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Eveliens gedachten

pioniersnieuws

In dit nummer

Zo kreeg ik een mailtje van een tuinlid 
met een prachtige beschrijving van alle 
bloemen die hun kopjes al boven de 
grond uit steken als bijdrage voor de 
nieuwsbrief. Een ander nodigde me uit 
om bij de bestuursvergadering langs te 
komen om het nieuwe bestuur te foto-
graferen en voor te stellen in de nieuws-
brief. Evarien die de layout maakt van de 
nieuwsbrieven wilde een afspraak met 
me maken om de plannen voor het ko-
mende jaar te gaan smeden. Ik stak mijn 
kop in de natte sneeuw en weigerde te 
zien dat er krokussen groeien en bollen 
uitkomen. 
Maar nu heb ik eindelijk de lente gero-
ken en ben ik uit mijn luie stoel bij de 
kachel opgestaan om langs het bekende 
smalle paadje langs het spoor naar het 
Pioniersterrein te fietsen. 
Andere Pioniers hebben niet stil gezeten 
en ik kreeg zowaar de lentekriebels van 
de bedrijvigheid in de kantine en op het 
voorterrein. De kantine werd geschilderd 
en Wiljo had die zaterdag een uitge-

breide lunch gemaakt voor de speeltuin-
groep, die een hele zaterdag gewerkt 
had aan het uitrollen van een nieuwe 
grasmat. Op het voorterrein heeft Henk 
Hilhorst prille jonge planten neergezet 
die met wat zon en regen spoedig uit  
zullen groeien. Veel groei dus bij de 
Pioniers in de winter van 2008. Ik dronk 
koffie met Mia en Wiljo en werd bijge-
praat over alle nieuwtjes. 

In deze nieuwsbrief staan veel nieuw-
tjes en verslagen van de verschillende 
commissies en het nieuwe bestuur. De 
bekende rubrieken zijn iets aangepast. 
Buurman was er niet, vandaar een tip 
van Peter. In plaats van een recept een 
ingezonden poëtische impressie: schat-
ten. Geen zoekplaatje dit keer, omdat 
niemand zoekt. Wel een kort Portret van 
multibestuurslid Wiljo Tukker. 

Evelien, Tuin 109

voorjaar 2008

redactie@depioniers.nl nieuwsbrief voor leden van atv de pioniers

Redactie:  Evelien Pullens  
Layout: Evarien Tuitert

Na een witte en koude Pasen waag ik me zaterdag  
29 maart na een lange winterstop eindelijk weer 
eens op het Pionierspark.
Verschillende mensen hadden me  
al proberen te lokken om  
eens bij mijn tuin  
te gaan kijken.

Data om in je agenda  

te zetten:
1 juni ‘Groenmoetjedoen'dag

12 juli Koken op het plein feest

16, 17 aug. Tentoonstelling
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Het bestuur
Het nieuwe bestuur dat verkozen is op de ledenvergadering in 
november bestond uit voorzitter Joop van Rhee, vice-voorzitter 
Hilke Boersma, penningmeester Roeleke Naber, secretaris  
Wiljo Tukker en Hans Olling, Algemene leden  Henk Hilhorst,  
Henk Flenter

Inmiddels is duidelijk geworden dat Joop 
van Rhee wegens zijn gezondheid geen 
voorzitter kan zijn heeft Wiljo zijn functie 
tijdelijk overgenomen. Wiljo leidde de 
ledenvergadering van 19 april profes-
sioneel en positief: ‘alsof ze het al jaren 
doet.‘ werd er gezegd. 
Het bestuur juicht het toe als leden van 
de vereniging op eigen initiatief iets 
opzetten.’Doen’ zegt Hielke. ‘Ga ervoor’. 
Verder heeft het bestuur grootse plan-
nen om de vereniging samen met de 
leden te een nieuwe uitstraling en meer 
zichtbaarheid naar buiten te geven. Wiljo 
benadrukt op de vergadering wat er al-
lemaal al gebeurt binnen de vereniging 
en hoeveel energie sommige leden in 
het tuincomplex investeren. In de toe-
komst streeft het bestuur naar nog meer 
betrokkenheid. 
Er wordt een commissie in het leven 
geroepen die ‘Pioniers NU en LATER’ heet 
en een beleidsplan zal gaan schrijven 
voor de komende jaren, ook omdat het 

belangrijk blijft om naar buiten toe te la-
ten merken wat de waarde van ons park 
is. Het bestuur hoopt meer subsidies te 
gaan aanvragen zodat er ook wat meer 
financiële middelen zullen komen. 

