Eerste Apeldoornse Volkstuindersvereniging
Nieuwsbrief mei 2012
Inleiding:
Hier is de 2e nieuwsbrief van de Eerste Apeldoornse Volkstuindersvereniging.
Het seizoen is alweer begonnen en de meeste tuinen liggen er weer veelbelovend bij. De
eerste oogsten zijn al binnen bijvoorbeeld Spinazie, rabarber en rapenstelen. Het spitten
is klaar en de meeste tuinders hebben al heel wat voor gekweekt en wachten met
ongeduld dat het in de grond mag na ijsheiligen. Kortom het is weer gezellig druk op de
tuinen. Leuk een praatje maken, even wat vragen hoe het moet en dan weer aan het
werk. Vandaag (2 mei) heb ik ook zo’n heerlijk dagje in de tuin gewerkt. Het weer was
heerlijk en ik ben ook behoorlijk opgeschoten. Weer eens lekker genieten!
In deze nieuwsbrief zal de nieuwe beheercommissie Harry Veldhuis zich even voorstellen
voor degenen die hem nog niet kennen en om ook even duidelijk te maken dat deze
functie eindelijk vervuld is na een onzekere periode. Wij willen Henk Harmelink langs
deze weg hartelijk bedanken voor zijn inzet tot begin maart 2012.
Als nieuw lid heeft John Broenland een stukje ingestuurd om in de nieuwsbrief te
plaatsen. Hij is 4 maanden geleden begonnen op tuin 48a en tot op heden vind hij het
erg leuk alleen jammer van al die glasscherven, maar die komen we overal tegen. In dit
geval was het wat extreem.
Wilt u gezellig een dagje naar Dierenpark Wissel in Epe dan kunt u kaarten bestellen met
50% korting. Hierover straks meer! Wel lezen, want er is een korte tijd om te bestellen!
Ik heb nog wat informatie aangevraagd bij de AVVN over hoe het beste om te gaan met
de coloradokever die wel gauw een enorme plaag kan veroorzaken. Er zijn nog vele
andere plagen en ziektes mogelijk, maar vorig jaar hadden we een kleine plaag van de
coloradokever en daarom lichten we deze er even uit. Verder wil ik iedereen er ook op
wijzen dat het altijd goed is om de gewassen te rouleren, zodat die gewassen gedurende
3 jaar nooit op dezelfde plaats wordt verbouwd. Dit is om te voorkomen dat plagen
ontstaan en de grond blijft vruchtbaarder is mij ingefluisterd. Ik heb een artikeltje
geschreven over de coloradokever na zelf nog wat onderzoek te hebben verricht over de
coloradokever, speciaal voor deze nieuwsbrief, waarvan ik er een paar in de kantine zal
leggen voor informatie over de coloradokever ook voor de volgende jaren. Bij het
onderzoek vond ik een heel leuke website die een ieder die internet heeft eens zou
moeten bezoeken. Een echte aanrader zie het artikel over de coloradokever.
Ik wens u veel leesplezier en natuurlijk het perfecte weer om te tuinieren, zodat we weer
een heerlijke oogst binnen kunnen halen.
Joke Hoogenboezem,
De secretaris namens het bestuur.

