“Tuin-Praat”
Van het bestuur
Help! Heermoes!
Een ware plaag dreigt het te worden: Heermoes. Inmiddels zijn veel
tuinen besmet met dit hardnekkige onkruid, dat zich lastig laat verwijderen. Als u dit onkruid op uw tuin heeft, werk de grond dan om met
een riek en verwijder de plant inclusief de wortelstokken. Houd dit consequent vol.
Het bestuur krijgt regelmatig klachten van leden, dat spullen zoals gereedschap en oogst van hun tuin verdwijnen. Eenieder die betrapt
wordt op het stelen van andermans spullen wordt zonder pardon geroyeerd als lid.

Klusdagen
Ook dit jaar organiseert het bestuur weer
twee (vrijwillige) klusdagen, die om 10.00
starten met koffie/thee/taart en meestal rond
13.00 uur eindigen. Het doel van deze klusdagen is een goed onderhouden complex te hebben en houden, waarbij het werk niet steeds
bij dezelfde personen komt te liggen.
De eerste klusdag werd op 8 juni jl. gehouden. De opkomst was groot, waarbij ook veel
nieuwe leden acte de présence gaven.
Op onze website kunt u een kort verslag en meerdere foto’s van deze dag vinden.
Het bestuur hoopt op de volgende klusdag weer veel leden te verwelkomen.

DE TWEEDE KLUSDAG VAN 2013 STAAT GEPLAND VOOR
ZATERDAG 28 SEPTEMBER, START 10.00 UUR. DE KOFFIE
STAAT KLAAR!
E-mailadressen
Indien u deze Tuin-Praat via de post heeft ontvangen, dan beschikt het secretariaat van onze vereniging niet over een emailadres van u. Mocht u toch een e-mailadres hebben, stuur
die naar info@tuindersverenigingdriemond.nl; het bespaart de
vereniging portokosten.
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“Tuin-Praat”
Nieuwe huurders
Tuindersvereniging Driemond verwelkomt deze zomer twee
nieuwe tuinders:



Chazia el Yandouzi
Nancy van Sluis

Het bestuur wenst onze nieuwe huurders veel tuinplezier en roept onze leden op deze
nieuwe tuinders (zo nodig) met raad en daad bij te staan.

IS HET DROOG EN WARM? SCHOFFELEN !!
De website www.tuindersverenigingdriemond.nl
Op onze website is een nieuw item verschenen: het Forum. Op deze pagina kunt u met
medetuinders van gedachte wisselen en ervaringen uitwisselen.
Eén van onze nieuwe tuinders zoekt info/ervaring met betrekking tot verwerken van grote hoeveelheden groenten. Interesse? Suggesties? Klik hier!

Tuincontroles
Dit jaar zijn inmiddels twee tuincontroles gehouden en wel
op 7 mei en 4 juli.
Na de eerste tuincontrole was het aantal tuinders dat een
brief ontving met het verzoek hun tuin op orde te brengen
minimaal. Helaas was dat bij de tweede niet het geval. Meer
dan 20 leden ontvingen een dergelijke brief.
Het bestuur roept eenieder op z’n tuin(en) goed te onderhouden. Wij vinden de rol als “tuinpolitie” niet fijn en u ontvangt liever geen brief van ons naar aanleiding van zo’n tuincontrole.

