
Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen Nr. 3 

 

 

 

Juni 2018 

www.volkstuinverenigingvianen.nl 

volkstuinverenigingvianen@gmail.com 

 

Beste tuinders 

 

Hoewel het momenteel drukke dagen zijn voor ons als tuinders dacht ik even 4 

dagen te gaan fietsen, dat zou toch wel kunnen zonder al te veel schade. 

Na te hebben genoten van een bezoek aan de magnifieke hortus botanicus in 

Munster en de Landes Gartenschau in Bad Iburg kwam ik na 4 dagen terug op 

mijn tuin en schrok wat regen en warmte in die dagen hadden aangericht. 

Netjes gemaaid en strak achtergelaten was de tuin in slechts enkele dagen 

veranderd in een onkruidtuin. Zo snel kan het gaan! De prettige verrassing was 

dat we meteen een aardbeien orgie konden organiseren want ook die rezen de 

bak uit, letterlijk, want ik ben dit jaar overgegaan op het kweken van aardbeien 

in bakken en de voorlopige resultaten mogen er zijn. 
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Voedselbank 

Enkele maanden geleden kwam er een halve tuin vrij t.o. de schuur en omdat 

we geen nieuwe huurder hadden besloten we het experiment van 2 jaar 

geleden weer nieuw leven in te blazen en de tuin in te richten t.b.v. de 

voedselbank. Een win/ win situatie, de grond werd gebruikt en kwam niet 

ongebruikt te liggen en zo kunnen we hopelijk 

behoorlijk wat leveren aan de voedselbank voor 

hun cliënten. 

De aardappelen groeien de laatste weken zoals 

het hoort en dezer dagen gaat ook de rest van de 

groente erin zoals courgettes en bietjes en wat 

jullie verder nog aan groenteplantjes over hebt 

wat we kunnen gebruiken.  

Mochten jullie veel oogst uit eigen tuin hebben 

deze zomer zet het dan zo kort mogelijk voor 

donderdagmorgen 11 uur bij de schuur dan 

brengen wij het naar de voedselbank. Als je tijd 

over hebt en toch graag wil tuinieren, kan een 

schoffelbeurt natuurlijk nooit kwaad. Het is tuin 

45 maar het staat duidelijk aangegeven. 

Activiteiten commissie 

OPEN TUINDAG zaterdag 23 juni 2018 

 

Op zaterdag 23 juni staat het hek van 13.00 uur tot 16.00 uur open. 
Waarom? 
Bezoekers zijn dan welkom op ons tuincomplex aan de Panoven. 
Wat is de bedoeling? 
Bij tuinders die dat willen, kunnen bezoekers de tuin bezoeken. Daar horen zij 
over het verzorgen van de tuin, het plezier in het tuinieren, hoeveel tijd dat 
ongeveer kost, dus vooral waarom het zo ontzettend leuk is om een volkstuin te 
hebben. 
Mensen die zo enthousiast worden en zelf een tuin willen huren? Dat kan! Er is 
geen wachtlijst meer. 
Er zijn heel veel verschillende tuinen aan de Panoven: originele moestuinen met 
bijna alleen groente, gemengde tuinen, tuinen waar veel bloemen zijn, tuinen 



die ook diervriendelijk zijn, beginnende tuinen, tuinen waar de bedden 
verschillende vormen hebben, enz.enz. 
Een grote rijkdom. 
Hoe meer verschillende tuinen er bezocht kunnen worden, hoe mooier het 
beeld van bezoekers wordt over de rijkdom van al onze tuinen! 
Als bezoekers komen, kun je natuurlijk gewoon in je tuin werken. Wat je wel of 
niet vertelt, bepaal je helemaal zelf. 
 
Doe je ook mee? 
Hartstikke fijn. 
Laat dat even weten op 
volkstuinverenigingvianen@gmail.com. 
 
 
 
 
 

Bio commissie 

 

Dag medetuinders, 
 
Allereerst hartelijk bedankt voor het inleveren van de vragenlijst van de bio 
commissie. 
30 tuinders hebben de lijst ingevuld. Het beeld dat daar uit ontstaat, is 
bemoedigend uit het oogpunt van biologisch tuinieren! Daar zijn we blij mee. 
 
We sturen het resultaat van de ingeleverde lijsten ook even naar alle tuinders 
bij deze nieuwsbrief van juni, er is een bijlage met de rauwe resultaten van de 
beantwoording op de vragen lijst en ook een bijlage met een 
becommentarieerde samenvatting van deze resultaten. 
 
Op de informatiebijeenkomst op 9 mei jl. van Janneke Tops hebben 35 tuinders 
genoten van een geweldig verhaal over biologisch tuinieren en dan vooral over 
bodemgebruik en bemesting. 
 
In aansluiting op de vragenlijsten en deze bijeenkomst, geven we elke 
nieuwsbrief meer uitgebreide informatie over de onderwerpen die in de 
vragenlijst aan de orde waren, dus grondbewerking, ongediertebestrijding, enz. 
We stemmen dat ook zoveel mogelijk af op het seizoen waarin de nieuwsbrief 
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verschijnt, dus wat is op dat moment echt van belang. We zorgen zo ook dat 
tuinders die vragen op de lijst hadden gezet, antwoord op hun vragen krijgen. 
 