Wist u dat:
•
•
•

Er nieuwe palen en slagbomen geplaatst zijn en er nog meerdere vervangen zullen
worden.
Er een nieuw informatiebord is geplaatst dicht bij de kleine parkeerplaats.
Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur het clubhuis open is en de koffie klaar staat
en de gehaktballen al lekker warm zijn.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Er in het clubhuis ook tweedehands boeken, dvd’s en cd’s te koop zijn de
opbrengsten worden gebruikt om het clubhuis op te vrolijken.
Op zaterdagmorgen er meestal wel een bestuurslid aanwezig is om eventueel iets
te vragen of zomaar een praatje te maken.
Dat de tuin toko ook geopend is op zaterdagochtend van 10-12 uur!
Er nog mensen gezocht worden om eens leuk Jeu de boules te spelen!
Dat de randjes voor uw omheining langs het pad 20 cm zwart gehouden moet
worden.
We open staan voor leuke, goede en nieuwe ideeën, als ze meegedeeld worden
aan het bestuur.
We nog mensen zoeken voor bardiensten.
We nog mensen zoeken om in te zetten voor de tuincommissie.
We nog een nieuwe penningmeester zoeken.
Dat het afval door u zelf moet worden afgevoerd op de gebruikelijke methode
bepaald door de gemeente Apeldoorn, in plaats van het in de singel achter te
laten.
Afval voor ons als vereniging veel kosten met zich meebrengt en daarom ons
verzoek daar rekening mee te houden, zodat we de kosten voor de huur van
tuinen en contributie zo laag mogelijk kunnen houden met medewerking van een
ieder van ons.
Als u een stukje in de nieuwsbrief wil schrijven u de copij kunt e-mailen of
inleveren bij de secretaris; secretariaateav@hotmail.com
We weer stagiaires krijgen in week 21, Maandag 21 mei t/m vrijdag 25 mei 2012
en u zich kunt opgeven om een of meerdere dagdelen stagiaires aan het werk
onder uw begeleiding te hebben bij u in de tuin. Dit kunt u opgeven bij Gé
Mazeland telefoon: 055-3661169
Als u wilt bouwen een schutting en/of opstallen daar regels aan verbonden zijn en
deze na te lezen zijn in de statuten en reglement van de EAV. Als u vragen
hierover heeft en/of wilt informeren of uw plannen conform de regels zijn u dan
contact kunt opnemen met Gé Mazeland. Telefoon: 055-3661169
Als u problemen heeft met de pomp contact kunt opnemen met Gé Mazeland
telefoon: 055-3661169 of Dhr. E. Schulz 055-3553894

Harry Veldhuis -

Beheercommissie

Als nieuwe Beheercommissie wil ik me wel even voorstellen voor de nieuwe leden. De
oudere leden kennen me al wel, maar ik kan me voorstellen dat de nieuwe leden niet
weten wie ik ben.
Ik ben Harry Veldhuis geboren in Apeldoorn, woonachtig geweest in België, waar ik een
taveerne had en daar mijn ervaring in de horeca heb opgedaan. Nu ben ik al ongeveer
10 jaar op verschillende tuinen bij de EAV huurder en lid van de vereniging. Ik heb ook al
eens wat bardiensten gedaan. Toen mij werd gevraagd of ik de Beheercommissie op me
wilde nemen heb ik daar natuurlijk wel over na gedacht. Uiteindelijk heb ik besloten de
functie aan te nemen. Ik zet me voor de volle 100% in om het clubhuis weer nieuw leven
in te blazen met het oog op de toekomst. Het verleden is geweest en zo zal het ook niet
meer kunnen worden, omdat er nou eenmaal zoveel is gebeurd. We moeten vooruit en
daarvoor wil ik gaan.
Met deze gedachte wil ik iedereen uitnodigen om zaterdags van 10-12 uur een kopje
koffie (of wat anders) te komen drinken en een gezellig praatje te komen maken, zodat u
ook persoonlijk kennis met me kunt maken. Er zijn ook heerlijk zelf gemaakte
gehaktballen al heerlijk warm voor de hartige trek! Er zijn regelmatig ook andere
bestuursleden aanwezig om even wat te vragen of zomaar eens een gesprek mee aan te
gaan.
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Om het clubhuis nieuw leven in te blazen zou het ook fijn zijn dat er vrijwilligers zijn om
me bij te staan bij het bemannen van het clubhuis. Zodat er gerouleerd kan worden of
dat er inval is als ik of anderen niet kunnen. Bent u diegene die mij hierbij wilt helpen of
twijfelt u hierover neem dan contact met mij op, zodat we dat kunnen bespreken. U kunt
mij bereiken op telefoonnummer: 055-5415451
Ik hoop u snel op een zaterdag te kunnen begroeten in het clubhuis of op mijn tuin 95a.
Harry Veldhuis

Dit is zomaar een stukje van John Broenland
Beste medetuinders,

Apeldoorn april 2012

Het is alweer zo’n vier maanden geleden dat ik met de heren Hans Huibers (toenmalige
Secretaris) en Arie Teerink (huidige Penningmeester) over het tuinen complex liepen om
de nog vrije tuinen te bekijken.
Ik was na mijn pensionering op zoek naar een niet te grote volkstuin.
Het stukje grond op nr.48 (a) leek mij ideaal qua ligging en grootte. (100m2)
Ik ben er half januari begonnen met het bouwrijp maken voor een tuinhuisje en dat viel
niet mee, het weer viel wel mee maar in de bodem (grond) vond ik heel veel
glasscherven.
Men had het gebroken glas eenvoudig begraven en niet opgeruimd zoals het zou moeten.
Na drie goed gevulde emmers met glasscherven had ik de zaak redelijk onder controle,
wat er nog rest, ligt waarschijnlijk wat dieper onder het tuinhuisje.
Ik zal een ieder (incl. mijn kleinkinderen) verbieden om op blote voeten te lopen
aangezien ik herhaaldelijk nog glassplinters vind.

