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Droogte, hitte en regen, alles is onze tuinen deze zomer weer overkomen maar ik heb veel tuinders 

gesproken die tevreden waren met de tuinresultaten. Gelukkig maar, we zullen iedere keer maar 

weer moeten afwachten wat de natuur ons brengt. 

 

Afscheid 

Na tientallen jaren tuinieren hebben we afscheid genomen van Lia Tuinier, tuin 49. Tot voor enkele 

jaren samen met haar overleden man Hans zijn zij heel lang actief geweest voor de Vereniging, Hans 

o.m. als lid van de kascommissie. Hij was als een van de eersten op ons complex aan het tuinieren, 

toen nog op het oude complex. Lia, het ga je goed en voel je altijd welkom als je langs wilt komen 

voor een praatje of een kopje koffie.  

 

http://www.volkstuinverenigingvianen.nl/
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Nieuwe tuinders 

Er is de laatste tijd enig verloop geweest, leeggekomen tuinen zijn voor een groot deel alweer 

verhuurd. Wij heten als nieuwe tuinders welkom Susan van Doorn op tuin 28, Arda Cassee op tuin 

72, de heer Witkamp op tuin 56, Brenda van den  Oudenrijn op tuin 49 Bert en Joke van Amerongen 

op tuin 53. Ook voor tuin 29 is een nieuwe huurder, de aanmelding zal een dezer dagen plaatsvinden. 

Er zijn nog enige tuinen te verhuren, de reden dat die nog niet zijn aangeboden aan wachtenden op 

de wachtlijst is het feit dat deze niet leeg en zwart zijn opgeleverd zodat het bestuur hier nog het 

nodige werk aan moet (laten) verrichten. 

Welkom aan al onze nieuwe collega tuinders, wij hopen dat jullie veel plezier zullen beleven aan het 

tuinieren in het algemeen en aan ons bijzondere complex aan de Panoven in het bijzonder. 

Sommigen zijn ervaren tuinders, anderen maken graag gebruik van onze ervaringen en kennis, aarzel 

niet om bij je buren en andere tuinders advies en goede raad te vragen.  

Algemeen werk en beheer 

Ook het bestuur is met vakantie geweest of heeft het nog in het vooruitzicht, desondanks zijn de 

werkzaamheden ook in de zomer doorgegaan al hebben we geen vergaderingen gehad.  

Na een aanvankelijk succes zijn de algemene werkzaamheden dit jaar tot nu toe niet goed verlopen. 

Er zijn weinig of geen inschrijvingen, het bestuur realiseert zich dat we de inschrijvingen en het 

bekendmaken van de data toch duidelijker moeten communiceren. Een bekendmaking via de 

website en het infobord is kennelijk niet voldoende om onder de aandacht te brengen van de leden 

of is er wellicht weinig interesse?  

Het is niet altijd mogelijk om lang van te voren de werkzaamheden te omschrijven omdat we de 

klussen zo actueel mogelijk willen houden. Natuurlijk zijn er een aantal klussen die steeds weer 

terugkomen, net als seizoens gebonden klussen zoals bijv. het snoeien. Daarnaast zijn er ook altijd 

klussen die zich aandienen en zo snel mogelijk moeten gebeuren. Volg in ieder geval de 

aankondigingen op het infobord, het werk moet door ons allen worden gedaan en ieders bijdrage is 

niet alleen reglementair verplicht maar ook heel noodzakelijk.  
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Bedankt vrijwilligers! 

Gelukkig zijn er leden die structureel algemeen werk verrichten op de tuin, zoals het onderhouden 

van de bloemenborder voor het clubhuis en het gedeelte bij de tuinen aan de zuid/westzijde, het 

maaien van de graskanten bij het parkeerterrein en bij de sloten. De leden en het bestuur zijn jullie 

hiervoor veel dank verschuldigd. 

 

Van de activiteiten commissie 

Zomerfeest. 

Het tuinfeest op 26 augustus gaat dit jaar helaas niet door. 

De activiteiten commissie had een minimum van 20 aangemelde tuinders vastgesteld om het 

tuinfeest door te laten gaan. Er hebben zich 13 tuinders opgegeven met in totaal 21 volwassenen en 

4 kinderen. In overleg met het bestuur is besloten dit jaar daarom geen tuinfeest te organiseren. 

Jammer, want het was elk jaar ook een mooie gelegenheid nieuwe tuinders te leren kennen en 

allerlei wetenswaardigheden over onze tuinen uit te wisselen. 

De activiteiten commissie hoort graag wat er moet gebeuren om het tuinfeest volgend jaar wel weer 

te kunnen organiseren.  

