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Beste tuinders 

Op maandag 16 april jl. hebben we de jaarlijkse Algemene ledenvergadering 

gehouden in het Stedelijk museum aan de Voorstraat. Voor ons een nieuwe 

maar geslaagde locatie, te midden van de tentoonstelling van werken van 

Herman Brood hebben we veel zaken besproken. 
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Na de huishoudelijke zaken als jaarverslag, notulen van de vorige algemene 

ledenvergadering en begroting kwamen de volgende onderwerpen aan de 

orde: 

 

 Het storten en achterlaten van afval in de composthoop 

 Het al of niet laten leveren van stalmest en de consequenties hiervan 

 Verslag van de activiteiten commissie met een voorstel voor het seizoen 

2018 (zie stukje hieronder van de activiteiten cie. en activiteitenlijst als 

bijlage). 

 Toelichting van de bio commissie over een te houden enquête(zie stukje 

hieronder van de biocommissie en de bijbehorende enquête). 

 Organisatie van het Algemeen werk: iedere 1e zaterdag van de maand 

van 9 tot 12 uur, aanmelden per mail. Er wordt een week van tevoren 

bekendgemaakt welke klussen er zijn. 

De leden hebben hun afkeuring laten blijken over het afval en er zijn leden die 

bepleiten om over te gaan tot het composteren op de eigen tuin. 

Het leveren van mest levert het probleem op van de opslag. Hieraan zijn zeer 

hoge kosten verbonden en de vergadering had grote twijfels of deze kosten in 

verhouding staan met de noodzaak van mest levering. 

De vergadering besloot om zich te laten informeren door 

deskundigen, de activiteiten cie. en de bio cie. proberen dit zo spoedig mogelijk 

te organiseren om daarna door de leden een goed besluit te kunnen nemen. 

Het bestuur zal alle leden benaderen en inventariseren hoe groot de vraag naar 

mest is bij onze tuinders. 

 

Complex Meeuwenstraat 

Helaas was er slechts een tuinder van het complex Meeuwenstraat aanwezig. 

Ook in deze nieuwsbrief is de informatie veelal toegespitst op het complex 

Panoven. Ook de bijlagen hebben betrekking op het tuinieren en de activiteiten 



op het complex Panoven. Mocht er interesse blijken vanuit de tuinders aan de 

Meeuwenstraat willen we jullie graag bij e.e.a. betrekken en informeren. 

 

Informatie vanuit de activiteiten commissie 

Activiteiten in 2018 
Op de ALV van 16 april is aan de aanwezige tuinders een overzicht gegeven van 
de activiteiten in dit tuinjaar met het verzoek deze lijst in te vullen. 
Voor de niet aanwezige tuinders sturen we de lijst nog even mee als bijlage. 
We vragen je vriendelijk dit overzicht in te vullen en in de brievenbus bij het 
clubhuis  te gooien. 
Ook kun je natuurlijk de lijst digitaal invullen en sturen naar 
Volkstuinverenigingvianen@gmail.com 
In de kast van het mededelingenbord aan de Panoven, tenslotte, ligt ook een 
aantal geprinte exemplaren om in te vullen. 
We hopen op veel aanmeldingen. 
Bedankt alvast voor je moeite en tot ziens op onze mooie tuinen. 
 
Bodemgebruik en biologisch mesten: houd 19 mei vrij in de agenda! 
Op de ALV van 16 april is uitgebreid gepraat over de aanschaf van paardenmest, 
ook i.v.m. een dure investering die daarvoor nodig is. 
Iedere tuinder heeft daarna van het bestuur 2 vragen over dit onderwerp 
gekregen. 
De biocommissie heeft op de ALV van 16 april een enquête uitgedeeld aan de 
aanwezige tuinders. Bij de niet aanwezige tuinders is deze aan hun tuinhek 
gehangen. Hierin wordt o.a. de nu gebruikte mest door tuinders 
geïnventariseerd met o.a. als doel te komen tot een meer biologische manier 
van mesten zoals dat past binnen onze vereniging. 
Hierop aansluitend hebben biocommissie en activiteiten commissie de koppen 
bij elkaar gestoken en in overleg met het bestuur iemand uitgenodigd die ons 
uitgebreid komt informeren over bodemgebruik en biologisch mesten. 
 

We zijn heel blij dat Janneke Tops (zie ook www.gezondemoestuin.nl) op zo 
korte termijn beschikbaar is. 
Janneke heeft ons 2 jaar geleden een zeer enthousiast en inspirerend verhaal 
verteld over biologisch moestuinieren. Zij gaat nu dieper in op bodemgebruik 
en biologisch mesten. 
 
Zij komt op zaterdag 19 mei van 13.30 uur tot 16.00 uur naar ons clubhuis aan 
de Panoven. 

http://www.gezondemoestuin.nl/


 
We hopen op heel veel belangstelling! 
Als je wilt en kunt komen, stuur dan even een mail naar 
Volkstuinverenigingvianen@gmail.com of gooi een briefje met je naam en 
tuinnummer in de brievenbus bij het clubhuis. 
Tot ziens op 19 mei! 
 