De bouw van het tuinhuisje ging voorspoedig en was eind februari klaar, een afsluitbaar
gedeelte en een overdekt zit gedeelte.
De grond is verder geploegd en gefreesd, geëgaliseerd en met zogenaamde broedbakken
ingedeeld. Ik hoop in de komende tijd zoveel mogelijk gevarieerde groente en bloemen
te planten in samenwerking met de kleinkinderen.
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Ik ervaar buren en de vereniging EAV als tuinieren op zijn best.
John Broenland
Dank je wel John voor deze bijdrage en ik zelf ruim al het glas wat ik tegen kom op
tijdens het spitten en tuinieren, omdat ik meestal met mijn blote handen in de aarde kom
en natuurlijk geen snijwonden op wil lopen.
Wilt u ook iets schrijven voor de nieuwsbrief dan kunt u dit opsturen naar of geven aan
de secretaris Joke Hoogenboezem. Het mag over van alles gaan wat met tuinieren te
maken heeft en natuurlijk als nieuw lid uzelf introduceren.

50% korting Dierenpark Wissel in Epe
Dierenpark Wissel ligt midden op de Veluwe aan de rand van het gezellige dorp Epe. Het
park ligt op 30 minuten van Apeldoorn. U kunt de dieren nog net niet aanraken, maar de
unieke aanleg van Dierenpark Wissel zorgt ervoor dat u wel heel dichtbij komt, zeker
voor kinderen is dit een hele belevenis. Vanuit het groen verscholen kunt u beermarters
en flamingo’s bekijken en op minder dan een meter afstand lopen capibara’s en
neusberen. Ringstaartmaki’s en stokstaartjes zijn niet uit het oog te verliezen op de
eilanden waar u rondom wandelt. De dieren in Dierenpark Wissel leven op eilanden, waar
u zo vlakbij kan komen dat u de snorharen kunt tellen. Bekijk maraboes die ongestoord
hun gang gaan door de kijkgaten in de houten wal en loop dwars door het
wallabieverblijf, zodat u de dieren nog beter kunt bewonderen. Voor kinderen is er ook
van alles te doen, bijvoorbeeld de Zoo Quest, een spannende speurtocht die ze uitdaagt
heel goed naar de dieren en de omgeving te kijken. Knuffelen met de dieren in de
kinderboerderij, poppenkastvoorstelling in het Theater en voederpresentaties waar de
verzorgers naast het voederen ook trots vertellen over de doodshoofdapen en otters
waar ze voor zorgen. Natuurlijk is er ook gelegenheid gezellig wat te drinken en eten op
het terras van het gezellige Paviljoen. Terwijl u nog even nageniet van het eten of nog
wat wilt drinken kunnen de kinderen zich prima vermaken in de speeltuin naast het
Paviljoen. Kortom genoeg gelegenheid om van een bezoekje aan de Dierenpark Wissel in
Epe een gezellig dagje uit van te maken. Zie ook: http://www.wisselzoo.nl
We hebben een brief gekregen van Dierenpark Wissel dat we de mogelijkheid hebben om
toegangskaarten aan te schaffen met een korting van 50%. Dit betekent dat een
toegangskaart die onbeperkt geldig is € 6,50 in plaats van € 13,00 kost. Een unieke kans
om er eens goedkoop van te kunnen genieten. Met de zomervakantie voor de deur is dit
misschien wel een leuke kans voor u om een leuk uitstapje te organiseren met uw
kinderen en/of kleinkinderen. U mag zoveel toegangskaarten bestellen als uw wilt.
Als u gebruik wilt maken van deze aanbieding wil ik u verzoeken om voor 10 mei de
bestelling te plaatsen en de betaling ook tegelijk met uw bestelling te regelen door een
gepaste contante betaling. Dit is het aantal toegangskaarten die u wilt bestellen x € 6,50
met een brief met vermelding van uw tuinnummer, naam, adres en telefoonnummer en
het aantal toegangskaarten die u wilt bestellen. Dit kunt u zaterdag tussen 10-12 uur
inleveren in het clubhuis aan Harry Veldhuis of aan Joke Hoogenboezem. Mocht u a.s.
zaterdag niet kunnen dan kunt u dit bij de secretaris Joke Hoogenboezem,
Holtrichtersveld 910 (dit is heel dichtbij het tuincomplex)te Apeldoorn in de brievenbus
doen.
10 Mei ga ik bestellen want op 11 mei eindigt deze actie. Dus wees snel en bestel!!!!
De toegangskaarten zullen dan in de week erna beschikbaar zijn en af te halen in het
clubhuis. Deze kaarten zijn te gebruiken voor iedereen, kinderen tot 2 jr zijn gratis.
PS. Ik kan alleen bestellen voor de toegangskaarten die betaald zijn.
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Coloradokevers
De larven van de coloradokevers overwinteren in de grond op 20 – 50 cm diepte op percelen waar
aardappelen hebben gestaan. Als de bodem waar de larven zich in bevinden een temperatuur van
-7 C° of lager bereikt dan bevriezen de larven. Na de overwintering gaan de nog overleefde larven
zich verpoppen. Na twee weken komt de kever tevoorschijn uit de pop.

