Beste medetuinders,
De zomer loopt alweer aardig richting herfst. Een apart jaar: een koud voorjaar, een lange periode
van droogte en een heuse storm. Gelukkig bleven bij dit laatste natuurgebeuren alle kassen
gespaard, het waren de stokbonen die dik in het blad en in de bonen stonden die het op veel
tuinen moesten ontgelden. Hier en daar werden bonen met wortels en al uit de grond getrokken
en deze konden niet meer gered worden, maar over het algemeen mogen we niet mopperen over
de schade. En ondanks het soms grillige weer vallen de opbrengsten uit de tuinen dit jaar beslist
niet tegen.
Van het bestuur
Afgelopen juni informeerden wij u over een conflict met een van onze leden. Dit geschil leidde tot
het royeren van het bewuste lid en het in gang zetten van juridische stappen door dit lid. Het
bestuur was hierbij unaniem van mening bij zijn standpunt te blijven omdat het geen vertrouwen
meer had in deze tuinder.
Tijdens een extra ledenvergadering op donderdag 25 juni jl. werd de historie van deze zaak
toegelicht en werden de standpunten van het bestuur en die van het geroyeerde lid duidelijk in
beeld gebracht. Tevens was er gelegenheid tot vragen stellen.
Aan het eind van de avond was duidelijk dat de meeste aanwezige leden er voor waren de
betrokken tuinder nog een kans te bieden met een kleiner aantal tuinen en onder zeer strikte
voorwaarden. Er worden dus geen juridische stappen ondernomen.
Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met de tuinder en zijn advocaat en is afgesproken
dat het royement zal worden opgeheven, de tuinder onder strikte voorwaarden op twee van zijn
oorspronkelijke vier tuinen terug kan komen en dat zijn kas op tuin 53 definitief zal moeten
worden afgebroken. De tuinder is met dit besluit akkoord gegaan.

Een bijenkast onder de mast
Onlangs ontving het bestuur het verzoek om een bijenkast op het complex te mogen plaatsen.
Besloten is om volgend seizoen als proef een kast onder de mast te laten plaatsen. De imker stelt
zich voor:
Hallo, ik ben Roy de Bruin, ik ben 29 jaar oud en kom uit het kleine dorpje Nigtevecht. In april dit
jaar heb ik een bijenkast gekocht en ik ben in mei begonnen met imkeren. Op dit moment heb ik
dus 1 bijenkast staan in mijn woonplaats. Volgend jaar mei hoop ik een 2de volk te hebben
afgelegd en wil ik deze in een kast plaatsen op het tuincomplex van Tuidersvereniging Driemond.
Een bijenkast is ongevaarlijk:
Een bijenkast is ongevaarlijk, van nature zijn bijen niet steek lustig. Wanneer de bij
bedreigd/aangevallen wordt zal hij zich verdedigen door te prikken. Er zijn zelfs imkers die zonder
beschermende kleding imkeren.
Tip:
Wanneer u in de buurt van een bijenkast komt, loop dan naar de achterkant van de kast, want als
u voor de vliegopening van de kast blijft staan zou er wel eens een bij kunnen denken dat er gevaar
dreigt. Achter de kast kan u gerust blijven staan!
De kast openmaken om even te kijken is ook niet verstandig om te doen.
Voordelen voor uw tuin:
Bijen zijn specialist in het bestuiven van bloemen, gewassen en fruitbomen.
Door de bijen wordt de kans vergroot dat groenten en fruit zoveel en zo goed mogelijk wordt
bestoven voor optimale groei en bloei. Het resultaat: mooie, volle bloei van bloemen, planten en
gewassen in eigen tuin en omgeving.
Ik hoop u genoeg geïnformeerd te hebben over een bijenkast in uw omgeving. Voor eventuele
vragen kunt u mij altijd bellen. 0652056222
Groet, Roy de Bruin

Klusdag, 20 juni 2015
De stemming zat er prima in, de opkomst was
prima en er werden weer een paar belangrijke
klussen aangepakt. Alle klussers, nogmaals,
bedankt voor jullie inzet en hopelijk tot de
volgende klusdag van 19 september. De koffie
staat om 10.00 uur klaar en we zullen Willem
aanmoedigen weer voor zijn heerlijke taartjes te
zorgen. Iedereen is van harte welkom.