Veiligheid
Wijkagent Gijs Buis kwam iets vertellen 
over veiligheid op de ledenvergadering 
van de Pioniers. 
Er wordt tegenwoordig vaker een rondje 
over het terrein gelopen door de wijk-
agenten, maar dat kan de criminaliteit 
niet tegengaan. Gijs benadrukt dat het 
een moeilijk te beveiligen terrein is. 
Daarom is het van belang dat iedereen 
die iets hoort of ziet dat onmiddellijk 
doorgeeft, zodat de politie snel kan 
reageren. De agent raadt aan om een 
praatje te gaan maken met vreemden 
die je op het terrein ziet lopen. Als ie-
mand iets kwaads in de zin heeft dan wil 
hij niet graag uit de anonimiteit worden 
gehaald. Het helpt dus om iemand ge-

woon vriendelijk 
aan te spreken. 
Als  een persoon 
zich verdacht 
gedraagt, bel 
dan de politie. Hij 
raadt ons ook aan 
om geen waar-
devolle spullen 
in de huisjes te 
laten liggen. 
Binnenkort wordt 
er een hoger hek 
om het terrein 
geplaatst. Ho-
pelijk geeft een 
hoger hek meer 

Het bestuur heeft samen met 
de andere tuincomplexen in de 
buurt een meldsysteem in het 
leven geroepen. Als er iets op 
een tuincomplex gebeurt, dan 
worden de andere tuinen, het 
wijkbureau en de wijkagent 
per mail direct geïnformeerd. 
Hierdoor kunnen de problemen 
breder opgepakt worden. 

Telefoonnummer politie: 
0900-8844
Telefoonnummer voor 
verdachte situaties: 112  

Ereleden Meneer en Mevrouw Buitendorp

bescherming. Een volgende stap zou zijn 
om eventueel felle lampen te plaatsen 
bij de ingang. Er komt een bord bij de 
ingang waarop staat dat het terrein niet 
toegankelijk is van zonsondergang tot 
zonsopkomst. Het is natuurlijk ook be-
langrijk om zelf te zorgen dat de hekken 
niet open blijven staan. 
Als er iets gebeurt op het terrein is het 
heel belangrijk dat iedereen meteen 
aangifte doet. Dat kan niet collectief, ie-
der moet persoonlijk aangifte doen. Via 
de website kan dat snel en gemakkelijk. 
Door aangiftes, hoe meer hoe beter, kan 
de politie actie ondernemen. Daarom is 
het erg belangrijk om altijd aangifte te 
doen.



pioniersnieuws • voorjaar 20083

Speeltuincommissie

Het gras bij de buren…
Vul zelf maar in, maar volgens ons ligt het nieuwe speelgrasveld 
er strak en frisgroen bij. In het laatste weekend van maart heeft 
de werkgroep speeltuin met hulp van leden het grasveld gelegd.

vergeten de winkeliers van De Gaard. 
Als grootste klapper zegde begin april de 
gemeente toe het grootste deel van het 
begrotingstekort aan te vullen. De aan-
houder wint: en eindelijk konden we de 
speeltoren, wip en duikelrek bestellen! 
De toestellen zullen binnenkort geplaatst 
gaan worden. Het wordt heel mooi en 
vooral voor kinderen tussen 4 en 10 een 
leuke en veilige speelplek. En zo laten 
we - toch wel met een beetje pijn - de 
nostalgische houten glijbaan, de hoge 
schommels en het zwembad achter ons. 
Alleen de zandbak is als baken blijven 
staan. 
Na de inrichting resteren nog allerlei 
werkzaamheden om het geheel fraai 
af te ronden. Zo komt er aan de zuid-
zijde een afscheiding in combinatie met 

Het was even 
schrikken 

toen zij de 
bergen 
aarde en 
zoden 
zagen 
liggen. 
Na een 

hele za-
terdag flink 

sjouwen is 
het toch gelukt 

alles op zijn plek te 
krijgen. Dankzij de zon, 

dankzij de onstuitbare inzet van iedereen 
en dankzij de heerlijke lunch van Wiljo! 

Eluna Verink was de jongste deelneem-
ster op de klusdag. Zij heeft ook de prach-
tige foto’s gemaakt van de activiteit. 
Sinds de eerste bijeenkomst van de 
werkgroep, op 25 oktober 2006, is er 
eindelijk wat te zien. En daar doen we 
het voor. Nog wel even wachten tot het 
gras aangeslagen is. Met Pinksteren 
kan het lint doorgeknipt en kan er naar 
hartelust gespeeld worden. 

