
Samen met elkaar
Tijdens de Algemene ledenvergadering bleek weer eens dat er verschillend
wordt gedacht over tuinieren. Het is jammer dat je elkaar soms probeert te
overtuigen van de ’juiste’  manier, terwijl de verschillen juist zo kenmerkend
zijn voor De pioniers. Vooroordelen over traditioneel tuinieren versus
natuurlijk tuinieren maken een goed gesprek tussen tuinders soms
onmogelijk. En dat is jammer. Veel van die verschillen zitten in de manier hoe
‘ men’  vroeger tuinierde en hoe dat nu steeds vaker gebeurt. Uiteindelijk zijn
er veel overeenkomsten: de liefde voor de tuinen is hetzelfde. En gif in de
tuin: dat mag nergens meer gebruikt worden. In de uiterlijkheden van de
tuinen en de manier van aanpak, daar zit het verschil. Respecteer de keuze
voor de wijze waarop iemand tuiniert!

De AVVN geeft in het blad De Tuinliefhebber veel voorbeelden over natuurlijk
tuinieren. Een “natuurlijk” beheerde tuin is geen verwaarloosde tuin. Natuurlijk
tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur, flora en fauna, zich
optimaal in de tuin kan ontwikkelen.. Natuurlijk betekent niet dat een tuin
verwaarloosd kan worden. Daar heeft de vereniging namelijk wel last van:
tuinen die de verkeerde of geen onderhoud krijgen. Het bestuur is er alles
aan gelegen om deze niet of slecht beheerde tuinen op ons complex weer te
laten opbloeien. Dit kunnen we samen doen door onze energie te benutten in
advies en samenwerking. 

Baggeren en schade
In januari waren we erg blij dat de baggerwerkzaamheden waren begonnen.
De manier waarop er echter gebaggerd is, daarover zijn verschillende
klachten binnen gekomen van leden. Hieruit komt naar voren dat de
aannemer zijn werk niet altijd even goed heeft uitgevoerd en bovendien de
nodige schade heeft berokkend aan diverse tuinen.
Het bestuur roept de leden met schade op deze te melden bij het bestuur, het
liefst met foto van de schade. We zullen deze inventariseren en met de
aannemer zoeken naar een passende oplossing. Doe dit z.s.m., in ieder
geval voor 15 juli. Dit kan via de post, e-mail of mondeling op
zaterdagochtend aan een van de bestuursleden die de tuindienst
coördineren. 

Paden en snoeien
Wat ons nog te wachten staat is het snoeiwerk op het complex en het
vervangen van de paden. Wanneer het een en ander van start gaat is moeilijk
te achterhalen. Dit komt doordat de gemeente de opdrachtgever is en het
AVVN als hoofd huurder de zakelijke afhandeling met de gemeente doet. We
staan dus achter aan de informatiestroom. Het bestuur doet zijn uiterste best
om beter geïnformeerd te worden. Zodra we weten wanneer de volgende
fase start zullen we dit via de informatieborden bekend maken.



Speeltoestellen niet veilig
De speeltoestellen zijn door de gemeente als niet veilig bestempeld en
moeten worden verwijderd. Het weghalen gebeurt door de aannemer die de
paden gaat vernieuwen. Een nieuwe speeltuin is een kostbare zaak. Het
bestuur is met hulp van twee leden bezig te kijken of wij een gemeentelijke
subsidie kunnen krijgen. 

Vernielingen op de schooltuin
Tot mijn grote verdriet zag ik (Peter Voortman) op zaterdag 17 Juni dat er
weer vandalen bezig zijn geweest op de schooltuin, waar sinds 2 jaar
kinderen van groep 7/8 van de Voordorpschool iedere woensdag met veel
plezier aan het werk zijn. Alle bonenstokken waren uit de grond gerukt de sla-
en andijvieplanten uit de grond getrokken, weggegooid in de sloot of de
houtwal. Ook waren er diverse planten met stokken stuk geslagen, al met al
een heel triest beeld wat mij erg boos en verdrietig maakte. De teleurstelling
van de kinderen was groot, op  woensdag. Ze dachten dat ze “hun” sla en
andijvie op konden halen, en stonden beteuterd te kijken in de kale tuin.
Dit machteloze gevoel zal voor sommige tuinders op de Pioniers helaas zeer
herkenbaar zijn. Afgelopen jaar zijn er verschillende inbraakpogingen
geweest bij huisjes op het complex, en in 3 huisjes is vervolgens brand
gesticht. De daders zijn nooit gepakt, en dit veroorzaakt veel onrust.
De daders opereren ‘snachts, als er (haast) niemand op het terrein aanwezig
is. Veel kunnen we er dan ook niet aan doen. Wat we wel adviseren: blijf
alert, spreek mensen aan die in een tuin rond lopen die niet van hun is. Vindt
u dat moeilijk, licht dan andere leden in, of neem contact op met het bestuur.
De politie bellen (0900-8844) is ook een mogelijkheid. Ik heb aangifte bij de
politie gedaan van de vernielingen op de schooltuin. Hierdoor wordt er een
‘dossier’ opgebouwd over vernielingen op ons complex. Hoe meer meldingen,
hoe eerder de politie in actie komt.  

Media aandacht
Diverse media hebben aandacht aan het vandalisme bij De Pioniers besteed.
RTV Utrecht en het AD-Utrechts Nieuwsblad zijn langs geweest en hebben
met de kinderen en de begeleiders gesproken. Het resultaat: een
radioreportage, een televisie-interview en een aantal nieuwsartikelen.
Nu maar hopen dat het vandalisme ophoudt…

We hebben jullie nodig!
We willen veel doen, maar we zijn beperkt in tijd en menskracht.   
Het bestuur is opzoek naar leden die kunnen helpen met:
• Coördinatie van tuindiensten.
• Kantinediensten
• Contacten leggen met  gemeentelijke instanties
• Meeschrijven aan de nieuwsbrief.
• De maaiploeg.
• Diverse hand- en spandiensten

Meehelpen betekent natuurlijk een vrijstelling voor de tuindiensten. 



Tot slot:
Zaterdag 22 juli: Rommelmarkt

Zaterdag en zondag 26/27 augustus: Tentoonstelling

Vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail de redactie:
nieuwsbrief@depioniers.nl 

Peter Voortman, 24 juni 2006

20% op alle verf behang en autolakken etc,voor de leden ATV de Pioniers 
op vertoon van de lidmaatschapskaart van de Pioniers. 


