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Agenda
• 31 mei en 30 augustus
Koffie met gebak

• iedere 2e woensdag
van de maand
Bestuursvergadering
• 2 juni en 23 juni
19.30 –22.00 uur
Tuinieren in jezelf, meditatie
zie ook pagina 8

• 6 juni en 8 augustus
‘Tel mee’ wandelingen

In dit nummer

Van de redactie

zie ook pagina 7

• 6 juni
Pimp-de-Pioniers-dag
• 14 juni
Groen-moet-je-doen-dag

Hoewel het inmiddels al volop lente is en de meeste mensen hun
tuinen al weer zomerklaar aan het maken zijn, is deze nieuwsbrief ontstaan in de koude winter van 2009.

• 22, 23, 24 augustus
Tentoonstelling
Overpeinzingen uit het bestuur
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Het tuincomplex was in sneeuw
gehuld en ik kwam er nauwelijks.
Toch was ik met ‘De Pioniers’ bezig
door met het communicatieclubje bij
elkaar te komen om ons te verdiepen in de opzet van de vernieuwde
website (www.depioniers.nl).
Er zijn meer mensen die in de winter
veel aandacht aan ons tuinenpark
hebben gegeven. In de eerste
plaats ‘het bestuur’ wat onvermoeibaar doorvergadert iedere tweede
woensdag van de maand. Als je de
stukjes van Paul van Kan leest zul je
zien dat ook hij deze winter veel met
‘de tuin’ bezig is geweest. Hij heeft
wederom een hele grote bijdrage
geleverd aan onze de nieuwsbrief
met zijn onuitputtelijke kennis van
de natuur. En het mooie is: door zijn
stukjes ga ik anders kijken. Opeens
let ik op de vogels in mijn tuin en wil
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ik weten of er een goudvink of een
sijs bij mij in de boom zit. Met de
‘tel mee’ wandelingen hoop ik mijn
vogelkennis weer wat op te halen.
Judith Schuil schrijft over een hommel, een mooie observatie.
En wist u dat we een statutencommissie hebben die deze winter heel
wat avonden nagedacht heeft over
de formulering van de regels van ons
tuinenpark. U vindt in deze nieuwsbrief een interview met Andrea en
Hielke hier over.
Beste Pioniers, geniet van de lente
en de rijkdom van ons stukje natuur!
redactie@depioniers.nl,
Evelien Pullens
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Wie maakt eigenlijk
de WC’s en kantine
schoon?

Overpeinzingen uit het bestuur
De eerst maanden van 2009 zitten er weer op. Enerverend. We
hebben twee algemene leden vergaderingen gehad en de statuten zijn goedgekeurd. Discussie, compromis. Nu kunnen we
verder gaan met het huishoudelijk reglement en komt het er op
aan. Wat willen wij als Pioniers. Hoe belangrijk vinden wij
tuindiensten, controle, wel /niet slapen op de tuin, de hoogte
van de heggen etc. Praat en denk mee. Nu kan het!
Werkzaamheden, achterstallig
onderhoud, windsingels door de
gemeente(eindelijk!).Bomenkap.
Kregen we toch nog boze flatbewoners op ons dak. Dit was nou ook
weer niet wat ze wilden.
Misschien komt er een derde ecologisch tuinstukje op het complex: Het
Uitroepteken en hotel voor insecten
en egels. Klinkt goed.
De WC ‘s moeten schoongemaakt
worden, maar ook gerenoveerd. Hoe
gaan we dat doen? Komen er weer
douches? Moet er geen invalide toilet? Waar komt de deur ? Wat zal het
kosten? Wanneer begingen we....?
Schenken we gratis koffie en thee iedere zaterdag in de kantine? Helaas
zal de kantine, door onderbezetting,
niet iedere zaterdag meer open zijn.
Inbraken, ja helaas! Dan maar weer
contact zoeken met de wijkagent en
wijkbureau.

