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Van de voorzitter
Beste tuinders,
De laatste maanden heeft u geen nieuwsbrief van ons gehad in verband met de vakantie. Dat
wil niet zeggen dat er niets is gedaan door de vereniging. Op het complex zijn we wel aan het
werk geweest om de volle singels te ruimen. Deze zijn met een machine met geweld vermalen.
Door de tuindienst zullen deze singels weer worden afgezet met paaltjes zodat u er weer
gesnoeide takken op kwijt kunt. Op een van de singels zal een pad naar een doorgang in het
hekwerk worden aangelegd.
Wel wil ik u erop wijzen dat op de singels alleen takken mogen en geen tuinafval. In de
afgegraven singels vonden prikkeldraad, planken, verrotte palen en zelfs plastic. Dat is echt niet
de bedoeling.
Ook zouden wij graag de opslag met de aanwezige stelconplaten beleggen maar om dat door
een bedrijf te laten doen werd ons veel te duur. Hiervoor zoeken wij een andere oplossing. Als u
wat weet, laat het ons weten.
Door de droogte was het niet echt nodig om de paden te
maaien. Het gras had een mooie gouden kleur en groeide
niet. Dat komt omdat de droogte de laatste maanden
goed heeft huisgehouden op onze tuinen. Het was een
ware sport om met gieters vol water de droogte te
bestrijden en eerlijk gezegd, het hielp niet veel. Daarbij
waren de regentonnen ook snel leeg. Bij mij zagen
sommige planten er belabberd uit. Bladranden werden
bruin door de hete zon. Om alles af te dekken
met vliesdoek, wat mij werd aangeraden, vond ik net iets
te veel van het goede.
De mensen van het pomponderhoud zijn dan ook druk in
de weer geweest om de pompen goed te laten werken.
Wel blijkt dat er nog steeds tuinders zijn die niet goed
weten hoe je het water kunt oppompen. Daarom deze tip: houdt de tuit van de pomp in een
bakje met water en ga dan pompen. U zult merken dat u snel water heeft.
De vaste vrijwilligers hebben wij enkele weken bedankt door hen een BBQ aan te bieden en
deze werd dan ook druk bezocht. Zij hebben zich het hele jaar belangeloos voor de vereniging
ingezet en daarvoor wil het bestuur ze dan nogmaals bedanken. Wij kunnen niet zonder
vrijwilligers!
Voor de leden wordt er door de beheercommissie op 24 september een BBQ georganiseerd.
Daar hebben alle leden een uitnodiging voor in de mail ontvangen. Ik heb begrepen dat er veel
belangstelling voor is en ik hoop u dan ook graag te zien.
Nu ik dit schrijf is er gelukkig alweer wat regen gevallen en wordt de temperatuur ook wat
minder. Dat is toch een stuk prettiger werken op de tuin.
Met vriendelijke tuin groet,
Jurrie Noordijk.

Stemmen voor EAV bij RABO ClubSupport
De Rabobank ondersteunt verenigingen
financieel via de Rabo ClubSupport actie.
De Rabobank stelt een bepaald bedrag
beschikbaar. Via een stemming wordt
bepaald hoeveel geld een vereniging krijgt.
Hoe meer stemmen voor een vereniging,
deste meer geld de vereniging krijgt.
E.A.V. doet ook mee aan de Rabo ClubSupport actie. Stemmen kan van 5 t/m 27 september.
Voorwaarde is dat je een Rabo bankrekening hebt en dat je lid bent van de Rabobank. Lid
worden van de Rabobank is gratis.
Ieder Rabobank lid mag 3 stemmen uitbrengen. Eén stem per vereniging.
De verenigingen, waarop je kunt stemmen, kun je vinden via de volgende link:
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen
EAV-leden met een Rabo-rekening: succes met het uitbrengen van je stem op EAV.
En vraag ook je familie en vrienden voor EAV te stemmen.
Michiel Nienoord - penningmeester

Nieuws van de Toko
Het is weer tijd om niet gebruikte stukken tuin in te zaaien met
groenbemester.
Wij hebben weer volop Phacelia in voorraad,dat tot en met
september gezaaid kan worden.
Vanaf half september kan winterrogge gezaaid worden.
Wij hebben weer 50 kg ingekocht
Graan is echter dit jaar een stuk duurder geworden en wij kunnen het nu aanbieden voor € 1,00
per kg. (40 m2), ook nu geldt weer: op is op.
Jan Vos - toko

