Nieuwsbrief nr. 5 november 2020 van de
Volkstuinvereniging Vianen
Beste tuinders, hoogste tijd om weer eens een nieuwbrief te sturen na de vorige editie van
juni 2020. In deze ingewikkelde tijd toch goed om jullie als leden te informeren over onze
tuinen.
Gelukkig is eindelijk het nieuwe hek geplaatst tot volle tevredenheid van het bestuur en
zoals we al hoorden van onze leden bevalt het goed.

De insectenwerkgroep en de mensen van het beheer, voornamelijk Cor
van Dijk en Willem Groenendijk werken hard om te zorgen dat ook in de
herfst er het nodige te zien valt. De boombank die gesponsord is door de
RABO bank staat inmiddels en heeft een mooi plekje gekregen zodat we
daar al zittend kunnen genieten van uitzicht zowel over de tuin als het
kanaal. Willem heeft bloem bollen gepoot dus nu is het wachten op het
voorjaar waarin we van de ontluikende natuur kunnen genieten en dat is
wat we nodig hebben in deze crisis die vele mensen het leven zo anders
en moeilijker maakt dan ooit tevoren.

Goed is het om te weten dat de natuur autonoom haar gang gaat dwars door alle seizoenen
heen en ons perspectief biedt op andere zaken dan ziekte en economische problemen.

Herfstbeelden van de Panoven

Kardinaalsmuts

Asters en amarant

Gelderse roos

Ochtendschemering (door Sjaak Samson)

Nogal onverwacht is Sjaak Samson gestopt op zijn tuin wegens zijn verhuizing naar een
andere woonplaats. Heel veel tijd, energie en creativiteit heeft hij niet alleen in zijn eigen
tuin gestopt maar ook samen met Betty in het achterste gedeelte van de Panoven waar een
mooi stukje natuur is verrezen, mooi voor ons maar zeker ook voor de insecten, vogels en
andere dieren die beschutting zoeken. Ook heeft hij regelmatig foto’s gemaakt waaronder
de reeën in herfsttijd. Namens ons allen: Sjaak bedankt en hopelijk snel tot ziens, het ga je
goed in je nieuwe woonplaats.
Op de tuin van Sjaak is Nadia den Hartog gekomen wij wensen haar veel succes met het
tuinieren.
Ook Mila heeft besloten te stoppen met haar tuin en is nu druk bezig haar tuin schoon op te
leveren. Ook haar wensen wij succes in de toekomst.

Er is door diverse tuinders gemeld dat er aanzienlijk veel ratten op de tuinen zijn, van Kees
v.d. Berg en zijn buren kregen we te horen dat hij een tijdje geleden al 13 ratten had
gevangen. Een onwenselijke situatie dus.
Direct na de melding hebben we contact gezocht met de Gemeente die liet weten helaas
niets voor ons te kunnen doen behalve de gebruikelijke maatregelen zoals geen voedsel of
rommel op de tuinen te laten. We raden jullie dan ook aan voor zover dit nog niet is gebeurd
zoveel mogelijk te oogsten en zeker voor zover nog aanwezig courgettes en pompoenen.

Er is momenteel een lange wachtlijst voor onze volkstuinen, 19 wachtenden voor de
Panoven en 3 personen voor de Meeuwenstraat, Helaas kunnen wij op korte termijn nog
geen tuinen toezeggen behalve dat wij per 1 januari 2021 enkele lege tuinen kunnen
toewijzen.
Wij vermoeden dat mede door de coronacrisis meer mensen zich realiseren welke voordelen
er zijn verbonden aan het tuinieren en ontspannen dicht bij huis midden in de natuur.

Organisatie

Dit jaar is door corona het algemeen werk minder gestructureerd verlopen dan het bestuur
zou wensen dat betekent niet dat er geen werk is verzet, integendeel. Een kleine groep van
mensen heeft gewerkt om toch bepaalde karweien te verrichten die nou eenmaal gedaan
moeten worden.

Wij hopen in de eerste plaats voor de hele bevolking dat er een einde komt in het komend
jaar aan de bijzondere omstandigheden en de gezondheid van ons allen. Dat betekent dan
ook dat we weer in staat zullen zijn het onderhoud en beheer van onze complexen en de
organisatie zoals de Algemene ledenvergadering weer normaal kunnen laten verlopen.

Vacatures

Het bestuur ziet zich voor het probleem gesteld
dat 2 bestuursleden al eerder hebben
aangegeven te willen stoppen na jaren van
intensief te hebben meegewerkt in het bestuur.
Zowel Hans Lankhaar (secretaris) als Ellen Hansen (voorzitter) hebben al langer aangegeven
hun bestuurlijke taken te willen beëindigen. Zie ook de vorige nieuwsbrief en eerdere
verzoeken om nieuwe bestuursleden. Gezien de lastige periode hebben wij beiden ons
besluit dit al een tijd opgeschort maar dat gaat natuurlijk niet eindeloos jaar na jaar door.
Wij doen daarom hier een dringende oproep aan mensen om zich aan het bestuur te willen
verbinden. Wij spreken uit ervaring dat het echt heel leuk is om samen met andere
bestuursleden vorm te geven aan datgene wat ons bindt als leden , het reilen en zeilen van
onze vereniging en het in stand houden van onze mooie tuinen. Het is dan aan het nieuwe bestuur
een taakverdeling voor te stellen aan de ALV.

Komende winterperiode zal ik gebruiken om het gesprek met de gemeente weer vlot te trekken.
Door de reorganisatie en de daarmee gepaard gaande ambtelijke verschuivingen en ondercapaciteit
en vervolgens de Covid 19 periode is daar de klad in gekomen terwijl er toch een aantal te bespreken
zaken op de agenda staan.
Ik hoop jullie in een volgende nieuwsbrief hierover te informeren.

Wij wensen jullie allen een goede gezondheid toe en een rustige winterperiode waarop overigens
ook op onze tuinen het de moeite waard is toch regelmatig te komen en te zien hoe alles verandert
en steeds meer vogels bezit nemen van onze rustige tuinen.

Het bestuur

