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Driemond, september 2017

Beste medetuinders,
Het tuinseizoen is al weer een eind gevorderd en hoewel het weer niet echt zomers werd
en er ook wel erg veel regen is gevallen blijken de opbrengsten van de tuinen dit jaar juist
erg goed te zijn. Veel familie, buren en vrienden hebben er van kunnen meegenieten.
Heerlijk, al die zelf geproduceerde groenten!
De dagen worden alweer korter en het seizoen loopt op zijn einde maar ook die
afbouwfase heeft zo zijn charmes: lekker de boel weer opruimen en de tuin winterklaar
maken. Wij raden alle tuinders met klem aan hun tuinen voor de winter goed te spitten.
Het voordeel is dat het hemelwater dat steeds uitbundiger naar beneden lijkt te komen
dan goed kan weglopen omdat de ondergrond los is. Wij wensen iedereen nog veel plezier
op zijn tuin.

Niet herkiesbare bestuursleden
Het bestuur zoekt voor het nieuwe tuinjaar een opvolger voor de
secretaris en een bestuurslid.
Heeft u belangstelling? Mail het aan an.swaan@hotmail.com of
steek een briefje in de brievenbus aan het Praathuis.
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Tuinverhuur
Langzaam maar zeker zijn de vrijgekomen tuinen weer verhuurd. Momenteel zijn er nog
twee tuinen in de aanbieding.

Diefstal
En ook dit jaar zijn er meldingen binnengekomen van diefstal op de tuin. Altijd wordt er
dan van uit gegaan dat lieden die van buiten komen hun maaltijd op ons complex bij het
vallen van het duister bijeen scharrelen.
Dit jaar hebben we echter ook met dieftal van water te maken. Bij twee tuinders werd in
de drogere periode die we gehad hebben water uit de watertank getapt. En de lieden die
dat doen komen niet van buiten, maar moeten wel tuinburen zijn. Triest en treurig terwijl
er rondom water voor het grijpen ligt.
Een afdoende maatregel om diefstal te voorkomen is praktisch onuitvoerbaar. Het bestuur
heeft daar meer dan eens aandacht aan besteed. Om de deur voor ongenode gasten niet
wijd open te zetten verzoeken we alle huurders zowel bij binnenkomst als bij vertrek het
hek te sluiten.

Klusdagen
De eerste klusdag was een succes. Na de inmiddels traditionele overheerlijke taart van
Willem werden er ook nog lekkere Hongaarse pannenkoeken gebracht door de familie van
der Kruk. Heerlijk! En zeer voor herhaling vatbaar. Door al die calorieën kwam er enorm
veel energie los en werd er heel hard gewerkt aan onkruidbestrijding op leegstaande
tuinen. Ook de jongste generatie tuinders stak de handen uit de mouw. Het werd een
geanimeerde ochtend.
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Helaas moest de klusdag die voor 18 september op de rol stond worden afgezegd omdat
de tuinen die zouden worden aangepakt veel te nat waren.
Alle klussers nog eens bedankt voor jullie enthousiaste bijdrage.

Eregalerij
Sinds kort hangen er in het Praathuis de foto’s van onze tuinders van het jaar. Otto Ruts,
tuinder van het jaar 2016, zal hier binnenkort aan worden toegevoegd. En er is nog veel
plek voor meer portretten, dus die van u kan er nog bij. Maar dan moet uw tuin er wel het
hele jaar door het best verzorgd bij liggen.

Het bestuur raadt alle tuinders met klem aan de tuin vòòr de winter
te spitten. Doordat de grond het water dan beter doorlaat zal de
wateroverlast verminderen. Het is op het terrein heel zichtbaar dat
tijdig gespitte tuinen veel minder nat zijn. Alle drainages zijn
doorgespoten dus wateroverlast is uw eigen probleem.
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Otto Ruts, tuinder van het jaar 2016

