis aan insecten, micro-organismen en dieren zorgt voor een heel weerbaar
systeem dat vele problemen in uw tuin kan oplossen.
En randen zijn niet enkel belangrijk om een grote diversiteit aan dieren aan te trekken, ze
stimuleren ook het ontstaan van verschillende types microklimaat, wisselende omstandigheden
zodat er ook een grote diversiteit aan planten kunnen groeien.
U heeft misschien al veel randen in uw tuin
Het is niet zo moeilijk om randen te maken, en u heeft er misschien al verschillende staan.
Randen komen in vele vormen voor, enkele voorbeelden zijn:
• een takkenril is bv. een rand die vele toepassingen biedt
• een rij smeerwortel als scheiding tussen uw moestuin en een grasveld
• rij struiken als scheiding tussen uw tuin en die van de buren
• eetbare randen zoals bessenstruiken, braambessen, een rij frambozen, …
• eetbare doorlevende vaste planten
•…
Het kan zelfs nog veel eenvoudiger: het gebruik van enkele stenen in de tuin die goed geplaatst
zijn kan een plaatselijk microklimaat ontwikkelen, extra insecten en dieren aantrekken, onkruid
tegenhouden, …
Goed nadenken, goed observeren en durven aanpassen zijn heel belangrijk in het aanleggen
van randen. Maar door de juiste planten (of takkenril of poel of …) op de juiste plaats te zetten,
kunt u een enorm verschil maken in uw tuin.

Tip 9: Diversiteit is de sleutel tot succes
Monoculturen bestaan niet in de natuur. Op welk niveau u ook kijkt – bodem, zee,
grasland, microscopisch, volledige aarde, … – altijd zijn er veel verschillende samenwerkende
onderdelen.
Nooit gaat u bv. in de grond 1 bacteriesoort vinden, of gaat u in natuurlijk grasland 1 grassoort
vinden.
Er zijn vele voordelen aan een polycultuur, aan een grote diversiteit in uw tuin:
• Doordat er een zeer grote variatie is aan plantensoorten, bladvormen, grootte, kleur,
geur, bloem, … is het voor plaaginsecten en dieren zeer moeilijk om grote hoeveelheden van
hun voedsel te vinden. Hierdoor gaan ze nooit een grote populatie opbouwen, iets wat ze in
een monocultuur wél doen. In een monocultuur is de situatie juist helemaal omgekeerd!
Insecten worden voorzien van grote hoeveelheden voedsel en kunnen zich zo zeer
snel vermenigvuldigen en gaan grote schade berokkenen.
• Een grote diversiteit aan planten trekt ook een grote diversiteit aan nuttige insecten en vogels
aan. Deze hebben als voedsel de rupsen, luizen en andere plaaginsecten die anders uw
gewassen opeten of beschadigen.
• Elke plant heeft andere bodemvereisten, wortelt dieper of oppervlakkiger, neemt een ander
volume in en sommige planten stimuleren elkaar wanneer ze in elkaars buurt worden geplant. In
een monocultuur hebben alle planten dezelfde vereisten en worden er dus hele gebieden (in
tijd, ruimte en voedingstoffen) niet gebruikt. Hierdoor is een monocultuur per definitie minder
productief dan een polycultuur.
• Omdat in een monocultuur alle planten op dezelfde plekken zoeken naar voedingsstoffen, licht
en water, gaat er ook een sterke opbrengstvermindering zijn door deze concurrentie. Het
opbrengstpotentieel van een polycultuur is dus gigantisch veel groter.
• Door vele verschillende soorten te kweken wordt de oogstperiode verlengd en verkleint
de kans op een misoogst. Er zal altijd wel een soort groente een slechte opbrengst geven
door mindere weersomstandigheden, door een zware nachtvorst of te
droge groeiomstandigheden. Wanneer u echter een grote diversiteit aan groenten heeft
staan, gaat deze mindere opbrengst u nauwelijks opvallen.
Een belangrijk principe van de Natuurlijke Moestuin is het nastreven van een zo groot mogelijke
diversiteit in alles wat je doet. Zowel in het aanplanten van groenten, in het aantrekken van
insecten, in de aanleg van hagen, … Elk onderdeel van uw tuin draagt bij aan deze diversiteit
en doordat ze een onderdeel vormen van een groter geheel krijgen ze ook verschillende
functies waardoor hun waarde nog vergroot.
Zo zijn hagen niet enkel bedoeld om de scheidingslijn aan te geven, ze dienen ook als
schuilplaats voor vogels en insecten, leveren bloesems, creëren een microklimaat, leveren hout,
…1 + 1 > 2.
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

Elke zaterdag

10:00 - 12:00

Toko geopend

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.