Bijna alle tuinleden hebben hun
contributie betaald. Da's mooi.
Maar ook weer een Groen moet je
doen dag op 7 juni. Wie helpt organiseren? Kent iemand nog een leuke
muziekgroep/band? Gaan we weer
pimpen de zaterdag daarvoor?
Vogels tellen. Hebben jullie de wandeling uit de Pioniersfolder al eens
gedaan? Wellicht dat Paul Kan nog
eens als gids wil fungeren.
Mooi weer en weer lekker in de tuin
bezig zijn. Heerlijk toch.
Lees dat jaarverslag en werkplan van
het bestuur nog eens door en ontdek
daarin wat je zoal voor de vereniging
kunt doen. Want u bent de vereniging en de vereniging dat bent u!
Kortom een heel goed en actief tuinseizoen toegewenst.
Namens het bestuur,
Wiljo Tukker

Langs het tuinpad
De huisjes van de Fam. Schrantee, Saskia Krooke, Christel Westland en
Piet Engelbert zijn verkocht.

Verder:
• Judith is weer uit het ziekenhuis na een operatie
• Truus van de Brink is herstellende
• Met Ineke van Ree gaat het ook beter
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Meneer Matthijssen heeft jarenlang deze ondankbare taak op
zich genomen, maar is er afgelopen januari mee gestopt. In
afwachting van de verbouwing
heeft het bestuur zelf de wc borstel en schoonmaakmiddel in de
hand genomen. Onze voorzitter
Wiljo maakt de Wc’s schoon en
vult de WCrollen aan. ( Er gaan 8
rollen per week doorheen) Mia
Canten en Ineke Olling maken
de kantine schoon op maandagavond. Na het soppen is er koffie
in de schone kantine.
Verbouwing? Hoor ik jullie denken. Jawel. Dit voorjaar wordt het
hele sanitaire blok verbouwd.
Momenteel wordt er gediscussieerd over wel of geen douche.
Wat vinden jullie?
Zijn er handige metselaars of
loodgieters onder de tuinleden
dan worden zij uitgenodigd hun
diensten aan te bieden.
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Koning Winter
Wie denkt dat er tussen oktober en maart niets te zoeken is op
de tuin heeft het mis. Natuurlijk: er is weinig te doen in de
tuin. Maar dat is juist een kans om eens beter om je heen te
kijken. Dat ben ik maar eens gaan doen. Kijker en camera
mee. En: ik werd niet teleurgesteld.
In de winter is De Pioniers echt stil.
Je komt geen mens tegen. Zo liep ik
aan het einde van een dag met een
dun laagje sneeuw een rondje over
het complex. Geen spoor van menselijk bezoek. Ik was verbaasd over de
vogelrijkdom in de winter. Ongeveer
30 soorten vogels overwinteren op
en om het park. Bij elkaar ruim 100
vogels. Dat is best veel. Kan het zijn
omdat Koning Winter weer eens wat
steviger is gaan regeren, waardoor
meer vogels de parken en tuinen in
de stad zijn gaan bezoeken?
Op het complex zijn enkele plekken met inmiddels fors uitgegroeide
sparren, dennen en andere coniferen. Daar was het altijd prijs: vol
staartmezen, koolmezen en enkel
goudhaantje. En dan de grote verrassing: zwarte mezen in een den!
Fervente naaldbosbewoners. Mezen
waren sowieso veel te horen en
te zien. Met de pimpelmees, de
matkop en de glanskop kom ik op 6
soorten.
Dan de boomsingel die onze tuinen
omsluit. Niet altijd gewaardeerd,
vanwege de toenemende hoogte
en bladval. Maar voor vogels een
eldorado. Grote groepen sijsjes, een
enkele barmsijs of putter ertussen,

deden zich al die keren dat ik een
rondje liep te goed aan elzenpropjes
en andere boomzaden. Zomers zijn
ze weer weg uit ons land: Sijsjes zijn
echte wintergasten, die hier zelden
broeden.
‘En wat is nu de meest talrijke
wintervogel?’ vroeg een andere
wintergast mij tijdens een ronde. Je
zou denken de winterkoning. In de
zomer broedt ie hier namelijk volop.
Maar, ondanks ze naam, van winters
houdt ‘Klein Jantje’ niet. Strenge
winters worden door maar 10-20
% overleeft . Ik heb ze ook weinig
gezien of gehoord.
Na de sijs, soms met 20 tegelijk in
een els hangend, maakt de houtduif
een goede kans voor nummer 1. Tijdens verschillende tellingen kwam ik
op 15-20. Ik zag ze liever niet, want
deze zaad- en knoppeneter heeft het
de laatste jaren gemunt op werkelijk alles wat ons tuinliefhebbers
dierbaar is: bessen, pruimen, jonge
zaailingen, bonen en zelfs volgroeide
kool gaat erin als koek.
Winter op De Pioniers: de moeite
waard !
Paul van Kan

