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Algemene ledenvergadering
Geef aan op welke dag u de
voorkeur heeft voor de ALV.
• vrijdagavond 27-november
van 19.30 tot 21.30 uur
• zaterdag 28 november
van 16.00 tot 18.00 uur.
Graag melden op
secretaris@depioniers.nl

Van de redactie
Graven, hakken, breken, snoeien, trekken, duwen, spitten,
slopen, verven, planten, rooien, knippen, graven, zagen,
draaien, dieven, leggen, maaien, sjouwen, timmeren en braaien.
Terwijl ik rustig op mijn grasveldje in
de zon zit te schrijven met mijn laptop
op schoot, is er om mij heen één al
activiteit: Lawaai van boren, schuren,
slepen, vloeken en vrolijke overlegjes. “Het is een hoop werk zo’n tuin,”
denk ik bij mezelf. De zwaar verwaarloosde tuin achter mij is gekocht door
twee dappere dames die zelfs met 30
graden hitte de wildernis te lijf gaan.
Petje af! Hun schuinoverbuurman, die
bij mij naast woont, helpt een handje,
waardoor het huisje inmiddels een
nieuw dak heeft en de tuin begaanbaar is geworden. De afvalhoop bij de
sloot achter mijn grasveld groeit hoger
en hoger. Mijn overburen aan de
andere kant zijn ook hun tuin aan het
oppimpen: een nieuw hek, een kast
voor binnen, de border wordt gevuld
met kleurrijke planten. Mijn naaste
buurman heeft een kas gebouwd en
de schuinoverburen zijn met enthousiasme hun pas aangekochte tuintjes
aan het aanpakken. Het is één en al
verhuizingen en bedrijvigheid om me
heen.
Zelfs als ik naar de WC ga kom ik midden in een verbouwing terecht.
“Zo hoort het ook,” zeggen Henk Flenter en John van Kuijk, die een praatje
komen maken aan mijn heg. “Vroeger zaten hier allemaal loodgieters,
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dakbedekkers en timmermannen op
het park. Niemand zat stil.” Lees het
interview met deze heren verderop in
de nieuwsbrief voor meer uitspraken.
Toch is de zomer er niet alleen om te
werken, maar ook om te genieten van
de lange avonden en vroege ochtenden. Paul van Kan heeft verschillende
telrondes gelopen om de fauna op
ons terrein te observeren. Judith Schuil
geniet ook volop van het dierenleven
en kan er mooi over schrijven.
Verder staan er in deze nieuwsbrief
een heleboel tips: Wat doe je met
en aan wespen? En luis? Hoe krijg
je je barbecue aan? Wie niet bij de
Pioniersactiviteiten was, zoals Groenmoet-je-doen-dag of Pioniersfeest kan
lezen hoe gezellig het was.
Paul van Kan en Judith Schuil leveren
trouw 3 of 4 keer per jaar een inbreng
voor de nieuwsbrief. Dit keer heeft
ook meneer van der Zijde een stukje
ingeleverd; ‘Teamwork’. Inbreng van
andere leden is van harte welkom. De
nieuwsbrief is er voor iedereen, zei
‘Iedereen‘.
Geniet van de nazomer!
redactie@depioniers.nl,
Evelien Pullens
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Agenda
• 13 oktober 2009
Tuinieren in jezelf, mediteren,
19.30 uur
• 1 november 2009
Pioniers tumultdag*
11.00 – 16.00 uur