De coloradokevers komen van eind april tot eind mei weer te voorschijn.
De kevers zijn ongeveer 10 mm lang en 7 mm breed. Ze zijn geel/oranje met 10 dikke bruine strepen
in de lengte over zijn dekschilden. Op het kopschild zitten zwarte vlekken.

De kevers kruipen of vliegen naar jonge aardappelplanten, en zijn daarom eerst vooral langs randen
van percelen te vinden. Wanneer de dagtemperaturen tot boven 17 °C oploopt beginnen de vrouwtjes
eieren af te zetten. De legperiode duurt twee à drie weken, en in die periode kunnen de vrouwtjes
300 – 700 eieren produceren. De ei-legsels bestaan uit 15 tot 80 eitjes, die met de punt onder aan het
blad gekleefd keurig naast elkaar staan. De eitjes zijn oranje/geel, ongeveer 1-2 mm lang.

Schade vooral door de larven
De schade wordt vooral veroorzaakt door de larven deze eten de bladeren op. Aardappelplanten die
dus die larven hebben worden in zeer korte tijd opgevreten door de larven en gaan zo door naar de
volgende aardappelplant. Op deze manier kan de aardappeloogst dus helemaal verloren gaan. Eén
kever kan dus honderden vraatzuchtige larven produceren.
Als hobbytuinder is het dus zaak de kevers van de eerste generatie te vangen of te vernietigen, zodat
de ei-afzet beperkt blijft. De larven die toch aanwezig zijn moeten opgespoord worden en vernietigd.
Om het de overwinterde larven en uitkomende kevers moeilijker te maken is het ook van belang
aardappelen ieder jaar op een andere plek te verbouwen voor minimaal 3-4 jaar.

Bestrijding
De AVVN redactie van de Tuinliefhebber schrijft het volgende: Coloradokevers kunnen
veel schade aanrichten. Ze eten zelf nauwelijks van de planten maar de larven des te meer.
Het is dus belangrijk te voorkomen dat de aanvliegende kevers hun eitjes leggen op de
aardappels. De kevers schijnen weinig natuurlijke vijanden te hebben, vandaar dat een
aantasting snel tot een plaag leidt.
Advies: Controleer vanaf april, wanneer de temperatuur boven 17 graden komt, dan worden
de kevers actief, regelmatig de aardappelplanten, vang de kevers weg en dood ze. Ze laten
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zich vallen als ze aangeraakt worden. Het helpt om de kevers op te vangen in een bakje
water, hieruit kunnen ze niet makkelijk wegkomen. Druk verder de eitjes, die afgezet zijn op
de onderzijde van de planten kapot of pluk de bladeren waarop eitjes zijn afgezet en
vernietig deze. Uiteraard dienen de eenmaal uitgekomen larven, aanvankelijk grijs, later
oranje- rood van kleur, ook vernietigd te worden. Wanneer planten erg zijn aangetast is het
beter deze uit te trekken en te vernietigen. Deze vooral niet in de compost verwerken.
Aftreksel van brandnetel zou kunnen helpen de kevers te weerhouden hun eitjes te leggen.
Het boek Ecologisch Tuinieren van Velt noemt ook nog aftreksel van bonenblad en het
aanplanten van wonderboom (Ricinus) tussen de aardappels. De kevers leggen hier namelijk
ook hun eitjes op en de larven zouden vervolgens sterven door het gif uit de plant. Maar of
dat werkelijk effectief is kan ik u niet zeggen.