Hoe de winterkoning aan
zijn naam kwam
Omdat de vogels ook een koning
wilden kiezen, net als de leeuw
ooit tot koning van alle land
dieren werd gekozen, werd
er een wedstrijd gehouden.
De vogel die het hoogste kon
vliegen zou koning worden. Toen
uiteindelijk de arend als allerhoogste niet meer kon, schoot er
plots een klein bolletje veren uit
de veren van de arend en vloog
nog een meter hoger. Alle vogels
vonden dit bedrog, maar de
winterkoning wist hun pikkende
snavels te ontwijken en schoot
het bos in. De arend zocht de
volgende dag de winterkoning
op en ze spraken af dat ze het
koningschap zouden verdelen: de
arend in de zomer en de winterkoning in de winter. Zo kwam de
winterkoning aan zijn naam.

(bron: www.vogelsinnederland.nl/
vogels/winterkoning)
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Buurman weet alles
Beste Buurman
Nu ik na een lange winter weer op de tuin kom is er zo veel onkruid.
Ik haal het natuurlijk weg, maar het blijft terugkomen. Ik heb er de hele
zomer door last van. Wat is het eigenlijk? En: hoe kom ik er van af?
Buurvrouw

Beste Buurvrouw
Ik zal beginnen met te omschrijven
wat onkruid eigenlijk is.
Waar mensen buiten bezig zijn,
groeit onkruid. Het predicaat “onkruid” verdient een plant zodra hij
voortdurend verschijnt op plekken
waar je hem nou nét niet wilt hebben. Nog vervelender wordt het als
je hem ondanks verwoede pogingen
daar niet weg krijgt. Het lijkt zelfs of
het erger wordt. En dat kan kloppen,
want de meest hardnekkige onkruiden vermeerderen zich vegetatief,
dus via worteluitlopers. Soms is een
fractie van een wortel het begin van
een nieuwe haard! Want zeg eens
eerlijk: welke Pionier heeft er nog
niet kennis gemaakt met deze onaangename eigenschap van zevenblad of kweek?
Als je een bepaalde plant wilt bestrijden, helpt het te weten waarom
die plant juist daar is gaan groeien.
De meeste onkruiden zijn opportunisten en groeien graag op omgewerkte grond. Daar is de bodem
kaal en is plotseling stikstof vrijgekomen. De akkerdistel bijvoorbeeld
houdt daar van. Ook het storten
van groenafval, snoeihout en aarde

kan een explosie van een of twee
soorten tot gevolg hebben. Zo tref je
langs paden die met haksel verstevigd zijn vaak randen van brandnetel
aan.
Dergelijke planten die van onrust en
stikstof houden treffen het momenteel bijzonder. Nóóit is er in Nederland zoveel op de schop gegaan;
nóóit is er zoveel stikstof aangevoerd via de atmosfeer. Daar valt
moeilijk tegenop te maaien, grazen
of wieden.
Beste buurvrouw. Onkruid bestrijden begint bij aanpak van de bron:
minder “onrust zaaien” voorkomt
een hoop ergernis. Verstoor de
bodem daarom zo min mogelijk. De
oplossing om een onkruidhaard weg
te krijgen is ook eenvoudig, maar
vraagt geduld: laat de plek met rust.
Want de meeste onkruiden houden
niet van een stabiel milieu en zullen
na een jaar of 5 gaan wegkwijnen.
Andere plantensoorten nemen dan
geleidelijk hun plek over. Dit proces
kun je helpen door voortdurend te
knippen en af te voeren. Knippen of
maaien vlak voor de bloei is sowieso
aan te raden. Niet alleen om de
planten uit te putten, maar ook om
verspreiding door zaad te voorko-

men. Planten met holle stengels,
zoals akkerdistel, worden extra
benadeeld door vlak voor regen te
knippen of maaien; de stengels rotten dan in.
Geduld is een schone zaak. Ook hier:
het probleem van onkruid lost zichzelf op. Geniet ondertussen van de
aangename kant van bloeiende akkerdistel, braam en jacobskruiskruid:
ze staan in de top-10 van nectarleveranciers en zitten vaak vol vlinders.
Besef dat de brandnetel waardplant
(dat is: voedselplant voor rupsen) is
voor meer dan 20 vlindersoorten.
Dus buurvrouw, eigenlijk raad ik
u aan juist meer rust te nemen in
plaats van u druk te maken over het
onkruid op de tuin. Kom maar snel
eens een kopje koffie drinken!
Buurman Paul

Tip van de maand
bouwen op de schooltuin en zou ook graag een egelen insectenhotel op het schiereiland achter de tuin
van dhr. Huiser willen beginnen.
En u…….?

