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Beste tuinders

Het zomerseizoen is dit jaar wel in de verlenging al dringen de
herfstbeelden zich ook langzamerhand in onze tuinen op. Voor het
eerst heb ik bloesem in mijn appelboom waargenomen in oktober en
staat tegelijkertijd de boerenkool gereed om te oogsten.
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Tijd ook om onze tuinen winterklaar te maken al zal dit niet voor ons
allemaal op de zelfde wijze gebeuren. Ik kies er zelf voor om zoveel
mogelijk te mulchen zoals de bio cie. ook heeft geadviseerd in de
vorige nieuwsbrief. Het slootvuil dat voldoende was gedroogd en
verteerd heb ik evenals vorige jaren ten dele hiervoor gebruikt. Mijn
ervaringen zijn tot dusverre goed al heb ik wel hier en daar wat
wortels en andere zaken er van te voren uitgehaald om rietgroei te
voorkomen op mijn tuin . Net op tijd want afgelopen week is het
slootvuil opgeruimd.

Foto van Sjaak Samson

In deze brief ook weer informatie vanuit de activiteiten en bio
commissie die de moeite waard zijn.
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Heb jij ook wetenswaardigheden te melden die voor alle tuinders
interessant zijn, aarzel niet om die naar de redactie te sturen voor
publicatie in de volgende nieuwsbrief die half december verschijnt.

Beheer

Het hek is voorlopig weer in goede staat teruggebracht, het wiel zal
nog vervangen worden zodat dit niet meer “zwenkt” en het openen
en sluiten makkelijker zal maken.
Na alle publicaties in de lokale media over onze brief aan College van
B&W en de wethouder in het bijzonder is er een uitnodiging
gekomen van de wethouder voor een overleg op 31 oktober a.s.
Afgelopen tijd heb ik een rondgang gemaakt langs
volkstuinverenigingen in de nieuw te vormen Gemeente
Vijfheerenlanden. Niet alleen leuk om rond te struinen in andere
tuinen maar ook belangrijk om te weten hoe de diverse verenigingen
te werk gaan en zich verhouden tot de respectievelijke
gemeentebesturen.
Ook in de toekomst zullen wij regelmatig met de andere besturen
overleggen over het beheer, bestuur en verhouding met het
gemeentebestuur, zeker na 1 januari 2019.

Rijden op de paden
Het is het bestuur opgevallen dat er steeds meer gereden en
geparkeerd wordt op de paden. Nu het natte seizoen weer gaat
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komen wil het bestuur er op wijzen dat rijden op de paden die niet
verhard zijn verboden is.

Uitzonderingen zijn enkele mensen die ontheffing hebben gekregen
i.v.m. lichamelijke beperkingen maar ook zij kunnen bij nat weer
alleen gebruik maken van de twee verharde paden vanaf het
parkeerterrein tot einde van de composthoop en het pad naar de
griend.

&

Ook parkeren is volgens art. 23 van het Huishoudelijk reglement
uitsluitend toegestaan op het parkeerterrein. Het bestuur zal borden
plaatsen om dit nog eens duidelijk te maken.
Mocht je grote transporten hebben kan dit tot het eind van de
verharde paden vervoerd worden per auto maar moet vanaf daar per
kruiwagen verder gebracht worden.
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Compost

Het bestuur is aan het onderzoeken of de centrale composthoop
verwijderd kan worden om plaats te maken van een structurele
manier van composteren. De bio cie heeft hier al goede ideeën over
in het bestuur aangedragen, zie ook het bericht in deze nieuwsbrief
van de bio commissie.
Van iedere tuinder wordt verwacht te composteren op de eigen tuin
zoals besproken op de ALV in april van dit jaar, al zijn we ons ervan
bewust dat er altijd een mogelijkheid moet blijven restafval als
takken bijv. te bergen.
Wij vragen jullie zoveel mogelijk te composteren op je eigen tuin, niet
alleen heel goed voor je grond maar ook is het financieel heel
kostbaar de bergen grond te laten verzetten en af te voeren.

Nieuwe tuinders
Er zijn weer 2 tuinen in gebruik genomen, op tuin 29 gaan Kees Jan
van Zwienen en Annerie Verploeg tuinieren, Kees Jan heeft al
ervaring met een eerdere volkstuin. Tuin 64 gaat gehuurd worden
door Siebe Bos, hij heeft een aantal jaren getuinierd op een volkstuin
in Leerdam maar heeft nu gekozen voor een tuin dichter in de buurt.
Van harte welkom en veel succes bij jullie tuinen. Fijn dat jullie nog
voor de winter kunnen beginnen.
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Voedselbank
Er is voorlopig een einde gekomen aan de wekelijkse bijdragen aan
de voedselbank. Er was dit jaar mede dankzij de in gebruik name van
de voedselbank tuin veel te bezorgen op de donderdagen.
Hieronder volgt een stukje dat de voedselbank heeft geschreven in
hun nieuwsbrief.

“Dat het volop zomerde, was ook te merken aan de hoeveelheid groenten die
bij ons werd gebracht. Of van de eigen tuin, ook bijzonder, ons “eigen
voedselbanktuintje” op de Panoven bewerkt door twee dames, die aan aantal
weken op rij groenten bezorgden: courgettes, komkommers, sla en aardappels.
Maar nu was het tuintje leeg, jammer, maar wat een mooi initiatief!
Veel leden van het tuincomplex schonken ook van hun rijke oogst, dat werd
verzameld en bij ons gebracht. Ook de tuin in Everdingen heeft ons goed
bedacht met allerlei prachtige groenten. Het blijft mooi werk om te doen en
het kan alleen, door uw steun“.