Ervaring van een hobbytuinder
Coloradokevers zijn inderdaad een ramp. De kevers eten weliswaar nauwelijks van de
planten, maar de snel groeiende larven kunnen de planten vernietigen. Later in het jaar eten
ze ook van de andere nachtschade-achtigen als aubergines, vooral de bloemen moeten het
dan ontgelden. Tomaten hebben er overigens geen last van.

Mijn bestrijding van coloradokevers gaat als volgt.
Allereerst op eitjes controleren en zoveel mogelijk kevers vangen, met behulp van een
plastic bakje met een laagje water. Zonder water kruipen de kevers weer uit het bakje. Zodra
ze aangeraakt worden laten ze zich vallen. Dus het bakje precies er onder houden. Even de
plant controleren of ze al de gele eitjes aan de onderkant van het blad hebben afgezet.
Meestal zijn er meerdere legsels op een plant. Deze stuk drukken of het blad met eitjes
afplukken. Als alle eitjes vernietigd zijn is het probleem over. Anders dagelijks naar larven
zoeken en deze weer opvangen in het bakje of dooddrukken. Net jagen, eigenlijk wel leuk.
De kans is klein dat je de larven allemaal in een vroeg stadium, wanneer ze zo klein zijn als
speldenknoppen, zal zien. Maar ze groeien razend snel, ten koste van de planten. Alleen als
je dit dagelijks kan doen is dit een oplossing.
Als je niet dagelijks kan controleren, b.v. als je met vakantie gaat, is spuiten helaas de
oplossing. Persoonlijk ben ik erop tegen maar ik zie hoe anderen het doen. Er zijn in ons
dorp een aantal specifieke spuitmiddelen als Regent Actara en Bancol te krijgen, die op het
eerste gezicht andere insecten niet uitroeien. Anders wordt zo’n gruwelijk universeel middel
als B58 gebruikt (effectief, maar beter zou zijn een toegestaan middel). Als dan toch
gespoten wordt, doe er dan direct wat bladbemesting in de vloeistof. Gelukkig heb ik
voldoende tijd om de larven handmatig te verwijderen en dus is spuiten niet nodig. Maar ik
vind het toch veel beter om de larven, eitjes en kevers te verwijderen. Een bijkomend
voordeel is dat je dan direct kunt genieten van de heerlijke vroege aardappels, want je wilt
toch niet van die bespoten planten eten. Volgens boeren in de omgeving zou het minder
worden na de bloei van de aardappels. Ze komen overigens terug in september, maar dan
richten ze nauwelijks schade aan, behalve aan de aubergine bloemen.
Deze hobbytuinder heet Joop en heeft een reactie gegeven op een hele leuke website over
hoe hij met de coloradokever omgaat. Deze website geeft heel veel informatie en heeft bijna
6000 lezers. Informatie over allerlei voor ons als hobbytuinders belangrijke zaken. Zoals hoe
de hobby te beoefenen en ook informatie over allerlei ziekten en plagen.
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GroentenInfo was een pionier op het internet en brengt u al sinds 1998 onafgebroken professioneel advies over
groenten op maat van de hobbytuinder. Samen met de onmisbare praktische tips, ervaringen en bijdragen van de
duizenden lezers vormt dit de basis voor een succesvolle en milieuvriendelijke moestuin.

http://www.plantaardig.com/groenteninfo/
Een echte aanrader om van alles en nog wat op de hoogte te komen en te blijven. Het is ook mogelijk
vragen te stellen en deze beantwoordt te krijgen. U kunt ook reacties geven over zaken hoe u er mee
omgaat. Vooral in het begin als u nog niet zolang tuiniert is dit toch wel een erg leuke website om
meer te weten te komen over het hoe en ook het waarom!
Joke Hoogenboezem
Mei 2012

Dit is het einde al weer van deze nieuwsbrief en ik hoop dat u genoten heeft van de
inhoud. Laat ons weten wat u van deze nieuwsbrief vind, zodat we de inhoud nog
interessanter of leuker kunnen maken als dat deze nieuwsbrief al is.
Stuur een e-mail met vragen, opmerkingen en/of suggesties over de nieuwsbrief naar
het secretariaateav@hotmail.com , schrijf een brief die u ook in het clubhuis mag
afgeven of gewoon door de brievenbus van het clubhuis doet of bespreek het met mij
persoonlijk.

Nieuwsbrief Mei 2012
van de Eerste Apeldoornse Volkstuindersvereniging,
Landdrostlaan 22
7327 GM Apeldoorn
Redactie
Joke Hoogenboezem
Copy en advertenties:
secretariaateav@hotmail.com
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