Iedereen kan een plan bedenken wat op de Pioniers
uitgevoerd kan worden. Paul van Kan zet de ‘Tel mee’
wandelingen op. Meneer van de Zijde organiseert de
koffie-ochtenden en wil gaan klaverjassen. Emiel Ekert
gaat maatschappelijke stages organiseren vanuit de
school waar hij werkt. Peter Voortman wil een leefmuur

Breng ook een plan tot uitvoering!
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Goed dat er mensen zijn die niet zo fanatiek tuinieren,
maar het wél leuk vinden om zich in papieren te
verdiepen.

Andrea: tuin 5 Hielke: tuin 121
Mooiste moment op de tuin:
Ze houden er allebei erg van om een houtvuurtje te
stoken en lekker eten op de tuin.
Andrea’s lievelingsplant is de stermagnolia. Het is de
eerste struik die bloeit op haar tuin.

Portret van de statutencommissie, Andrea en Hielke
Met een laptop in de lentezon
Op de eerste lentedag van dit jaar,
vind ik de statutencommissie midden
op het pad aan een ronde tuintafel
met een kan thee en een laptop in
de late middagzon. Andrea en Hielke
proberen zich op een echte ‘tuinmanier’ door de taaie en droge statuten
heen te worstelen. De eerste bijeenkomst van de statutencommissie was
bij een kampvuurtje in Andrea’s tuin.
Ze kenden elkaar nog niet, maar vonden het beiden leuk om zich tegen

Statuten maken koste Hielke
en Andrea meer tijd dan ze
gedacht hadden
de vereniging aan te bemoeien en
besloten om gezamenlijk de Pioniersstatuten op orde te brengen, een
klus waar het vorige bestuur al mee
begonnen was.
Statuten maken koste Hielke en
Andrea meer tijd dan ze gedacht hadden. “Het is monnikenwerk, peuterwerk,“ zegt Hielke. “We hebben er
inmiddels al heel veel uren samen
rond de tafel gezeten en nog meer
uren achter de computer.”
Waarom nieuwe statuten?
Ik vraag aan Hielke en Andrea waarom het eigenlijk nodig is om statuten
te hebben. Dat antwoord is simpel.
Als je een vereniging bent ben je
verplicht statuten hebben. Bovendien
zijn statuten een kader voor alle afspraken die je met elkaar maakt.
Okay, Dat begrijp ik. Maar waarom
zou je de bestaande statuten dan
veranderen?

“De statuten waren op een aantal
punten verouderd,” vertelt Andrea.
Zo had het bestuur tot nu toe weinig
mogelijkheden om leden die zich niet
aan de afspraken houden en bijvoorbeeld hun tuin verwaarlozen, aan te
pakken. In de nieuwe statuten heeft
het bestuur iets meer macht om
maatregelen te nemen en is er meer
vastgelegd over het omgaan met
conflicten.
Ten tweede krijgen tuinpartners
meer rechten in de nieuwe statuten,
waardoor het aantrekkelijker is om
je tuin met iemand te delen en deze
partners bijvoorbeeld ook in het
bestuur of een werkgroep kunnen
meewerken.
Een derde belangrijke verandering
is een toegevoegde doelstelling: De
functie van onze tuinpark in de buurt
in het beheren van het groen in de
stad. Hierdoor kunnen we mogelijk
als belanghebbende optreden bij conflicten met de gemeente (denk aan
Veemarkt-terrein!).
Monnikenwerk. Peuterwerk.
Hielke en Andrea hebben ieder vanuit
een verschillende invalshoek verstand
van zaken en vinden het belangrijk
dat de vereniging een goede communicatie, duidelijke afspraken en basisstructuur heeft. Hoe kan iedereen
tot zijn recht komen in een gemeenschap? Hoe regel je de samenwerking
zo dat er weinig conflicten hoeven te
zijn? Dat is nog niet gemakkelijk. Kijk
maar eens naar de politiek!
Andrea werkt bij Kunstliefde, een
kunstvereniging. Daar heeft ze uitgebreide ervaring opgedaan met bestu-
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ren, vergaderen en statuten. “Bij ons
heeft het 10 jaar geduurd voor er
nieuwe statuten waren. Ik hoop dat
het bij de Pioniers wat sneller gaat,”
vertelt Andrea.
Hielke doet naast zijn werk als adviseur/trainer voor de medezeggenschap, een studie rechten. Hij vindt
het leuk om creatief om te gaan
met harde regels. Hoe schrijf je die
regels op? Hoe vertaal je gedachtes
in juridische taal?
De reglement-werkgroepen
Hoewel de statuten zijn goedgekeurd, zijn we er nog niet. In de
statuten kom je steeds tegen dat de
regels nader worden uitgelegd in het
reglement. Waarom een reglement?
Het is duur en omslachtig om

