“Tuin-Praat”
Van het bestuur
De zomer zit er bijna op. Na een wat droger voorjaar is in deze periode, dankzij wat regenbuien, alles
flink gaan groeien. Niet alleen op de tuin zijn er ontwikkelingen. Binnen het bestuur is er ook het één
en ander gebeurd en bereikt. Hierover leest u verder in deze Tuin-Praat meer.
Ook is er weer een tuincontrole geweest. Als bestuur willen we u gelijk een compliment geven: vrijwel
alle tuinen lagen er representatief bij. Er zijn slechts enkele brieven verzonden naar leden om wat
puntjes onder handen te nemen. Laten we dit zo houden, het vergroot het tuinplezier van een ieder!

Van de voorzitter
Al langere tijd was het mij duidelijk, dat ik niet het echte “tuindersbloed” bezit.
Daarom heb ik begin juni besloten om onze tuin per 31 december 2014 op te zeggen.
Dat betekende ook, dat ik als voorzitter van Tuindersvereniging Driemond per die datum
zou moeten aftreden. Door een intern conflict is de datum van mijn aftreden echter vervroegd.
Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, zal ik daarom mijn functie per 1
september aanstaande neerleggen; Alex van Schaik zal mijn taak voorlopig overnemen.
Ik wens u allen veel tuinplezier in de toekomst; het was een genoegen om uw voorzitter
te mogen zijn.

Van de interim-voorzitter
Het bestuur respecteert het besluit van onze voorzitter. Wij zijn hem erkentelijk dat hij
het voorzitterschap gedurende bijna 3 jaar op zich heeft willen nemen. Eén van zijn verdiensten is met name, dat na tweeënhalf jaar touwtrekken met de Gemeente, het probleem rond de beschoeiing aan de Kippenbuurtkant een gunstige wending heeft genomen. Zie verder in deze Tuin-Praat.

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 vrijwilligers komt te liggen.
De eerste klusdag van 2014 werd op 31 mei jl. gehouden. De opkomst was niet groot, mogelijk door
vakanties (Hemelvaartsdag) en het niet verzenden (vergeten!) van de herinnering email. 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 mogen verwelkomen.
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“Tuin-Praat”
DE TWEEDE KLUSDAG VAN 2014 STAAT GEPLAND VOOR
ZATERDAG 27 SEPTEMBER, START 10.00 UUR.
DE KOFFIE STAAT KLAAR!
De beschoeiing rond het Kippenbuurt-gedeelte van ons complex
De staat waarin de beschoeiing rond het Kippenbuurt-gedeelte van ons complex verkeert
is al jaren een zorg van het bestuur.
De afgelopen 2,5 jaar is het bestuur met de Gemeente Amsterdam Stadsdeel ZO hierover
in gesprek geweest.
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 op haar beurt wees (op basis van het Keur Amstel, Gooi en Vecht) de Gemeente (als eigenaar van het terrein) als primair verantwoordelijke aan.
Daarmee was echter nog niet de vraag beantwoord, wie de kosten van de vernieuwing
van de beschoeiing zou gaan betalen (geschat op ca. € 40.000,=).
Aanvankelijk zou dat door de tuindersvereniging betaald moeten worden, maar na ellenlange discussies kwam het voorstel op tafel om de kosten 50/50 te verdelen.
Nadat het bestuur dat voorstel had afgewezen en wederom in beroep was gegaan is de
Gemeente tenslotte overstag gegaan.
De vernieuwing van de beschoeiing van het Kippenbuurt-gedeelte van ons complex
maakt nu deel uit van een inventarisatie, die op dit moment in heel Amsterdam ZO
plaatsvindt.
Het gaat in het stadsdeel om een behoorlijk aantal kilometers beschoeiing en de Gemeente kan op dit moment nog niet aangeven wanneer vervangingen/herstel in Driemond plaats gaat vinden.
Op basis van de nu lopende inventarisatie bepaalt het stadsdeel de prioriteiten.
Kortom: het stadsdeel zal de vernieuwing verzorgen én betalen.
Het bestuur is inmiddels in het bezit van een brief van het Stadsdeel waarin het bovenstaande wordt bevestigd.
Het bestuur is erg blij met het uiteindelijke resultaat en is met name veel dank verschuldigd aan de heer Johan de Vries, die ons met juridische raad en daad heeft bijgestaan.
Hij heeft inmiddels een passende attentie van de vereniging ontvangen.
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Help ….. de veenmollen komen!
Nee, ze zijn er, in groten getale en ze vormen een
geduchte plaag. Al enige seizoenen ondervinden
diverse tuinders de frustratie, dat kerngezonde
planten dood gaan omdat de wortels er van zijn
afgevreten. Het is ook voorgevallen dat door veenmollen uitgeholde aardappels of bieten werden geoogst. Weg wintervoorraad! Het is wettelijk niet toegestaan dit beestje te bestrijden, het diertje is namelijk beschermd. Echter,
je kunt deze zich zeer snel voortplantende dieren niet maar hun gang laten gaan, daar
tuinieren we niet voor. Inmiddels is er door één van de tuinders een doeltreffende manier
gevonden om ze te vangen. Graaf een glazen potje, of een plastic bekertje in de grond,
plankje erover en afwachten. Dagelijks controleren. De veenmol valt al scharrelend in het
glaasje en kan er niet meer uit. Vermoedt u dat er veenmollen in uw tuin actief zijn, controleer dan of er kleine gaatjes en gangetjes in de aarde te zien zijn en plaats een bekertje op zo’n plek. Gevangen exemplaren kunt u (levend!) overhandigen aan Thony de
Waal (tuin 63). Mocht hij niet aanwezig zijn: er staat een verzamelbakje bij zijn kas. Hij
zal er dan voor zorgen dat de beestjes op verantwoorde wijze worden afgevoerd.

