Driemond, oktober 2018
BESTE MEDE TUINDERS,
Wat een geweldig tuinjaar! Niemand mag klagen, want ondanks de hitte en droogte was de
productie behoorlijk. Tevens waren de smaak en de kwaliteit van de groenten zeer goed. De bonen
hadden geen bruine plekken en de tomaten en paprika’s zijn heerlijk zoet! Buren, families en
vrienden hebben wederom mee genoten. De aardappelen hebben het daarentegen minder goed
gedaan door de droogte en onze ‘vrienden’ de veenmollen! Het seizoen is alweer (bijna) om. Hoewel
sommigen al aan het spitten zijn geweest, zijn anderen druk met het poten of zaaien van winter of
voorjaar gewassen. Het kan nog allebei. Het wordt je wel aangeraden je tuin voor de winter te
spitten, zodat het overtollig water je tuin makkelijk kan verlaten en de vorst op de grond kan
inwerken. Eind winter hou je dan een mooi kruimelige bodem over. Spaar je rug en spit liever
regelmatig een stukje in plaats één keer je hele moestuin. Veel sterkte en vooral veel plezier met de
laatste weken tuinieren en het winterklaar maken van je tuin! We hopen de minder gelukkige
tuinders die we van het jaar hebben gemist, in alle gezondheid terug te zien volgend jaar!
Musquée de provence pompoen

Lauki,
“Gourd “,
Kalebas,
Poe,
Cucuzza,
Squash
.

Nooit te jong om te spitten!
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NIEUWE BESTUURSLID JUUL BARENDSEN
Even voorstellen:
Twee jaar geleden is mijn Limburgse Schone in Driemond
aan de Stammerdijk komen wonen. Een van haar hobby’s
is tuinieren. Dus, toen reden genoeg om een tuintje voor
Mirjam bij het toenmalig bestuur aan te vragen. Inmiddels
staat onze tuin er prachtig bij. We genieten er samen
mateloos van om na het werk de dagelijkse sores ‘weg te
schoffelen’ en de dag af te sluiten met een glaasje van het
één of het ander. Het tuinieren bij onze tuinvereniging
overtreft werkelijk alle verwachtingen!
Met leuke welwillende mede tuinders hebben we veel
plezier en we leren er elke dag bij. Het is opvallend hoe
iedereen (jong en oud) elkaar met veel enthousiasme
helpt.
Met kennis delen, ook even een handje erbij als iemand
niet in orde is of op vakantie gaat. Ook altijd gezellig als er
iemand helpt dat flesje witte wijn leeg te maken 😊.
We realiseren ons dat er veel geregeld moet worden om
iedereen met plezier te kunnen laten tuinen. Dan kun je
denken aan:
 het bijhouden van de ledenlijst, (wie zit er op welke tuin),
 de facturen sturen,
 de boekhouding bijhouden,
 de kosten zo laag mogelijk houden, dus ook de huur
 contacten met de Gemeente onderhouden (huur van het complex, beschoeiing, etc.)
 de belastingdienst van ons af houden,
 zorgen dat iedereen het naar z’n zin heeft (ook de buren),
 de Tuinpraat maken,
 tuincontrole (in ieders belang),
 de gouden schoffel uitdelen,
 helpen als er geholpen dient te worden,
 vergaderen…,
 een leuke bbq initiëren …..
 etc. etc.
Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren door in het bestuur mee te draaien.
Met elkaar kunnen we veel aan! Dus als jullie ook nog leuke ideeën hebben om samen iets te doen
voor de gezelligheid en/of ter verbetering van het ‘tuinproces’ mail ons!
Ik ga ervoor om met veel plezier samen te werken om bovenstaande met elkaar mogelijk te maken.
Tot ziens op de tuin!
Juul Barendsen
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TUINVERHUUR
Langzamerhand zijn enkele tuinen verhuurd in 2018, de meeste door tuinlieden zelf. Maar er komen
ongeveer 9 tuinen vrij in 2019. Blijkt dat veel mensen niet bekend zijn met onze tuinvereniging. Het
bestuur heeft daarom besloten een poster te maken die op verschillende plekken in Amsterdam en
omgeving opgehangen zullen worden. We verzoeken u ook vrienden en familie zoveel mogelijk te
betrekken. Hopelijk zullen we volgend jaar meer tuinen verhuren.