In de statuten kom je steeds
tegen dat de regels nader worden
uitgelegd in het reglement
statuten te veranderen bij de notaris.
Het liefst doe je zoiets maar eens in
de 10 jaar. Een reglement, waarin
je inhoudelijke keuzes maakt en
onderwerpen uitwerkt, kun je veel
gemakkelijker aanpassen aan de
actuele situatie.
Samen met een discussiegroep gaan
Andrea en Hielke nou verder gaan
met het maken van het reglement.
Het gaat bijvorbeeld over de tuindienst en hoe om te gaan met conflicten en bouwregels voor huisjes
en tuinen.
“Het is belangrijk dat er meer
mensen meedenken over de praktijk
omdat het ten slotte regels zijn die
ons allemaal aangaan.”
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Nieuw begin
Ah, ’t is koud nog. Maar toch
moest ik even. Even de heerlijkheid van de tuin opsnuiven.
Even, om een stukje te schrijven.
‘K Ken veel goede redenen om
“even” naar de tuin te gaan –
eigenlijk zijn álle redenen goed –
maar dit is een nieuwe.
Een dag met wat zon, in de vroege lente, tussen de regendagen
door. En ik smaakte het geluk van
de eerste hommel op de kerstroos
en het longkruid. Zo’n grote hommel, op van die kleine bloempjes.
Wat moet het longkruid lekker
zijn, want élk bloemetje wordt
minutieus bezocht. De kerstroos,
die toch zoveel makkelijker lijkt,
laat hij verder links liggen.
Heerlijk, dit zonnetje en de stilte.
Er is al veel te bewonderen aan
primula, krokus en narcis.
De hommel volgend, ontdek ik
heel wat planten van het longkruid in de tuin. Die heeft zich dus
inmiddels flink uitgezaaid! En kijk
nu toch eens: het eerste madeliefje!
Beloftevol is het weer, de hele
tuin. O zo beloftevol.
Ik haalde wat mos weg – het
perfecte winterdekentje van de
aarde. En het rook zo lekker, zo
met m’n gezicht vlak boven de
grond, maar ik weet niet goed
waarnaar. Zou het soms zijn zoals
baby’s kunnen ruiken: de babygeur van de aarde?