Er zijn heel wat uurtjes besteed aan over-
leg en organisatie. Die tijd was vooral 
nodig om de nodige euro’s bij elkaar te 
krijgen. In juni 2007 hebben velen van 
jullie daar al fantastisch aan bijgedragen 
op de Vlaamse Kermis. Het geld kwam 
spelenderwijs binnen. Maar… er was 
veel meer geld nodig. In januari dit jaar 
kregen we het bericht dat het wijkbureau 
vanuit het Leefbaarheidsbudget wilde bij-
dragen. Ook het KF Hein Fonds heeft een 
substantiële bedrag opzij gezet en niet te 

een net, er komt een ligusterhaag en 
de takkenril kan nog wel een facelift 
gebruiken. We kunnen daarbij nog wel 
wat hulp gebruiken. Heb je daar zin in en 
kun je er tijd voor vrijmaken: heel graag!  
Je kunt je aanmelden bij Paul (paulvan-
kan@planet.nl  of 030-2930088).  
En wie weet er een leuke naam voor 
de speeltuin? Ook dat mag je aan ons 
doorgeven.

Groene groet van werkgroep speeltuin

Anna, Corinne, Jozef en Paul

(boven) Jan (...) Hans Verink, Andrea Lehr, Jozef Hornman, Han Otten, (midden) Rob Fleming, Corinne 

Vullink, Paul van Kan,(onder) Eluna Verink



Kantinecommissie
Mia en Wiljo zijn verantwoordelijk voor de inkoop 
en organisatie van de kantine. Ze hebben nu een 
goed georganiseerd groepje 
vrijwilligers die achter de 
bar staan. 

Je kunt ze in deze koppels op de za-
terdagen aantreffen: Judith en Rietje, 
Kees en Ineke Samsbeek, Wiljo en 
Roeleke, Ineke Olling en Els, Mia en 
Annie.
De kantine wordt op dit moment 
opgeknapt. Er is al veel schilderwerk 
door de heren, Paul , Hassan, Johan, 
Henk en Hans verricht. Het resultaat 
is nu al prachtig. Lekker licht. De 
komende tijd zal ook het keukenge-
deelte worden aangepakt en wordt 
er nagedacht over de inrichting. Kom 
eens kijken en een lekker kopje koffie, 
thee… drinken.
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“Groen moet  
  je doen”dag

Op zondag 1 juni tussen 12 en 
17 uur worden allerlei activi-
teiten georganiseerd op ver-
schillende buitenlocaties in 
Utrecht Noordoost. De activi-
teiten zijn bedoeld om aan-
dacht te vragen voor het 
openbaar groen en het groen 
zelfbeheer in de wijk. 

Het thema is “Groen moet je doen.” 
Op allerlei groenplekken in de wijk zijn 
kunst, cultuur en groen-activiteiten. U 
kunt kijken, luisteren en meedoen op 
vele bekende plekken. Naast de Pioniers, 
Ons Buiten en de Driehoek doen bijvoor-
beeld ook de Bikkershof, de Voorveldse 
Polder, Het Groene Dak, en de Adelaar-
hof mee. Ook de groenplekken die 
minder vaak genoemd worden, zullen op 
deze dag in de aandacht staan. Er volgen 
nog meer aankondigingen.
De organisatie is in handen van de 
Wijkraad in samenwerking met milieu-
punt Noordoost, het Platform Utrechtse 
milieuorganisaties en (per locatie) de 
actieve groengroepen en de volkstuinen-
verenigingen van Noordoost.

Contactpersoon voor de activiteiten is: 
Jolanda Lagendijk  
lagendijkjpm@hotmail.com,  
www.groenmoetjedoen.org. 

Ons tuincomplex doet ook mee aan deze 
dag. Binnenkort zal er meer informatie 
worden verstrekt, wat betreft het pro-
gramma en de mogelijkheden om ook 
mee te werken aan dit leuke initiatief.
Meer info, of wil je meewerken/denken, 
neem dan contact op met: Wiljo Tukker/ 
Hans Ollin secretaris@depioniers.nl

Schatten

Een zee aan speenkruid
en blauwe druifjes.....
Dat viel op en ik keek verder.
De storm had wat bloemen omgewaaid.
Wat zeg ik?, wat?! Een heleboel waren er  
omgewaaid,  
waaronder prachtige narcissen.
‘k Zou er nóóit zoveel plukken,
maar nu ja, nu ze toch omgewaaid waren....
Een tas vol nam ik mee naar huis,
en ook een paar bloemen van de kerstroos  
(staan zo mooi op een drijfschaal),
en één kievitsbloem – de danseresjes met de sierlijke bladeren –  
om te proberen.
En wat scylla’s (práchtig, in een heel klein vaasje) en nog wat kleine 
narcisjes, en, en, en.Schatten heb ik verzameld en meegenomen.
Zomaar gekregen.