Iets te delen?
Vanuit de redactie zijn we op zoek naar tuinders die iets willen
vertellen over hun bezigheden in en om de tuin. Bijvoorbeeld
iets over wecken van groenten, verbouwen van bijzondere
groenten, bloemen gebruiken in de keuken of iets over bijen.
Heb je een leuk onderwerp waar je iets over wilt vertellen?
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

Ingezonden (1)
Alle begin is moeilijk
Als beginnend moestuinder dacht ik gele courgettes gekweekt
te hebben.
Tot deze planten (zie foto) tevoorschijn kwamen en ik in de
tuin van Jan Vos een hele andere plant met gele courgettes
zag staan. Ik dus op zoek op internet en meende na mijn
speurtocht dat het bolcourgettes waren.
Dus, in de keuken, gewapend met een recept probeerde ik de
eerste 3 bolletjes van zo'n 12 cm doorsnee te vullen. Dan zijn
bolcourgettes nl. het lekkerst volgens het recept.
Wat me vreemd voorkwam was de hoeveelheid merg en pitjes, het vruchtvlees was heel anders
dan van de courgettes die ik normaal de winkel kocht. Ach, dat komt vast doordat het uit eigen
tuin is dacht ik nog verheugd.
Na 30 minuten in de oven was de schil nog heel hard, uiteindelijk hebben we het gerecht zonder
schil opgegeten en wel wat buikkramp gehad. De tweede ronde oogst dan maar voor de soep
gebruiken, helaas, ook nu wilde de schil niet fijn worden met de staafmixer, toch eens navragen
bij een deskundige.
Het raadsel loste zich eerder op toen ik van de week bij een collega moestuinder een
rondleiding kreeg en dezelfde planten ontdekte. En hij me trots vertelde dat het hem gelukt was
watermeloenen te kweken!!! Ai..., ik zou toch niet.... ! Ik opnieuw op zoek op het net en ja hoor,
mijn angstige vermoeden werd bevestigd. Het zijn helemaal geen bolcourgettes, maar
watermeloenen. En ja, nu hangen er nog allemaal kleine meloentjes in wording aan de stengels,
maar de hittegolf is voorbij. Dus of dat ooit nog gaat rijpen? Ik vrees niet.
Gelukkig had ik van Jan Vos, die collega tuinder en een overbuurvrouw uit hun moestuin ook al
courgettes gekregen, dus daar heb ik een lekker maaltje van kunnen maken. Mijn dank is groot.
Mijn moeder zei altijd, " ervaring is de beste leermeester" . Nou voor mij moestuin ervaring gaat
dat zeker op.
Maggy Wegman

Ingezonden (2) - Frank Anrijs lezingen
In de nieuwsbrieven las ik met veel interesse de artikelen van
Frank Anrijs. Ik ben nog eens gaan zoeken op internet n.a.v.
zijn boeken en kwam ik onderstaande online lezingen tegen.
Zijn manier van natuurlijk tuinieren is erg interessant, hoe
bedek je de grond (mulchen) of hoe maak je compost. Door
zijn manier van vertellen krijg je een andere kijk op deze
manier van tuinieren.
Natuurlijk weten wij als moestuinder veel, maar dit is zeker de moeite waard om te kijken.
Online lezing van Frank Anrijs - Mulchen in het najaar
https://www.youtube.com/watch?v=Q3CTPAaFV6o
Online lezing van Frank Anrijs - Composteren, hoe moet dat?
https://www.youtube.com/watch?v=3rjh5tSxjQQ
Online lezing van Frank Anrijs - De Circulaire Tuin
https://www.youtube.com/watch?v=C_EFePt7ZMM
Online lezing van Frank Anrijs - Bestrijden en Bemesten
https://www.youtube.com/watch?v=qkV2cu50nOo
Bernard Sleijster

Activiteiten
Komende activiteiten op de vereniging:
Elke zaterdag

10:00 - 12:00

Clubhuis geopend

Elke zaterdag

10:00 - 12:00

Toko geopend

24 september

Leden - BBQ

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.