Overpeinzingen uit het bestuur
Hebben jullie het al gezien, de heren toiletten zijn klaar! Het ziet
er weer picco bello uit. Met dank aan alle handige heren. Nu in
het najaar nog ‘even’ de damestoiletten en dan is ons sanitair
weer helemaal top.
WCpapier
Verbazen jullie je ook weleens over
waar een mens mee bezig kan zijn?
Nou het bestuur wel. Nooit gedacht
dat we ons bezig zouden houden
met het wc papier en de hoeveelheden die verbruikt worden op de tuin.
Gemiddeld 4 rollen per dag. Oplossing: in de weekenden wc papier
van de vereniging en door de week
even zelf een rolletje meenemen.
Verkoop tuintjes
Dit jaar zijn er veel tuinen in de
verkoop. We merken dat veel oudere
tuinders stoppen, omdat zij het werk
op de tuin niet meer aankunnen, andere bezigheden krijgen of gewoon
willen stoppen. Jammer, maar wel
een realiteit. Ook hebben we, dankzij grote inzet van enige bestuursleden, een tweetal zeer verwaarloosde
tuinen eindelijk van eigenaar kunnen
laten veranderen.
AVVN, gemeente, stinkende sloten
De afgelopen periode hebben we
regelmatig overleg gehad met de
AVVN en de gemeente over de nog
steeds niet goed afgehandelde klachten betreffende het groot onderhoud
wat ongeveer 3 jaar geleden heeft
plaatsgevonden. Gelukkig zijn we niet
het enige tuincomplex waar e.e.a.
niet goed is gegaan. Met deskundige
hulp zal nu wederom een inventarisatie worden gemaakt die weer aan
de gemeente overlegd zal worden.
Verder overleg en hopelijk een oplossing voor de problemen volgt.
De Utrechtse tuincomplexen hebben
ook besloten de politieke partijen, in

samenwerking met het AVVN, een
volkstuin vriendelijke petitie m.b.t.
de komende gemeenteraadsverkiezingen (maart 2010) aan te bieden.
Doordat de beschoeiingen niet
goed zijn aangebracht, er niet goed
gebaggerd is en de duikers te klein
zijn, slibben onze sloten langzaam
maar zeker dicht. We zullen echter
zelf ons ook meer bezig moeten
gaan houden met het onderhoud
van de sloten. Hou daarom het stukje bij je tuin schoon. Gooi er geen
waterplanten in, omdat dat zo leuk
staat. Overleg met je mede oevercollega’s hoe jullie je sloot beter schoon
kunnen houden. Help elkaar, maar
spreek elkaar er ook op aan.
Leefbaarheidsbudget
De gemeente heeft ons €1.000,–
toegekend uit het leefbaarheidsbudget voor het organiseren van de
Groen moet je doen dag afgelopen
14 juni. Hiervan konden we flyeren
in de buurt, live muziek en catering
regelen en een goede grote party
tent aanschaffen. Fijn dat dit soort
financiële mogelijkheden bestaan.
Voor het komende jubileum jaar dat
7 november a.s. start, zijn wij nog op
zoek naar goede sponsors,fondsen
etc. Wie heeft nog een goede tip of
wellicht een ingang bij een goede
sponsor?
Penningmeester
Onze penningmeester Roeleke Naber
en tweede penningmeester Henk
Flenter, hebben aangegeven eind dit
jaar te stoppen met het bestuurswerk. Wie wil hen opvolgen?
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• 7 november 2009
Opening jubileumjaar 16 uur
• 10 november 2009
Tuinieren in jezelf, mediteren
19.30 uur
• 14 november 2009
Bomenexcursie 10.00 uur
• 27 of 28 november 2009
Algemene ledenvergadering
• 5 december 2009
Koffie, pepernoten en banket
• 8 december 2009
Tuinieren in jezelf, mediteren,
19.30 uur
• 26 december 2009
Kerst kantine, winkeltje
gesloten
• 2 januari 2010
Nieuwjaarsreceptie, 10.00 uur
* De Tumultdag is bedoeld voor
uitwisseling van ideeën, gangpadverhalen, regels en alles wat
verder te maken heeft met De
Pioniers. Kom ook, geniet van een
lekkere lunch en ga aan de praat
met je mede tuingenoten.

Update gegevens
In het najaar ontvangt u een formulier waarop wij u vragen uw persoonlijke gegevens in te vullen. Dit
ter controle en opschoning van onze
administratie
Jubileum jaar
Komende 7 november begint ons
75ste jaar en zal er een feestelijke
aftrap van ons jubileum jaar zijn. U
ontvangt hierover nog bericht. Ook
zijn wij nog op zoek naar enthousiaste hulp. Wie komt ons helpen.
Namens het bestuur,
Wiljo Tukker
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Wezel
Op 29 augustus
signaleerde ik
een wezel op de
tuin. Echt en zeker
van m'n zaak. Zo'n
apart sprongetje,
witte onderkant, prachtig. Wezels
zijn goede bestrijders van ratten
en muizen. Des te meer reden
tevens om de mensen aan te
sporen géén ratten-of muizengif
(meer) te strooien, want daarmee verdelgen ze uiteindelijk
slechts de belager van dat wat
ze weg willen hebben.
Mooi beestje, die wezel. Iets om
trots op te zijn en te koesteren.