Van de activiteiten- en bio commissie
Tuinfeest op 1 september een groot succes!
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Ja, dat kunnen we wel zeggen.
Ruim 70 mensen kwamen samen aan de Panoven: jong, wat ouder,
beginnende tuinders en gevorderde tuinders. Mensen die elkaar nog
niet eerder ontmoet hadden en “oude” bekenden, het maakte
allemaal niet uit.
Mensen spraken geanimeerd met elkaar, lachten met elkaar en
dronken en aten samen.
En dat met heerlijk weer op een pracht plek.
Heel veel tuinders leverden hun bijdrage aan dit feest: door voor
lekkere hapjes te zorgen, vazen met bloemen te vullen, de ingang bij
het hek te verfraaien, te helpen met opbouwen en/of opruimen, te
helpen achter de “bar”, hapjes rond te brengen ( kinderen van
tuinders: Lisa, Britt, Sil, Emily en Naomi), ja waar niet mee.
Kortom een feest waar we elkaar ontmoet hebben en met elkaar
genoten hebben van al het goede dat het leven te bieden heeft.
En dat dankzij de inspanning en samenwerking van velen.
Dank jullie wel!
Activiteiten commissie en bestuur.
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Amelis’Hof, voorbeeld (ige) biologische moestuin en
bloemenpluktuin
De act. en bio.cie. zijn enthousiast over de biologische moestuin van
Amelis’Hof, een tuin gelegen op landgoed Oud Amelisweerd in
Bunnik/Utrecht.
De tuin is van eind april tot in november op woensdag van 13.0017.00 uur en op zaterdag van 10.00-15.00 uur open voor publiek, ook
om bloemen te plukken en groenten te kopen.
Op www.amelishof.nl zie je een link waar mee je een uitzending kunt
bekijken van Binnenste Buiten van 20 september 2018. Daar zie je
ook een interview met de tuinbaas, Michel en zijn vrouw Mariëlle, die
de bloemenpluktuin voor haar rekening neemt. Zij hebben een
prachtig verhaal over de tuin met mooie beelden van de tuin.
Wij overwegen volgend seizoen een excursie met rondleiding op deze
tuin te organiseren.
Vandaar ons berichtje nu: laat horen of je eventueel belangstelling
hebt voor zo’n excursie, dan nemen wij dat voor volgend jaar op in
onze planning.
Natuurlijk leg je je hiermee niet vast, er is immers nog geen datum
bekend! Wij peilen alleen de belangstelling.
Dus belangstelling? Graag even op info@volkstuinvereniginvianen.nl
of in de brievenbus aan het clubhuis een berichtje.
Dank je wel.
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Belangstelling gezamenlijke inkoop?
In mei heeft Janneke Tops voor ons in het clubhuis een lezing
verzorgd over een gezonde bodem.
Op onze website onder “Extra info- Biologisch moestuinieren” vind je
een samenvatting van deze lezing.
We gaan in deze NB wat verder in op het onderwerp”compost.”
Zoals jullie weten, streeft de Vereniging er naar dat alle tuinders op
hun eigen tuin hun geschikte tuinafval composteren.
Zelfs als je dat doet, blijkt dat je zelf niet genoeg compost kunt
maken, dus op een andere manier moet aanvullen om je bodem
gezond te maken/ te houden.
Voorbeeld: gemiddelde compostgift
Tuin (150 m2) met matig organisch stofgehalte (2 à 5%):
Gemiddelde compostgift: 2 à 3 kg / m2
Aantal kruiwagens compost per veldje van 25 m2:
Totaal 12 kruiwagens: (ca 40 kg compost per kruiwagen= ca 60 liter=
ca 6 emmers van elk 10 liter compost)
Bron: www.gezondemoestuin.nl
Janneke Tops noemde als 1 van de bedrijven dat goede compost
levert: Bio-Kultura (naast DSM en Ecostyle)
Bio-Kultura is een bedrijf dat in de buurt zit: Driebergen.
Door middel van deze NB willen we inventariseren of er tuinders zijn
die belangstelling hebben voor het gezamenlijk inkopen van
biologische tuinaarde compost en/of biologische mestcompost (zie
www.biokultura.nl)
Als er voldoende belangstelling is, nodigen wij iemand van BioKultura uit op de tuin om ons te informeren.
Vervolgens kun je daarna aangeven of en hoeveel compost je wilt
hebben. Voor we bestellen, betaal je het door jou bestelde. Wij
zorgen dat er pallets met zakken van 20 of 40 liter gebracht worden.
Door de gezamenlijke inkoop wordt de prijs lager per zak, bovendien
scheelt het voor het milieu liters benzine!
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Wij horen graag of je belangstelling hebt op
info@volkstuinverenigingvianen.nl of door een briefje in de
brievenbus aan het clubhuis te doen.
Voor alle duidelijkheid: het gaat nu dus nog niet om bestellen, maar
om een eerste stap te zetten, nl. inventariseren of er zo wie zo
belangstelling is voor gezamenlijke inkoop van goede compost om
daarna e.v. iemand van Bio-Kultura uit te nodigen.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief voor 15 december.

Het bestuur
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