Judith Schuil

Geluksvogel
Een van die eindeloos sombere dagen van maart. Toch maar naar
de tuin gegaan om snoeiwerk af te ronden. Het is altijd goed op
de tuin en het weer lijkt er minder ernstig. Onder de appelboom
ligt een geel tapijt winterakoniet. Het lijkt een late lente.
En dan: een verrassing. Ik hoor een
bescheiden djuùb - djuùb (of dénk
ik dat ik het hoor: zachter kan het
haast niet). Ik kijk om en daar is
ie: mannetje goudvink in de pruim.
Dikke snavel, dieproze borst, zwart
petje op. Na nog wat ge-djuub
is daar ook het vrouwtje. Minder
rooskleurig; zoals dat gaat in de vogelwereld. Ik had haar al verwacht,
want appelvinken zijn enorm trouw.
Zo samen knabbelen ze stilletjes aan
de bloemknopjes. Dat mag van mij.
Dan maar want minder pruimen dit
jaar. In tegenstelling tot de houtduif
kan ik van een goudvink heel wat
hebben. Geluksvogel!
Ze eten met het seizoen mee: eerst
knoppen, dan zaden en in de late
herfst bessen. In de winter liefst
knoppen van berk en es, maar als
die op zijn gaan ze over op knoppen
van fruit.
Ik had ze al eerder op de tuin gehoord, deze winter. Nu maar hopen
dat ze blijven. Ze broeden vooral
in sparrenbos en dicht struikgewas
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op zandgrond. De Heuvelrug bijvoorbeeld. De Pioniers begint hier
en daar al op een sparrenbos te
lijken. Goudvink en staartmees, ook
liefhebbers van coniferen, gingen
ze al voor. Een dichte spar of struik
is voldoende om een nest in te
bouwen. Moet toch kunnen, zou je
zeggen. Geluksvogels zijn we als
het lukt: jaarrond genieten van deze
prachtvogels!
De volgende dag ga ik gewapend
met camera en kijker weer naar de
Pioniers. De dikke wolken zijn verdwenen. De goudvinken zijn in geen
velden of wegen meer te bekennen.
Pechvogel.
Paul van Kan
Na het schrijven van dit stuk zond Paul nog
het volgende bericht:
“de goudvinken zijn gebleven en laten zich
geregeld zien rond tuinen 60/70.”

Contactroep goudvink:
www.ivnvechtplassen.org
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Tel mee!
Vanaf 1997 worden planten en vooral dieren op ons tuinenpark
geteld. Dat is leerzaam, nuttig en vooral leuk om te doen. Het
blijkt dat er steeds meer zeldzame diersoorten onze tuinen
weten te vinden. Daar mogen we best trots op zijn. Het is ook
goed om dat vast te leggen; zo tonen we aan dat De Pioniers niet
zomaar ‘weg te schoffelen’ is.
Ons tuinenpark is één van de groene
longen van Utrecht Noordoost. Een
plek waar mens én natuur op adem
kan komen!
Dit jaar loopt Paul van Kan weer telrondes. Een aantal daarvan ligt vast.
Op deze dagen kan iedereen mee.
Hoewel er vooral vogels en dagvlinders worden zullen worden gezien,

kijken we ook naar andere dieren
en planten. Het is niet belangrijk of
je veel weet; interesse staat voorop.
Je hoeft je niet op te geven. De
telrondes starten bij het hek aan
de spoorbaan. Alleen bij (harde)
regen gaat de telling niet door. De
resultaten zullen in het najaar op de
website www.depioniers.nl worden
gepresenteerd.

Wanneer?
Zaterdag 6 juni
06.30
07.30
15.00
20.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur

eerste ronde vogels
tweede ronde vogels
vlinders
derde ronde vogels
vierde ronde vogels

Zaterdag 8 augustus
15.00 uur

vlinders

Jaar van de egel
Sommige dieren hebben een streepje voor bij
mensen. Wat ze ook uitvreten, ze doen het
nooit fout. Neem de zeehond of de panda.
Stuk voor stuk aaibaar. De egel is ook aaibaar, ondanks zijn stekels. We vinden hem
schattig. En nuttig bovendien. Want hij eet
slakken. En slakken vinden we nu eenmaal
niet zo aaibaar. En schadelijk bovendien.
De zoogdiervereniging heeft 2009 uitgeroepen tot jaar
van de egel. De vereniging maakt zich zorgen over dit
nuttige dier. Ze wil tuinbezitters tips geven om de egel
een handje te helpen. Na het egelweekend op 18-1920 september wordt een boekje over egelvriendelijk
tuinieren verspreid. De tentoonstelling ‘de egel het hele
jaar rond’ in recreatiegebied Spaarnwoude is onlangs
gestart. Tot 30 september kun je er terecht (boerderij
Zorgvrij, genieweg 50, Velsen-Zuid). Een leuke tentoonstelling voor jong en oud!
Op de Pioniers worden geregeld egels gezien. Ze vinden
bij ons een oase in een verstenende stad. Er is bij ons
volop voedsel en er zijn geen schuttingen of andere
hindernissen. Overdag en in de winter verblijven ze in
de takkenhopen in de boomsingels of in een rommelhoekje. Eind april komen ze weer uit hun winterslaap.