Judith Schuil

Teamwork
Er waren eens 3 mensen. Ze
heetten: Iedereen, Iemand en
Niemand. Op een dag moest er
een belangrijke opdracht worden uitgevoerd en Iedereen was
gevraagd dit te doen. Iedereen
was er zeker van dat Iemand
het zou doen. Iedereen kon het,
maar Niemand deed het. Hierdoor werd Iemand boos, omdat
het de taak van Iedereen was.
Iedereen dacht dat Iemand het
had kunnen doen, maar Niemand realiseerde zich dat Iedereen het niet wilde doen. Aan het
einde beschuldigde Iedereen
Iemand, toen Niemand deed wat
Iedereen had kunnen doen.
En wie zijn wij... Iemand of
Niemand? Of zijn we stuk voor
Iedereen?

Tuinieren in jezelf
Er was een grote opkomst voor deze meditatie-avond: een introductie tot mediteren. Ongeveer twaalf personen hadden zich
aangemeld, meest vrouwen (dames), gelukkig ook enige heren
(mannen).Drie deelnemers waren Pioniersleden. De anderen
kwamen van buiten.
Het was een mooie zomeravond en
de tuintjes stonden mooi in bloei.
We hoorden slechts de wind ritselen door de bomen en de vogeltjes.
verder was het rustig... geen verkeer,
stilte... heerlijk, wat een oase!
Het clubhuis van “De pioniers” vond
ik het al gauw een bijzonder mooie,
maar ook heel geschikte ruimte voor
deze vorm van samen zijn.
Wij kenden elkaar niet allemaal,
misschien een enkeling had al eens
kennis met een ander gemaakt bij
een eerdere gelegenheid.
Maar dat was helemaal geen probleem: wij werden hartelijk ontvangen door Evelien en Monique met
koffie of thee. Het ijs was gauw
gebroken.
De inhoud van deze avond bestond
uit een aantal verschillende geleidemeditaties, voor en na de pauze.
Wij zaten in een kring op stoelen
en hoefden eigenlijk niets te doen
behalve onze gedachten/gevoelens

te laten leiden door Monique, welke
ons al pratende langs vele bijzondere beelden en gevoelens leidde.
Zij deed dat heel goed.
Het effect van deze avond op mij
was, dat ik me lichamelijk en geestelijk veel rustiger voelde, doordat
ik nu eens met totaal iets anders
bezig was dan normaal. Ik was passief ‘bezig geweest', en niet aldoor
actief. Ook een beetje een questie
van je overgeven aan wat er gebeurt
– loslaten...
Het ging zo rustig aan, dat het voor
mij althans op geen enkele manier
bedreigend was.
Naderhand zijn we nog even door
het park gelopen. Wat een heerlijke
plek om bij te komen, om te genieten.
Datta Fischer
Datta Fischer uit Amersfoort, is een
kennis van Evelien Pullens. Datta houdt
van tuinieren en heeft zelf een mooie
tuin in Amersfoort.

Dit najaar opnieuw drie meditatie-avonden
‘Tuinieren in jezelf’ op 13 oktober, 10 november,
8 december. Info: evelienpullens@casema.nl  

Dit stukje is ingebracht door
meneer van de Zijde.
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Henk

Wist u dat John tuincontroles doet en het gras op ons
complex maait?
Wist u dat Henk tweede penningmeester van het
bestuur is, tuincontroles doet en de wc’s en douches
verbouwt?

John

Lievelingsmoment van John: over de tuin wandelen. John en Henk doen dat iedere zaterdag 2 keer.
Zondags lopen ze ook nog wel eens.
Lievelingsmoment van Henk: Ik houd ook van
ongestoord rommelen op de tuin. Lievelingsplant Henk:
"De appelboom midden op mijn grasveld. Zo mooi en
groot. De boom is al op leeftijd. Er zitten gezwellen op
de stam."