Het tuinieren is onze tuinder van het jaar deze keer niet met de paplepel ingegoten. Hij
had nooit getuinierd maar zijn vader had wel een moestuin. Toen zijn vrouw Joke daar
kwam kijken was ze zo onder de indruk dat ze dacht ”Dat wil ik ook, lekkere verse groente
uit eigen tuin”. Otto werd meegesleept door haar enthousiasme en zo gebeurde het dat
het stel op zoek ging naar een stukje grond.druk dat ze dacht, dat
Maar ja, hoe kwam je daar aan. Het toelatingsbeleid bij Tuindersvereniging Driemond was
in die tijd heel strikt op Driemonders gericht en Otto en Joke woonden in Weesp, dus dat
ging niet zonder slag of stoot.
Gelukkig was er in die tijd een tuinder bij de vereniging die er een beetje een rommeltje
van maakte en mocht Otto op een deel van die tuin gaan laten zien wat hij kon. Het werd
een succes en toen genoemde rommelaar er mee ophield mocht hij, als niet-Driemonder,
toch de hele tuin huren. En daar tuinen Otto en Joke nu al vele jaren met heel veel plezier.
Altijd met zijn tweeën. Het hele jaar rond wordt er van de tuin gegeten en familie, buren
en kennissen eten er ook lekker van mee. Trots laat Otto zijn prachtige rode puntpaprika’s
zien die staan te stralen in zijn koude bak. Het zaad had hij uit Griekenland meegenomen
en dat geeft deze oogst straks een extra dimensie en mogelijk een mediterraan smaakje
dat vakantieherinneringen zal oproepen.
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Om zich heen kijkend merkt Otto op dat de tuin er dit seizoen niet helemaal uitziet zoals je
bij die van de tuinder van het jaar zou verwachten. Gezondheidsproblemen, die gelukkig
inmiddels met succes zijn behandeld, gooiden roet in het eten, maar de boel is
ondertussen aardig onder controle.
Otto merkt op de Tuindersvereniging een warm hart toe te dragen en ook vertelt hij dat hij
het huidige bestuur prima vindt functioneren. Tips heeft hij niet echt. Het bestuur geeft
goede tips zegt hij.
Toch wil hij nog iets opmerken. Via de mail, de Tuinpraat en een brief die aan het
Praathuis hangt zijn alle tuinders geïnformeerd dat de containers niet te zwaar mogen
worden omdat de Gemeente-reiniging heeft gedreigd ze niet meer te zullen legen en/of
een boete te zullen geven. Wat zijn het dan voor tuinders die hardnekkig veel te zwaar
afval in die bakken blijven proppen? Onbegrijpelijk!
Ook vindt hij dat het altijd dezelfde mensen zijn die de hand- en spandiensten verrichten,
zoals het buiten zetten van de kliko’s. Het zou leuk zijn als er bij de dagelijkse dingen wat
meer helpende handen zouden zijn.
Vrolijk gaat hij vervolgens nog even op de foto zodat deze binnenkort aan de “Eregallerij”
in het Praathuis kan worden toegevoegd. Heel bescheiden merkt hij nog op dat hij nooit
had verwacht Tuinder van het jaar te zullen worden.
Otto, bedankt voor het leuke gesprek en we hopen dat je nog heel lang, samen met Joke
en in gezondheid van de tuin mag genieten.

Nieuws van onze bijenman Roy de Bruin
Na een bewogen jaar met de bijen zit het seizoen er weer op. Dat betekent dat de
bijenkasten allebei zo’n 21 kg suikerwater hebben gehad als voorraad voor de winter en
zijn behandeld tegen de varraomijt. Rond januari zal ik nog een keer een behandeling doen
tegen deze mijt en in maart wanneer de dagen weer wat warmer worden zullen we weer
de kasten ingaan.
Uitbreiding
Zoals iedereen heeft kunnen zien is er een kast bijgekomen. Dit is een uitbreiding geweest
van de kast die er al stond. Dat betekent dat we nu 2 volledige volken bezitten met allebei
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3 broedkamers en uiteraard een koningin er in. Na de winter zullen de volken allebei wel
teruggelopen zijn qua bijen (dat is overigens een normaal fenomeen) waardoor we na de
winter de kasten allebei weer op 1 broedkamer moeten zetten. Wanneer het weer mee zit
rond maart/april zal de groei voorspoedig gaan en zullen er weer snel 2 broedkamers zijn.
De honing
Over de honingopbrengst van afgelopen jaar kunnen we kort zijn. De honingkamers
hebben wel vol gezeten maar doordat de bijen de kamer niet hebben verzegeld kon ik de
honing niet slingeren. Het verzegelen doen de bijen wanneer het vochtgehalte in de
honing goed is waardoor we kunnen slingeren. De vraag is: waarom hebben ze de kamer
niet verzegeld? Ik heb deze vraag neergelegd bij een collega imker en hij vertelde me dat
er in de natuur onverwachte situaties kunnen ontstaan waarvan deze er een is. Wel
hebben de bijen de honing zelf gebruikt om het volk te voeden wat resulteerde in een lege
honingkamer rond 18 augustus.
We hebben dus weer een verrassend en toch ook wel mooi bijenjaar gehad, helaas zonder
honing maar wel met een uitbreiding van het volk. Op naar volgend jaar!
Groeten van Roy

Tenslotte……
“Ik verplicht mij hierbij de door mij te huren tuin goed te onderhouden voor wat betreft
onkruid en zwerfvuil”. Dit is de laatste zin vòòr ondertekening van het aanvraagformulier
tuin. Veel tuinders zijn lid van onze vereniging geworden door middel van dit formulier,
hebben hun handtekening er onder gezet maar houden zich niet aan deze verplichting .
Het bestuur werd bij de laatste tuincontrole van dit jaar echt niet vrolijk van een flink
aantal tuinen die vol met zaaddragend onkruid staan. We hebben een natte zomer gehad
maar er zijn ook vele momenten geweest dat er prima op de tuin gewerkt kon worden, dus
dat is geen excuus. Bovendien liggen er ook veel tuinen prima onderhouden bij. Denkt u
dus nog even aan de verplichting waarvoor u uw handtekening heeft gezet!!!
En …..
Het is niet meer dan normaal de paden rond de tuinen na spitten of frezen aan te vegen.
Mocht u zelf geen bezem hebben dan kunt u een bezem uit het Praathuis gebruiken. Wel
terughangen natuurlijk!
En verder wensen wij alle tuinders nog veel plezier bij het oogsten van de laatste groente
en het winterklaar maken van hun tuinen.
Peter Eijking
Willem Griffioen
Jan Meijer
Alex van Schaik
An Swaan