DE LAATSTE TUINCONTROLE VAN 2013 STAAT GEPLAND VOOR
20 SEPTEMBER
Een bijdrage leveren?
Indien U een bijdrage aan de Tuin-Praat wil leveren, gaarne via de postbus aan het
Praathuis of een e-mail naar info@tuindersverenigingdriemond.nl. Bedankt vast!
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“Tuin-Praat”
De beschoeiing rond het Kippenbuurt-gedeelte van ons complex
De staat waarin de beschoeiing rond het Kippenbuurt-gedeelte van ons complex verkeert, is al enige jaren een zorg van het bestuur.
In de afgelopen 1,5 jaar is het bestuur met de Gemeente Amsterdam Stadsdeel ZO hierover in gesprek.
Na een aanvankelijke weigering de beschoeiing te vernieuwen is ons bezwaar daartegen
bij de Juridische afdeling van Amsterdam ZO beland.
Die heeft op haar beurt Waternet bij het dispuut betrokken; naar ons gevoel een poging
Waternet met dit probleem op te zadelen.
Waternet heeft inmiddels (op basis van het Keur Amstel, Gooi en Vecht) de Gemeente
(als eigenaar van het terrein) als primair verantwoordelijke aangewezen.
Op korte termijn zal het bestuur met deze afdeling en Waternet overleggen; wij hebben
daarvoor juridische ondersteuning gezocht.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Een “buddy-systeem” voor onervaren leden?
Het bestuur heeft naar aanleiding van de instroom van veel nieuwe, relatief onervaren leden al vaker gesproken over een soort
“buddy-systeem”.
Naar aanleiding van een artikel over Volkstuindersvereniging Huizen, waarin gesproken werd over zo’n “buddy-systeem”, heeft het
bestuur contact gezocht met deze vereniging.
Op 12 juni jongstleden werden wij door Hans van der Veen (voorzitter) ontvangen op dit
grote complex (>200 leden, een eigen winkel en een uitgebreid eigen “wagenpark”).
Deze vereniging hanteert de volgende uitgangspunten bij de acceptatie van een nieuw
(onervaren) lid:
- Een dergelijk lid krijgt een tuin van maximaal 50 m2
- Een ervaren tuinder/lid, die zich daartoe heeft aangemeld, wordt “buddy” van het nieuwe lid
- Pas na een paar jaar kan het nieuwe lid doorstromen naar een grotere tuin
Het bestuur heeft overlegd of een dergelijk systeem ook bij onze vereniging geïntroduceerd moet/kan worden.
Wij hebben geconcludeerd, dat dit in de bovenstaande vorm niet bij ons past. De vereniging in Huizen heeft altijd meerdere onverhuurde tuinen, waardoor het doorschuiven
naar een grotere tuin eenvoudig kan plaatsvinden. Gezien onze grootte en het streven
alle tuinen te verhuren is dat bij ons een stuk lastiger.
Toch ziet het bestuur het grote nut van een dergelijk “buddy-systeem”.
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“Tuin-Praat”
Daarom hierbij de oproep aan alle ervaren leden van Tuindersvereniging Driemond om
zich beschikbaar te stellen voor een rol als “buddy”. Graag via de postbus aan het Praathuis of een e-mail naar info@tuindersverenigingdriemond.nl
Bent u een onervaren lid en heeft u behoefte aan zo’n “buddy”, graag een bericht via
dezelfde route. Het bestuur zal dan “vraag en aanbod” proberen te koppelen.

Een prettig gesprek met Bob de Vries, winnaar van de gouden schoffel 2012.
Gezeten in de koelte van het Praathuis neemt Bob, lid
van de tuindersvereniging sinds de oprichting in 1976,
even rustig de tijd voor het gesprek.
Hij vertelt hoe de leden zelf de betonpaden hebben gestort en dat de vereniging oorspronkelijk uitsluitend was
bedoeld voor bewoners van Weesperkarspel waartoe
Driemond ooit behoorde. Aan dat principe kon uiteindelijk
niet worden vastgehouden. Niet iedereen was uit tuindershout gesneden en na verloop van tijd was er een flinke leegstand van wel 19 tuinen. Het hek werd wat verder
open gezet en daarmee begon de instroom van tuinders
van ‘buiten’.
Van wie heeft Bob leren tuinieren? Hij antwoordt dat hij
als kind uit een gezin met zeven kinderen al vanaf zijn 7e
of 8e jaar flink moest meehelpen in zijn vaders tuin van 1100 m2. Dat ging lang niet altijd
van harte want na schooltijd moest hij eerst een uurtje wieden voor hij kon gaan spelen,
maar op die manier werd het tuinieren hem wel met de paplepel ingegoten. Het gezin at
het jaar rond uit eigen tuin. Er waren nog geen vriezers dus een deel van de groenten
werd in zout geconserveerd, een ander deel geweckt.
Ook nu nog eten Bob en zijn vrouw het jaar rond uit de tuin en er is genoeg om ook de
kinderen nog van groenten te voorzien.
Zijn er in al die jaren veel dingen veranderd in de vereniging? Niet echt vindt Bob. Al
vanaf de oprichting zijn er van die optimistische leden geweest die denken dat een moestuin vanzelf wel goed komt, alleen wordt er nu meer en strenger gecontroleerd dan vroeger en dat is niet verkeerd.
Is Bob tevreden over het bestuur? Hij heeft geen klachten.
Heeft u tips voor beginnende tuinders? Bobs advies is: als je wilt gaan tuinieren besef
dan vooraf heel goed dat tuinieren erg veel tijd kost en dat je niet bang moet zijn om
vragen te stellen aan ervaren tuinders. Bob geeft graag advies als mensen hem daarom
vragen. Toch heeft dat ook een risico vindt hij. Je kunt nog zulke goeie tips geven maar
we hebben ook te maken met een soms weerbarstig klimaat waardoor de verwachting
niet altijd uit komt.
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