Wat betreft grondbewerking verwijzen we alvast naar de genoemde lezing 
door Janneke Tops waarvan een samenvatting eveneens in de bijlagen is aan te 
treffen. 
 
De bio commissie. 
 
 

 
 
Tuinfeest 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als laatste dit seizoen, althans op dit moment, vindt op zaterdag 1 september 
vanaf 5 uur weer ons tuinfeest plaats. Op de ALV in april hebben zich al 
verschillende tuinders opgegeven. 
Op het tuinfeest ontmoeten we elkaar, wisselen tuinervaringen uit en eten en 
drinken we allerlei heerlijks. 
Iedere tuinder zorgt voor een warm of koud gerecht voor 2 tot 4 personen, bij 
voorkeur gemaakt met ingrediënten uit eigen tuin. De vereniging zorgt voor 
drinken en brood. 
In augustus komt de activiteiten cie. met een oproep voor deelname en meer 
info. 
We hopen dat veel tuinders ook dit jaar weer mee doen. 
 
De activiteiten commissie. 
 
 
 
 
 
 



Plantjes adoptie centrum 
 
We kregen een ingezonden bericht van een tuinder met het idee om 
overgebleven gezaaide plantjes aan te bieden aan collega tuinders. Het 
gebeurde al wel dat overgebleven plantjes op de tafel bij de schuur werden 
gezet in de veronderstelling dat iemand die wel mee zou nemen. Soms bleef het 
dan te lang staan zonder water. Het idee is om er een gietertje bij te zetten en 
een ieder te vragen het zaaigoed zo nodig van water te voorzien en een briefje 
achter te laten en een mededeling op het forum van de website te plaatsen. 
 
Herhaalde oproep parkeren. 
 
Nu de borders op het parkeerterrein op zijn allermooist zijn en er heel veel 
aandacht en zorg aan wordt besteed vragen we jullie zoveel mogelijk te 
parkeren op de rechterzijde van het parkeerterrein vanaf het binnenkomen 
door het hek. Het zicht op borders wordt nu nog vaak weggenomen door de  

auto’s voor de borders terwijl er veel plaats is aan de andere 
kant. Let er even op.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Schouwen van de tuinen 
 
Het bestuur is weer een aantal malen gaan schouwen en is teleurgesteld in een 
aantal tuinders die soms zelfs sinds afgelopen jaar niet meer regelmatig zijn 
komen tuinieren. Het resultaat is dan ook duidelijk te zien en niet alleen 
hebben je buren daar last van maar ook het aanzicht van ons complex wordt er 
niet beter op. Een aantal mensen hebben we aangeschreven en gebeld en we 
hopen dat dit tot een positief resultaat zal leiden. In enkele gevallen hebben we 
zelfs tot de uiterste maatregel moeten overgaan omdat meerdere 
waarschuwingen werden genegeerd.  
 
Voor alle duidelijkheid, in geval van overmacht door bijv. ziekte zijn wij altijd 
bereid hulp te bieden maar dan moet dit wel worden gemeld. 



De statuten van de Vereniging zijn heel duidelijk over het onderhoud en de 
consequenties in geval van nalatigheid hierin. 
  
Uit de bestuursvergadering 
 
Zoals jullie wel zullen weten is iedere Vereniging, instelling en bedrijf verplicht 
om te voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens in verband 
met de privacy. Als Vereniging hebben we die maatregelen getroffen die 
hiervoor noodzakelijk zijn. 
 
In tegenstelling tot voorafgaande jaren is het dankzij de voortdurende inzet van 
de penningmeester gelukt om de contributies op tijd te innen. Dank aan de 
leden die op tijd de contributie hebben overgemaakt zonder dat hieraan een 
herinnering aan te pas moest komen.  
 
Een van onze leden heeft aangeboden een facebook pagina namens de 
Volkstuinvereniging te willen opstarten en beheren. We willen dit graag maar 
laten ons eerst nog als bestuur informeren over de voor- en nadelen alvorens 
hiertoe formeel te besluiten.  
 
Zoals jullie wel gemerkt hebben zijn er regelmatig problemen met het slot van 
het toegangshek. Inmiddels is een nieuwe cylinder besteld en volgens de 
slotenmaker zou hiermee het euvel verholpen zijn.  
 
Redactie Nieuwsbrief 
 
Wij zoeken tuinders die het leuk vinden mee te werken aan de nieuwsbrief die 
ongeveer 5 x per jaar verschijnt. De nieuwsbrief komt tot stand met informatie 
vanuit het bestuur, de diverse commissies en gelukkig ook zo nu en dan door 
bijdragen van leden. De nieuwsbrief is bedoeld om, naast het forum op de 
website, informatie te delen en ideeën uit te wisselen.  
Vind je het leuk hieraan mee te werken meld je bij een van de bestuursleden. 
 
Tot ziens op de open tuin dag 23 juni a.s. en we hopen op mooi weer.  
Als er leden zijn die dan niet op hun tuin zijn kan je ons ook helpen door bij 
mooi weer koffie en thee te schenken op het terras. Meld je dan even bij de 
activiteiten commissie Betty de Swart, Tineke van Beijnum of Ellen Hansen. 
 
 
Het bestuur wenst iedereen een goede oogst en bloemrijke tuinen. 



 
 
 
 