KLUSDAG
De tweede klusdag van het jaar was opnieuw goed bezocht en was absoluut een geslaagde dag. Onze
entree ziet er netjes uit, de sloot is (waar nodig) gebaggerd, heggen langs de sloten zijn geknipt,
sommige tuinen van mede tuinders zijn schoongemaakt, het praathuis kreeg een beurt en ziet er fris
en netjes uit, de paden werden vrij gemaakt van onkruid, bij de mast werd het onkruid verwijderd,
bomen zijn gesnoeid etc. Niet te vergeten dat we niets hoefden te doen op de lege tuinen, omdat ze
regelmatig worden bijgehouden door een bestuurslid! Het bestuur bedankt jullie van harte! Dankzij
jullie ondersteuning ziet onze tuinvereniging er netjes uit; kijk maar naar de tuinverenigingen in de
omgeving. Dank je Juul voor de overheerlijke, verse appeltaart! Hieronder enkele indrukken van de
klusdag.
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AANDACHTSPUNTEN:


Verstoring door laat draaiende waterpompen.
Velen van ons waren gedwongen een waterpomp aan te schaffen tijdens de lange droogte. Het
aantal waterpompen op ons complex is daardoor in aantal toegenomen. Deze hebben lange uren
gedraaid, maar er zijn daardoor klachten binnengekomen van de omwonende buren. Het bestuur
verzoekt daarom iedereen die een waterpomp heeft, deze in het vervolg niet te draaien na 20:00 uur
’s avonds. Zo hopen we de buren minder last te bezorgen.



Onderhoud beschoeiing.
Tijdens de klusdag is gebleken dat de beschoeiing naast sommige tuinen is overwoekerd door
struiken en onkruid, en wordt er rommel op gegooid. Tevens worden gewassen te dichtbij de sloot
geplant. De gemeente heeft de beschoeiing vernieuwd, maar het is onze taak hem te onderhouden.
Alle tuinders, die een tuin hebben langs de sloot, horen de beschoeiing en de sloot te onderhouden
en vrij te houden van rommel en beplanting (struiken, bomen, gewassen, onkruid etc.). Hierdoor
kunnen we ook makkelijk bij de sloot tijdens klusdagen indien er werkzaamheden verricht moeten
worden. We hopen dat jullie hier rekening mee houden.
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Voortgang beschoeiing Kippenbuurt
De voorzitter, Alex van Schaik, heeft de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd over de
beschoeiingszaak. Vanuit de gemeente is aangegeven dat het gereserveerde bedrag hiervoor dit jaar
zal worden besteed. Men is nu bezig om op basis van een bestek een geschikte aannemer te vinden.
Planning is nog steeds dat het tijdens ons winterseizoen gaat plaatsvinden. De precieze uitvoering
wanneer dat gaat gebeuren is dus nog onbekend. We verzoeken in ieder geval alle tuinders aan de
Kippenbuurt kant, die een tuin hebben langs de sloot, alvast de beschoeiing vrij te maken van
beplanting en persoonlijke spullen.

DIEFSTAL
Diefstal blijkt een toenemende probleem te zijn. Van het jaar zijn er vele tuinlieden de dupe van
geweest. Enkele voorbeelden van gestolen gewassen zijn: tomaten, pompoenen, meloenen, fruit en
Surinaamse groenten bij verschillende leden. Men blijft zich afvragen of dieven van buiten af komen,
of gewoon leden zijn. Het zou lachwekkend zijn als tuinders van elkaar stelen, terwijl men weet
hoeveel moeite we met z’n allen moeten doen voor de heerlijke groenten en fruit. Mocht zoiets zich
voordoen en mocht u betrapt worden, dan zal het bestuur per direct uw contract beëindigen. Ziet u
vreemden in de tuin, spreek ze dan aan. Mochten ze geen tuin hebben of zijn ze geen familie of
vrienden van andere tuinders, meldt ze dan dat ze het complex niet mogen betreden. Sluit tevens
altijd het hek achter u dicht, vooral als u ’s avonds het complex verlaat. Tijdens de algemene
ledenvergadering kunnen we dit onderwerp verder toelichten.

BIJENPRAAT(Roy de Bruin)
Winterstop
In de voorgaande tuinpraat vertelde ik dat het bijenvolk de winter slecht was doorgekomen.
Daardoor begon het voorjaar met een achterstand, wat resulteerde dat we dit jaar net niet de
honingkamer vol gekregen hebben. Dit had overigens wel heel goed moeten kunnen, want vooral het
voorjaar was perfect.
Voor de imkers zit het jaar er weer op dus ook voor mij. Het bijenvolk zit vol met voer. Dit heb ik
gedaan doormiddel van het voeren van suikerwater. De kast zit overigens goed vol met bijen. De
bijen gaan dit jaar op 1 broedkamer de winter in, omdat ik 1 broedkamer bijen heb mee genomen
voor een ander volk in mijn eigen dorp Nigtevecht.
Nu gaan we de winter afwachten en hopen dat het een korte maar strenge winter wordt. Zodat de
bijen weer rond maart de kast uit kunnen gaan om weer de begin dracht te kunnen gaan halen.
Tot in het voorjaar

Alex van Schaik
Juul Barendsen
Willem Griffioen
Peter Eijking
Chequita Bhikhi
Reacties graag naar tvdriemond@gmail.com
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