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Apeldoorn,donderdag 7 mei 2020
Beste tuinvrienden.
Nieuwe leden na 01-01-2020
Alle tuinen zijn op dit moment uitgegeven. Even leek het erop dat we met een aantal lege tuinen zouden
blijven zitten. In maart heeft er een artikel in de Zuid Krant gestaan. Daarna kwamen er weer
aanmeldingen binnen.
Tuin 79a is dit jaar de verenigings aardappel tuin. In het najaar kunnen leden de geoogste aardappelen
kopen. Hierover volgt later in het jaar nog een bericht.
Nieuwe leden zijn:
Tuin 1 – dhr J . van Ernst,
tuin 64a – mevr A. Adriaanse,
tuin 85 – mevr T. Bresser,
Tuin 45 – mevr Smeenk,
tuin 67a – dhr van Hoven,
tuin 99 – dhr Shiblie.
Tuin 51 – dhr Hulshoff,
tuin 82b – dhr R. van Zoelen,
Wij wensen alle nieuwe leden veel plezier op hun tuin.
CORONA TIJDPERK
Zoals het er nu naar uitziet zullen we ook de komende tijd nog steeds te maken hebben met het naleven
van de maatregelen m.b.t. Corona !
Wanneer je verkouden bent of koorts en/of andere ziekteverschijnselen hebt: BLIJF THUIS !
Hoesten en niezen doe je in je elleboog !
Op het complex : houd 1,5 meter ( kruiwagen lengte) afstand van elkaar ; bij het gebruik van het
kruiwagenhok, de kruiwagens of waterpomp: trek wegwerphandschoenen aan ( na gebruik weggooien )
en ontsmet het slot, de handvatten en de zwengel !
Wanneer je even met iemand op het tuinpad staat te praten houd dan in de gaten of er iemand anders
wil passeren, geef deze persoon hiervoor dan de ruimte om veilig te passeren . ( Het moet niet zo zijn
dat iemand zich bezwaard of onveilig gaat voelen )
Wij zijn ons er terdege van bewust dat de coronacrisis veel van iedereen vraagt; gun elkaar het licht in
de ogen, ga niet op elkaar lopen fitten, We hebben allemaal last van deze beperkingen maar alleen als
we ons SAMEN houden aan de maatregelen , zijn wij er als bestuur van overtuigd dat we deze moeilijke
periode doorkomen en kunnen blijven genieten van onze tuin!!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Wim de Boer - waarnemend voorzitter en Eric van Loo - secretaris

Hoeveel water en wanner moeten we dat aan onze planten geven.
Wij hebben geconstateerd dat er onder onze leden mensen zijn die de tuin gaan
sproeien als de zon nog te veel warmte uitstraalt waardoor er teveel water weer
verdampt, dat is dus echt ” water naar de zee dragen ”, lees onderstaand advies eens
door en doe er je voordeel mee !
Bij tropische temperaturen en langere periodes van droogte is de verleiding groot om
de tuin regelmatig te sproeien. Maar als je dit niet op het juiste moment doet, dan
doe je meer kwaad dan goed.
De grond van je tuin en planten droogt vooral uit door de combinatie van wind en zon.
Als planten het moeilijk hebben, zie je dat doorgaans snel genoeg: het blad gaat
hangen, blaadjes kleuren geel of vallen uit. Voel bij twijfel met je hand op 10 cm
diepte. Soms is alleen de bovenlaag droog en zit daaronder nog genoeg vocht.
Maak voordat je water geeft eerst
met een 3- poot de bovengrond los.

WANNEER MOET JE SPROEIEN?
Het is belangrijk om de weersvoorspellingen goed in de gaten te houden. Als je ziet
dat er een droge periode aan komt, sproei dan een dag of maximaal twee dagen
voordien je tuin. Het is namelijk niet goed voor de tuin om te sproeien terwijl het heel
droog en warm is. Is het maar één dag onverwacht warm, maar hebben je planten wel
al water nodig? Dan kun je het beste wachten tot de volgende dag om de tuin te
sproeien.
DE BESTE TIJD:
Als de zon schijnt, moet je vooral niet midden op de dag de tuin sproeien. Dan
verdampt het grootste deel van het water meteen. De beste tijd om de tuin te
sproeien, is vroeg in de ochtend ( tot 10.00 uur, zodat het water de tijd heeft om in
de grond te trekken. Als ‘s ochtends niet lukt, is vroeg in de avond (vanaf ca 17.00
uur ) ook nog een optie. Belangrijk is hierbij wel dat de planten tijd hebben om te
drogen voor de nacht. Dat voorkomt schimmelvorming.
HOEVEEL MOET JE SPROEIEN?
De beste hoeveelheid om te sproeien – uiteraard afhankelijk van de droogte en het
type planten – is 10 tot 15 mm. Om dit te meten, kun je een regenmeter in de tuin
plaatsen. Je kunt beter in een keer veel water geven dan elke dag een beetje. Planten
die vaak een beetje water krijgen wortelen oppervlakkiger en worden daardoor
kwetsbaarder. Een tot twee keer per week een flinke hoeveelheid is doorgaans
genoeg.
( uit Landleven 2018)