Informatie vanuit de bio commissie 
 
 
 
Inventarisatie “manieren van tuinieren” van de Volkstuinvereniging Vianen 
 

Beste collega tuinder, 
Op de ALV in april 2017 is, na de enthousiaste reacties van de leden, de 
biologische commissie nieuw 
leven in geblazen. De leden stelden voor om in de toekomst allemaal biologisch 
te gaan tuinieren. 
In het verleden heeft deze commissie al allerlei informatie verzameld over 
biologisch tuinieren die je kunt 
vinden op onze website. 
De huidige commissie wil nu graag inzicht krijgen hoe onze huidige aanpak van 
het tuinieren is, zodat 
duidelijk wordt wat er eventueel nog nodig is om het biologisch tuinieren verder 
te bevorderen. 
Daarom heeft de biologische commissie een vragenlijst opgesteld. De meeste 
tuinders op de Panoven hebben deze vragenlijst inmiddels ontvangen. Mocht je 
die nog niet hebben gekregen is de lijst bijgevoegd als bijlage bij de nieuwsbrief. 
 
 

een vriendelijke groet namens de biologische commissie, 
Paul Duivestein, voorzitter. 
De biologische commissie bestaat uit: 
Tineke van Beijnum tuinnummer: 90 
Paul Duivestein tuinnummer: 23 + 24 email: biocie@ xs4all.nl 
Betty de Swart tuinnummer: 1 
Kees Zijderveld tuinnummer: 19 
– 

Mocht 
je tenslotte zaken missen op de lijst die je toch van belang vindt voor de inventarisatie, dan 
kan je 
jouw leesbare opmerkingen toevoegen aan de achterzijde van de lijst of op een extra vel 
papier dat je aan de lijst vastmaakt. 
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Parkeren en rijden op de paden  

Tijdens de vergadering is gevraagd zo mogelijk bij binnenkomst aan de 

rechterzijde te parkeren zodat de borders zichtbaar blijven. Ina Schouten en 

Joke Willems zijn dagelijks bezig de borders voor het clubhuis goed te 

onderhouden, het is jammer als er continu auto’s voor staan als er nog genoeg 

plek aan de andere kant beschikbaar is. 

 

 

 

 

Ook wordt gevraagd NIET op de graspaden te 

rijden. Alleen de verharde paden zijn in geval van nood bij 

zware transporten en aanleveren van zware 

zaken beschikbaar. Er staan kruiwagens achter de schuur voor algemeen 

gebruik als je zelf geen kruiwagen hebt. 

 

 

 

 

Ingezonden mededeling van Joke Willemse als info voor onze leden 

 

 

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus a.s. zijn er bij de Fam. Verschoor, 
Kanaaldijk 16, Vianen mooie open tuindagen. 
Misschien voor een aantal bekend, het is daar zo mooi. Fuchsia’s tig soorten 
supermooie planten en alles wat je verzinnen kunt aan planten. Misschien 
animo voor de leden een gezamenlijk tochtje te maken daar naar toe? 
 
 
 
 



 
 

 

Spullen ter overname 

Er worden nogal eens spullen neergezet bij de schuur waarvan niet bekend is 

van wie die zijn en of ze bedoeld zijn om weg te geven. Recent troffen wij bijv. 

laarzen aan, een spade en een compostvat. Maak even duidelijk of je die weg 

wilt geven en zet er een afzender bij. 

Raboclubkas campagne 

De clubkascampagne heeft dit jaar 104,37 euro opgebracht. Dank aan de 

mensen die op ons gestemd hebben. 

 

 

Voedselbank 

De helft van tuin 45 wordt gebruikt voor het kweken van groenten en 

aardappelen voor de voedselbank. Wie nog wat tijd over heeft kan zich melden 

bij Ellen Hansen voor het poten van aardappels, uien en t.z.t. courgettes. 

 

 

 

 

 



 

 

Lief en leed 

 

Na een ernstige ziekte is onze mede tuinder Bram Koffrie weer op zijn tuin 

geweest na een lange periode van herstel. We hopen hem ondanks zijn 

beperking toch weer vaak te kunnen ontmoeten op de tuin en wensen hem 

een verder herstel toe. Dat ook zijn buren op de tuin naar elkaar omzien is goed 

om te merken, met zijn vrouw is afgesproken dat zij ons laten weten als er hulp 

nodig is om de tuin te verzorgen.  

 

Ons oud lid de heer John Olde Monnickhof is recent overleden. Gezien zijn 

lange tuin verleden hebben wij zijn vrouw gecondoleerd namens de Vereniging. 

 

 

Het bestuur wenst jullie allen een goed tuinseizoen toe! 

 

 


