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Beste tuinders 

 

Het nieuwe jaar is wel heel erg nat geweest tot nu toe. Veel activiteiten zijn nog 

niet gestart mede dankzij de moeilijk begaanbare paden die we niet al te veel 

willen belasten.  

Ook de nieuwjaarsbijeenkomst verliep niet zonder heftige regenbuien, 

desondanks was het een gezellige bijeenkomst in ons kleine clubgebouw dat 

toch maar weer goede diensten bewees. 
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Zoals in de vorige nieuwsbrief  is vermeld beleven we dit jaar een lustrum.  

Sinds 15 jaar bestaan we als zelfstandige vereniging en betekenen onze tuinen 

heel veel plezier, inspanning en ontspanning voor onze leden. In al die jaren is 

ook het aanzien van de tuinen veranderd, verkregen kennis over 

klimaatverandering, manier van tuinieren en steeds weer voortschrijdende 

kennis over onze flora en fauna en wat dat voor ons als tuinders betekent 

proberen we toe te passen en te ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bestrijdingsmiddelen 

 

Op 7 maart a.s. organiseert de 

activiteiten commissie een lezing over bestrijdingsmiddelen in samenwerking 

met VELT Utrecht. Wat kunnen we gebruiken en wat beslist niet?  

In het huishoudelijk reglement heeft de vereniging zich ten doel gesteld om 

natuurlijk tuinieren te bevorderen en het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen te ontraden. 

De bio commissie heeft aangekondigd het betreffende artikel over 

bestrijdingsmiddelen aan te scherpen en zal een voorstel doen op de 

eerstvolgende Algemene Ledenvergadering om het Huishoudelijk reglement in 

die zin te wijzigen. 

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering kunnen we ons ook laten 

informeren over dit onderwerp tijdens de lezing op 7 maart waarvoor 

geïnteresseerde leden zich al hebben opgegeven. 

 

 



Beheer 

 

Ondanks de slechte weersomstandigheden is er veel noodzakelijk snoeiwerk 

verricht door Cor en Willem. Om hen ook goed te faciliteren heeft het bestuur 

besloten een goede motor zaag ter beschikking te stellen op kosten van de 

vereniging zodat zij niet met eigen gereedschap hoeven te werken. Ook de 

benodigde veiligheidskleding wordt daarbij aangeschaft. Na 1 maart zal er niet 

meer gesnoeid worden in verband met het vogel broedseizoen. 

 

 

 

 

 

Een kleine werkgroep onder leiding van Hilko is 

verder gegaan met de plannen voor stroomvoorziening in het clubhuis en de 

schuur om het gebruik van de benzinegenerator zoveel mogelijk te beperken.  

Wij hebben na inventarisatie van de behoefte aan stroom offertes opgevraagd 

voor zonnepanelen, omvormer en benodigde accu’s en het bestuur zal in de 

Algemene ledenvergadering met een voorstel komen om dit aan te schaffen en 

zo mogelijk nog deze zomer aan te leggen. 

 Leuk om te vermelden is dat een van onze nieuwe leden, Stef Boudens,  graag 

betrokken wil worden bij de plannen en aanleg. 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 



De jaarlijkse ALV wordt ook dit jaar weer gehouden in het Stedelijk Museum 

aan de Voorstraat op 23 april, aanvang 20.00 uur, inloop/koffie 19.45 uur. 

Julie ontvangen de uitnodiging met agenda en bijbehorende stukken begin 

april. Noteer vast de datum! 

 

Nieuwe leden 

Alle tuinen zijn momenteel bezet, we verwelkomen Marjan Verbeek op tuin 49 

Martijn de Groot op tuin 68 en Kim Timmer en Sjef Boudens op tuin 54. 

Jullie allen hartelijk welkom en heel veel tuinplezier. Ga vooral in gesprek met 

de andere tuinders als je je kennis wilt vergroten over tuinieren, er is heel veel 

kennis onder onze leden! 

Bestuur 

 

Tijdens de laatste bestuursvergadering is de bezetting van het bestuur weer 

besproken. 

Aftredend volgens rooster zijn Cor, Hans en Ellen, beide heren en ik kunnen 

herkozen worden, voor mij geldt wel dat ik op termijn wil aftreden op het 

moment dat er iemand wordt gevonden die voorzitter wil worden. 

Ik stel mij zo voor dat er genoeg tijd wordt genomen voor inwerken en 

meelopen in het bestuur voordat ik definitief stop als voorzitter. Met zoveel 

nieuwe actieve leden die er de laatste jaren zijn bij gekomen moet dit toch 

lukken. Het geeft mij dan ook de tijd ontwikkelingen die in gang zijn gezet af te 

maken. 

 

 

Overleg met Gemeente Vijfheerenlanden 

De gemeente heeft toegezegd het parkeerterrein schoon te maken door 

middel van spuiten en vegen met het daarvoor geschikte materieel. 



De gaten tussen de stenen worden dan ingezaaid met gras.

 

 

Ervaring met op andere terreinen leert dat dit de meest groene en effectieve 

manier is om het terrein goed te houden. Door de capillaire werking van het 

gras wordt het water afgevoerd. 

Er wordt weer compost geleverd en het door ons gesnoeide hout wordt 

gesnipperd t.b.v. onze tuinen. Omdat dit niet voldoende is hebben wij ook nog 

aanvullend houtsnippers gevraagd, de rozentuin en insectentuin met paden 

vragen veel gehakseld hout.  

 

Staan jullie kassen en vensterbanken al vol met opkomende plantjes? Bij mij 

thuis is het weer woekeren met de beschikbare ruimte voor het optrekken 

achter glas en dat zal bij velen van jullie niet anders zijn denk ik. En nu maar 

hopen op wat meer zonrijke droge dagen. 

 

Agenda 

 

7 maart 10-12 uur: Lezing samen met VELT Utrecht in het clubhuis aan de 

panoven over bestrijdingsmiddelen. 

23 april 20-22 uur jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het Stedelijk 

Museum Voorstraat Vianen, Aanvang: 20 uur, koffie vanaf 19.45 uur 

Algemeen Werk 9-12 uur: Wordt afhankelijk van weersomstandigheden week 

van te voren aangekondigd per mail. 

 

Het bestuur 