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.

Nieuwe huurders
Tuindersvereniging Driemond verwelkomt deze zomer de volgende nieuwe tuinders:



R. van de Beek
A. Klinkenberg

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 !!
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In gesprek met de tuinders van
het jaar 2013, de familie Mazzotta
Een beetje achteraf op het tuinencomplex
bevinden zich de tuinen van onze tuinders
van het jaar. Een prettig, rustig plekje vinden
ze.
Het is alweer negen jaar geleden dat ze de
tuinen overnamen van een vriend. Ze hadden
hem jaren op de tuin geholpen, en dus al de
nodige ervaring opgedaan en allebei hadden
en hebben er veel plezier in. Als je met pensioen bent moet je wat om handen hebben is
hun overtuiging en het is heerlijk om de stad even achter je te laten en in Driemond lekker buiten bezig te zijn met het telen van je eigen groente. De vriendelijke dorpse sfeer
spreekt ze er erg aan.
Naast bonen en aardappelen en andere Hollandse gewassen is ook een duidelijke voorliefde zichtbaar voor mediterrane groenten. De Italiaanse afkomst van meneer Mazzotta
doet zich hier gelden. Tomaten in de kas, paprika’s en aubergines in de koude bak, zwarte- of palmkool uit Toscane en cucuzza uit Sicilië. Helaas willen de aubergines het niet zo
goed doen dit jaar.
Over de Tuindersvereniging zijn ze goed te spreken: Het is een mooi complex. En hoe
staan ze tegenover de tuincontroles? Meneer Mazzotta vertelt dat hij jaren geleden eens
een gele kaart heeft gekregen. In de periode dat de controles plaatsvonden waren ze op
vakantie en in onze Hollandse zomers wil het onkruid wel groeien. Het was niet leuk natuurlijk, maar die controles zijn wél nodig, vindt hij, het houdt de mensen scherp.
Zijn er dingen die extra leuk zijn? Ja: de klusdagen. Het is een leuk sociaal gebeuren. Je
leert andere tuinders kennen en wisselt ervaringen uit en …. vooral niet te vergeten de
onvolprezen taart waar Willem altijd voor zorgt maakt dat het geheel feestelijk wordt
omlijst.

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!

DE LAATSTE TUINCONTROLE VAN 2014 STAAT GEPLAND VOOR
18 SEPTEMBER
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