JB
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Buurman weet alles
Ik zie verschillende tuinders hun tuinen omspitten en harken. Ik zelf hark of 
spit mijn wilde tuin zelden. Spitten zou risicovol zijn omdat ik niet weet waar 
planten verborgen zitten die nog niet opgekomen zijn. Ik ben bang dat ik ze 
kapot maak. Is het nadelig als ik het spitten en harken achterwege laat en zo 
geen lucht in de grond breng. 

Buurvrouw 

Beste buurvrouw,

Ik spit de grond nooit, het is slecht voor 
het bodemleven om de lagen om te 
gooien. Dat wat boven in de toplaag 
leeft gaat twee spade diep (onderin)
dood en hetzelfde geldt voor het leven 
wat onder leeft. Het is beter om de tuin 
in de winter te bedekken met bladeren. 

De wormen verteren de bladeren en 
maken daarbij de bovengrond mooi los. 
Het onkruid kan niet wortelen in de bla-
deren. Bovenal voorkomt het bladerdek 
dat de grond zijn kostbare mest uitwast 
door de regen.
Kijk in de natuur... daar wordt ook niet 
gespit, maar bedekt de natuur de bo-
dem zelf tijdens de herfst/winter.

Op bezoek bij een andere Tuinvereniging: 

park Groenewoud
Zijn jullie ook zo nieuwsgierig 
naar andere tuincomplexen?  
Ik wel. Ik ging op bezoek bij 
een jong terrein. 

Park Groenewoud ligt aan de andere 
kant van het kanaal achter Oog in Al en 
Kanaleneiland. 

Tussen bruggen en kantoren
Het park ligt tussen het kanaal en kan-
toorgebouwen. De tuinen zijn nog jong. 
Het terrein bestaat slechts 4 jaar. Er staan 
dus nog geen hoge bomen op het park. 
Alles is open en wijd. Je ziet in de verte 
een mooie moderne brug tegen een 
grijsblauwe lucht. Rode hekjes omheinen 
de tuinen. Alle huisjes op het terrein zijn 
gelijk en hebben elektriciteit en stromend 
water. Dat is regel. 
Ik ben op bezoek bij vrienden die een 
ruime hoektuin op het terrein bewonen.
Toen zij deze tuin 4 jaar geleden gingen 
bewerken was er nog helemaal niets. 
Ze hebben zelf de indeling gemaakt, de 

planten gekozen en de grond bewerkt. 
Dat is bij de Pioniers vaak wel anders. De 
tuinen die wij gaan bewonen en bewer-
ken kennen al een lange geschiedenis.  
Er komen planten op die je zelf nooit 
gezaaid hebt. Je vindt resten van oude 
muurtjes in de bodem en de indeling van 
je tuin is vaak al bepaald. Mijn vrienden 
hebben een roofvogelskastje opgehangen 
omdat er in het begin veel roofvogels wa-
ren. Maar die schijnen vertrokken te zijn. 

Soep en multiculturele hapjes
De tuinders van Park Groenewoud komen 
uit allerlei culturen. Dat zorgt er voor dat 
er een bonte groep mensen het terrein 
bevolkt. Soms zijn er surinaamse hapjes te 
koop in de kantine. Er werd een Marok-
kaanse theemiddag georganiseerd op het 
terrein. Bij het jaarijkse voorjaarsfeest van 
de vereniging kon je gerechten proeven 
uit allerlei culturen. 
Er is een Turkse familie op het tuinenpark 
met drie tuinen en een enorme produktie. 
Zij komen helaas niet op de bijeenkom-

sten omdat ze bijna geen Nederlands 
spreken. 
In het voorjaar en de zomer zijn er net 
als bij ons Tuindiensten met koffie na. Bij 
park Groenewoud is het ook mogelijk om 
in de winter vrijwillig tuindienst te doen. 
In de winter wordt er na het werk soep 
gemaakt voor de actieve Tuinleden.  Er 
wordt geen alcohol geschonken in de kan-
tine op Park Groenewoud. Wel wordt het 
clubhuis af en toe verhuurd voor feestjes. 