Dus….heb je suggesties, ideeën of wat dan ook, stuur even een mail naar 

volkstuinverenigingvianen@gmail.com. Of benader ons persoonlijk. 

Bedankt alvast! 

Van de bio commissie 

Een bericht van de biologische commissie. 
 
De biologische commissie is ingesteld op de laatste ALV na de enthousiaste reacties van de leden op 
het voorstel om voortaan met zijn allen biologisch te gaan tuinieren. Er is door de commissie een 
bezoek afgelegd aan de Culemborgse Stichting van volkstuinen om te zien wat we van hen konden 
opsteken. 
 
Momenteel wordt er gewerkt aan een vragenlijst die binnenkort aan de leden zal worden uitgegeven 
om in te vullen. Met die vragenlijst willen commissie en bestuur inzicht krijgen in de huidige manier 
van tuinieren, zodat de overgang naar biologisch tuinieren kan worden ondersteund met hulp van uit 
de commissie en het bestuur. Hierbij denken we aan het verstrekken van informatie en het bieden 
van relevante voorzieningen. 
 
De vragenlijst zal worden uitgereikt met het verzoek deze na invullen anoniem in te leveren de 
brievenbus bij het clubhuis. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de voorzitter van 
de biologische commissie via e-mail: paulduif@xs4all.nl 
 
De biologische commissie bestaat momenteel uit Tineke van Beijnum, Kees Zijderveld, Betty de Swart 
en Paul Duivestein. 

mailto:volkstuinverenigingvianen@gmail.com
mailto:paulduif@xs4all.nl
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Uit het bestuur 

Het bestuur heeft de afgelopen 2 maanden niet vergaderd ivm de diverse vakanties. Er is dus 

weinig nieuws te melden. Helaas heeft het bestuur diverse tuinders moeten aanschrijven 

ivm achterstallig of zelfs het ontbreken van onderhoud. Wij vragen jullie nogmaals om in 

overleg te treden met het bestuur als je niet in staat bent om normaal je tuin te 

onderhouden. Het bestuur kan dan eventueel te hulp schieten bijv. bij langdurige ziekte.  

Het bestuur is door de wethouder uitgenodigd voor een gesprek in september nadat de 

afgesproken bijeenkomst in maart door de Gemeente was uitgesteld. Er zijn bij de 

Vereniging dringende kwesties te bespreken zoals het verkrijgen van een postcode om 

daarna aanvragen te doen voor aansluiting op nutsvoorzieningen. Dit sleept al meer dan een 

jaar voort maar wij zijn hiervoor afhankelijk van de eigenaar van het terrein, de gemeente 

Vianen. 

 

Kraamzorg op de Panoven 

 

 

 

Zoals enkele tuinders wel weten, “woont” er op onze volkstuin een zwerfpoes die door Betty 

van voedsel en aandacht wordt voorzien. Enkele weken geleden bleek de poes 

genaamd: ’Liefje’ 5 kittens te hebben die met veel moeite en met behulp van omliggende 

tuinders zijn gevangen en door de dierenambulance naar een kittenopvang gebracht. Daar kon 

de jonge moeder de opvoeding voltooien en zelf gesteriliseerd worden. De kittens zijn 

gesocialiseerd, zodat ze bij mensen geplaatst kunnen worden. Dank aan Betty, Elsje, Paul, 

Sjaak, René, Delia en de dierenambulance voor hun hulp en aandacht!  Moeder is weer terug 

op de tuin, heeft haar vaste ritme  hervonden en zal weer de nodige muizen vangen en 

verjagen. 
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Dagen Algemeen werk 

 

Zaterdag 19 augustus: ´s morgens van 9 tot 12 en ´s middags van 13 tot 16 uur 

Zaterdag 26 augustus 

Vrijdag 1 september 

Zaterdag 7 oktober 

Klussen die nog gedaan moeten worden: 

                                                                                   

 

 

Clubhuis verven buiten en binnen 

Raamkozijnen repareren van clubhuis, glaslatten vervangen 

Stenen verzamelen van paden i.v.m. het maaien 

Composthoop reinigen van plastic etc. 

Onkruid verwijderen van parkeerterrein 

  

Op het infobord hangen steeds de lijsten waarop je kunt intekenen. 

Het bestuur zal nog meer data in de herfst gaan plannen, zodra de data bekend zijn worden 

die op de site vermeld.  

 

Het bestuur wenst iedereen nog veel zonnige tuinuurtjes toe en voor diegenen die door 

ziekte niet in staat zijn te tuinieren goed herstel en beterschap.  

 

Het bestuur 