Zie je een egel op of rond de Pioniers; geef het dan
door! Dat kan met een briefje of mail naar Paul van
Kan (tuin 127 – paulvankan@planet.nl) of direct naar
de onderstaande sites. Vermeld plek, datum en tijdstip. Ook sporen of de vondst van een dode egel kun je
doorgeven.
In de loop van het jaar verschijnt er op de website
www.depioniers.nl meer nieuws over de egel en hoe je
zelf kunt bijdragen aan de bescherming van dit nuttige
en grappige zoogdier.
Meer informatie:
www.jaarvandeegel.nl
www.recreatienoordholland.nl
www.waarneming.nl
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Mededeling statuten

Tuinieren in jezelf, meditatie-avond
Evelien Pullens en Monique Riphagen organiseren in de
kantine een aantal meditatie-avonden voor tuinleden en
buurtbewoners.
Voor sommigen zal werken in de
tuin een fantastische manier zijn om
tot rust te komen. Anderen vinden
het misschien leuk om wat dieper in
jezelf te kijken en zo te ontspannen.
Op deze avonden vergelijken we
onze binnenwereld met een tuin.
Met eenvoudige visualisaties maken
we onze binnentuin schoner, ruimer
en bloeiend.
Evelien en Monique zijn beiden afgestudeerd aan het Centrum voor Leven en Intuïtie en geven healingen,

readingen en cursussen meditatie en
bewustwording.
De avonden zijn los van elkaar te
bezoeken. Bij voldoende belangstelling kan er volgend seizoen wellicht
een serie opgezet worden.
Waneer?
2 juni -23 juni
19.30 –22.00 uur
Kosten: 10 euro per avond
Opgeven op evelienpullens@casema.nl
www.evelienpullens.nl

De statuten zijn op 5 april met
een ruime tweederde meerderheid aangenomen.
Volgende stap is om het reglement aan te passen. Daartoe is
een commissie ingesteld bestaande uit Hielke en Andrea,
uitgebreid met Ton Pot, Bernadette Banens en Wiljo Tukker. Het
streven is om in het najaar een
concept klaar te hebben.

Digitaal Prikbord
www.depioniers.nl

Heb je een overschot aan stoeptegels? Te veel verf gekocht?
Zoek je een opklapbed voor de
tuin? Of wil je zaden of stekjes?
Ter aanvulling van de briefjes
met ‘vraag en aanbod’ naast de
kantine is er nu een Prikbord op
de site van De Pioniers. Kijk op
www.depioniers.nl.

ingezonden stukje van Merel, 9 jaar

Hutten

Op de pioniers hebben veel
mensen een hut.
(ook ziet u hieronder een hut
van merel tuitert )
Ook ziet u vaak de zelfgemaakte
houten hut.
Ook zetten mensen voor de leuk
een paar meubels neer.

Leefbaarheidsbudget. Wat is dat?
De gemeente voert de laatste
jaren het beleid om de zelfstandigheid van burgers te bevorderen. Ze stimuleren mensen om
in hun eigen wijk projecten te
organiseren of op te zetten, waar
vanuit het leefbaarheidsbudget
financiële bijdrages aan gegeven
worden. Zo is bijvoorbeeld onze
speeltuin uit dit budget betaald
omdat het een speelplek is in
de buurt. Ook de Groenmoetjedoen dag wordt op deze manier
gefinancierd. Wiljo heeft inmiddels goede contacten met de
wijkraad, het wijkbureau en de
ambtenaar van de gemeente die

over het leefbaarheidsbudget
gaat. Als in ons tuinenpark initiatieven worden ontwikkeld die
een buurtfunctie hebben, heeft
dat zowel voor ons park als voor
de buurt voordelen. De Pioniers
kunnen extra budget aanvragen
via het leefbaarheidsbudget en
maken zichzelf bovendien onmisbaar waardoor de kans op voortbestaan veel groter wordt. De wijk
heeft er een mooi en gezellig park
bij. Dhr. Ad van de Linde van de
gemeente bedacht bijvoorbeeld
dat er een pluk-tuin aangelegd
zou kunnen op het terrein van de
Pioniers.
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Een hut is:
- Waar je kan spelen of ongestoord kan lezen.
- Waar je je kan verstoppen voor
je moeder
- of voor de wereld van internet
en mobiele telefoon.
- Een plek om te fantaseren of te
studeren.
- binnen maar toch buiten.