Evelien

Wat in deze tijd wel een tip voor begin-
nende tuinders is: bestudeer de nieuw 
opkomende plantjes maak er eventueel 
een foto van, zet er een bordje bij en kijk 
wat voor een plant het dan wordt. Dit is 
een methode die je leert om “onkruid” 
en gewenste kiemen te herkennen.

De buurman



gewoon genieten van de tuin. 
Een Wiljo-Tukker-tuin is een tuin waar in 
alles mag groeien en bloeien. Het hele 
jaar door. Daarom vind ik mijn tuin ook 
zo leuk. Heb um nu 1 jaar en ontdek 
nog steeds allerlei “nieuwe” planten. 
Geen idee hoe ze heten, maar wel 
mooi allemaal. Mijn huisje vind ik ook 
zo knus, er zit een hout kacheltje in. 
Echt een plekje om even bij te komen 
en lekker in de aarde te wroeten. Ben 
er nu wel veel te weinig, maar hoop er 
meer tijd voor te krijgen. 
Wiljo heeft vier zonen die ook wel eens 
op de tuin helpen. Zij doen vooral het 

“ruwe “werk. Graven, zagen, snoeien 
etc. De jongste twee logeren ’s zomers 
ook wel eens een nachtje op de tuin 
en dat vinden ze heel spannend.

Wat vindt Wiljo leuk aan 
haar werk in het bestuur?
Het leukste vind ik het samen met 
anderen dingen voor elkaar te krijgen. 
Zoals het aanpakken van de onvei-
ligheid, door samen met de andere 
buurtuinen, contact te zoeken met de 
politie en de preventiemedewerkers 
van het wijkbureau. De kantine op te 
knappen en een plek te maken waar 
ieder tuinlid zich thuis kan voelen. 
Maar ook bezig te zijn met de Pioniers 
in de toekomst. Wat willen we en hoe 
blijven we bestaan. Trots te zijn op wat 
we allemaal al doen en hoeveel inzet 
vele leden al plegen om dit voor elkaar 
te krijgen.

In de vorige nieuwsbrieven was er altijd 

een interview met één van de leden. Bij de 

voorbereidingen van deze nieuwsbrief heb 

ik veel met Wiljo gesproken om informatie te 

verzamelen over alles wat er in het bestuur 

aan de hand was. Het leek wel een interview. 

Vandaar geen echt interview maar een kort 

portretje van Wiljo.

Lievelingsplant
Rozen, klaprozen/papavers, pionrozen, 
vergeetmenietjes, margrieten en zon-
nebloemen.

Ik vraag Wiljo of ze nog wel tijd 
voor haar tuin heeft nu ze het 
zo druk heeft met het bestuur. 
Ja zeker, als het lekker weer is, ‘s avonds 
na het eten, een kopje koffie drinken 
met Mia op haar tuin of die van mij, een 
rondje lopen over het complex en als het 
kan de zon zien ondergaan. Of zondags 
ochtend eerst even werken in de tuinen 
dan lekker rustig gaan zitten lezen of 

6

tips van de maand
Sluit je aan bij één van de commissies of 
stamp een eigen initiatief uit de grond. 

de tentoonstellingscommissie
Mia en Gerda lieten zich niet uit het veld 
slaan door de geringe deelname van tuin-
leden vorig jaar. Ze organiseren opnieuw 
de tentoonstelling. Er gaan alleen wel een 
aantal dingen veranderen! Er zal dit jaar 
geen keurmeester komen en er zullen 
ook geen prijzen worden uitgereikt. Mia 
en Gerda hopen dat de deelname dit jaar 
laagdrempeliger zal zijn. Het publiek mag 

nog wel zijn stem uitbrengen en daardoor 
zal er wel een kleine prijs worden uitge-
reikt. Er zijn twee categorieën: creatief en 
natuurproducten. Je kan van alles inleve-
ren. Denk ook eens aan foto’s gebak, jam, 
gedichten. 

De producten, kunstwerken en frutsels 
kunnen vrijdag 15 augustus 13.00 tot 

19.00 uur ingeleverd worden. De ten-
toonstelling is op 16 en 17 augustus. 
Voor de kinderen is er dit jaar geen 
springkussen, maar er zijn natuurlijk wel 
kinderbeloningen als ze iets inleveren. 
 
Meer info bij Mia  of Gerda 

m.canten@hotmail.com

vandecoterlet@wanadoo.nl
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