DE VOLGENDE KLUSDAG STAAT GEPLAND VOOR 19 SEPTEMBER,
AANVANG 10.00 UUR.
In gesprek met de tuinder van het jaar: Hennie van Schaik
De afspraak voor het
gesprek staat voor 4 uur ’s
middags en ik word
ontvangen in een knus
hoekje van de tuin met
thee en koek.
Onmiddellijk is duidelijk
dat het hier niet om een
mannentuin gaat, er is
duidelijk werk van
gemaakt om het er
ordelijk en gezellig te
maken en het creatieve
element ontbreekt niet.
Pas na haar huwelijk met Arie begon Hennie de tuin thuis bij te houden. Haar man Arie tuinde al
vanaf de oprichting bij onze vereniging en daarvoor bij Sluis waar ook tuintjes waren, maar zijn
manier van tuinieren beviel haar niet. Het was in zijn tuin veel te rommelig, daar was geen eer aan
te behalen, dus ieder zijn eigen tuin.
Van lieverlee moest er toch bijgesprongen worden in de tuin van Arie en toen werden de talenten
van Hennie heel duidelijk. De oude kas, die er niet zo fraai uitzag, werd opgeknapt en helemaal
geschilderd. Het werd een plaatje. Nog niet zo lang geleden werd de tuin nogmaals verkleind en
Hennie deed alles zelf, tot en met het leggen van het tegelpad.
Ideeën doet Hennie op in boeken over tuinieren en het blad Landleven, waarin ook veel creatieve
tips staan. Spulletjes in de kas ruimt zij bij voorkeur op in manden, dat staat wat leuker dan
emmers.
Het begint te regenen en we drinken de thee verder op in de kas, waar de aardappeloogst ligt, de
uien in de nok hangen en tomaten en kruidenplanten staan. In plaats van gewitte ramen hangen er
gordijntjes. Even later staan we weer in de tuin. Er staan 3 regentonnen met een overloopsysteem
van buisjes, allemaal zelf aangelegd. De fruitbomen staan er aantrekkelijk bij, vol fruit.
Het zal niemand verbazen dat Hennie de tuincontroles zeer toejuicht. Het complex ligt er
tegenwoordig zo veel netter bij zegt ze. Complimenten aan het bestuur dat de vinger zo goed aan
de pols houdt.
Heeft u nog tips voor beginnende tuinders? Ja, knoop een praatje aan met je medetuinders. Zij die
al langer tuinieren kunnen je goede raad geven. Mijn ervaring aan de Kippenbuurtzijde is dat ik
altijd goede raad krijg van mijn tuinbuurmannen en ome Piet Blom weet altijd raad als je bij hem
komt. En voor alle tuinders met fruitbomen: het is een vervelend werkje maar pak uw fruitbomen
als ze vrucht zetten in zodat de vruchten niet aangepikt worden door wespen of vogels. Het is de
moeite waard.
Tot slot wenst Hennie alle tuinders veel tuinplezier.

Tuincontrole
N.a.v. de tuincontrole van 14 augustus jl. werden er 13 waarschuwingen verstuurd. Daarvan lagen
er zeven tuinen verwaarloosd bij. Dat kan beter. Wij verzoeken alle tuinders tijdig te wieden, te
schoffelen en afval op te ruimen te ruimen, dat scheelt uiteindelijk heel veel werk.

DE DERDE TUINCONTROLE IS OP 2 OKTOBER
Houtsnippers
Er zijn enkele tuinders die paden aanleggen en daar houtsnippers op strooien. Dat staat leuk, maar
kan in de toekomst voor problemen zorgen omdat het hout maar zeer langzaam verteert en de
grond voor tuinieren minder bruikbaar maakt. Wij verzoeken u daarom matig, maar liever geen
gebruik te maken van deze snippers.
Jubileum Tuindersvereniging Driemond
Het duurt nog een jaar voor het zover is maar om het 40-jarig jubileum van onze vereniging
volgend jaar op 20 september op te luisteren vragen wij u om mee te denken. Heeft u ideeën,
foto’s of wilt u als vrijwilliger meehelpen aan een leuke viering van dit feit dan verzoeken wij u dat
kenbaar re maken aan het bestuur. U kunt ons mailen of een berichtje in de brievenbus aan het
Praathuis steken. Alvast onze vriendelijke dank.
Enkele verzoeken
• Tuinders waarvan de tuin grenst aan een haag worden verzocht deze haag tijdig te knippen.
• Bent u, door ziekte of vakantie, een periode niet in staat uw tuin te onderhouden meld dat het
bestuur en probeer een tuinder bereid te vinden het hoognodige werk in uw tuin waar te nemen.
• Wij verzoeken u dringend de paden rond uw tuin aan te vegen.

HET IS HET BESTUUR OPGEVALLEN DAT NOGAL WAT PRIMA
GROENTE IN TUINEN STAAT TE SCHIETEN OF TE VERROTTEN.
TIJDIG OOGSTEN LEVERT PRIMA BIOLOGISCHE PRODUCTEN OP.
GEEF, INDIEN U ZELF TE VEEL HEEFT, UW GROENTE WEG AAN
FAMILIE, KENNISSEN OF BUREN. ZIJ ZULLEN ER BLIJ MEE ZIJN.

Wij wensen u de rest van dit tuinjaar nog veel tuinplezier.
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