Portret van Henk Flenter en John van Kuijk (tuin 77 en 78)
Goede buren
Als ik op een zonnige zomermiddag
bij John en Henk op de tuin kom
laten ze me meteen zien wat een
prachtig uitzicht ze hebben over de
grote vijver achter. Trots laten ze
ook de gemeenschappelijke vijver

De mannen zijn al jaren goede
buren en doen veel samen.
zien op een plek waar gewoonlijk
een hek of haag de tuinen scheidt.
De vijver geeft de tuinen een wijds
en weelderig aanzien. De mannen
zijn al jaren goede buren en doen
veel samen. Wie komt ze niet tegen
als ze hun wekelijkse rondes maken
om het complex te controleren en
met iedereen een gezellig praatje te
maken.
Henk heeft zelf ook gele kaarten
gehad!
Voor John is de tuin afleiding. Hij
vind er rust en gezelligheid. Vroeger
werkte hij heel hard, ook op zaterdag. “Dan moet je af en toe toch
iets anders,” vindt hij. Zijn vrouw

komt nooit op de tuin. Dit is echt
een plekje voor hemzelf. Hij zit nu al
meer dan 15 jaar op het tuinenpark.
Buurman Henk nam de tuin over
van zijn vader. In het begin had hij
helemaal geen zin en tijd om hem te
onderhouden. Regelmatig kreeg hij
de gele kaart. Pas na 15 jaar begon
hij het tuinieren leuk te vinden.
Langzaamaan leerde hij er meer
over door van alles uit te proberen.
Hij heeft groene vingers gekregen

De mannen vissen wel eens in de
vijver achter hun tuinen. Daar
hebben ze wel eens een snoek
gevangen van 97 cm. Paling zit
er ook!
door het te doen. Henk zegt dat hij
nogal onrustig kan zijn. Op de tuin
vind hij rust. Hij schrikt soms als
iemand hem ‘s morgens goedendag
zegt, omdat hij dan zo in zijn eigen
wereldje zit.
De vijver
“We vonden allebei vissen leuk.“
De mannen vissen wel eens in de
vijver achter hun tuinen. Daar hebben ze eens een snoek gevangen
van 97 cm. Paling zit er ook! Henk
en John gaan ook wel eens ergens
samen vissen, bijvoorbeeld in Almere. “Laten we een vijver nemen,”
zei Henk op een dag. Johh heeft er
zijn moestuintje voor op moeten
geven. Hij kweekte worteltjes en zo,
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omdat zijn dochter dat leuk vond.
De mannen hebben een stuk aan de
andere kant van de tuin vrijgemaakt
zodat John weer een moestuin kon
aanleggen, maar dat heeft hij niet
meer gedaan. Dat samen bouwen en
klussen gaat vanzelf. “We overleggen en dan komt het voor elkaar.
We gaan naar de winkel samen om
stenen te kopen. We helpen elkaar.
Als de één op vakantie gaat, maait
de ander het gras. Dat hoef je niet
eens te vragen.“
“John is als familie,“zegt Henk. “Mijn
vrouw voelt zich ook op haar gemak
bij hem. We zijn wel eens uit eten
geweest met elkaar en de vrouwen
er bij.“ Echte goede buren zijn het,
bijna als vrienden.

We helpen elkaar. Als de één op
vakantie gaat, maait de ander
het gras.
“Er zit wel een muurtje tussen,” zegt
Henk. “Je komt nooit heel dichtbij bij
John. Bij John is het Ja of Nee. Hij is
heel eerlijk.”
“Henk is open, een gezellige
kletskous,” zegt John. “Ik ben wat
harder.”
Tuincontrole
John en Henk wandelen over het
complex om het onderhoud van de
tuinen te controleren en mensen
Vervolg op pagina 5
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er op aan te spreken. “We zijn niet
zo hard hoor,“ zeggen ze zelf. “Ach,
er is nu een andere generatie op
de tuin.” John belt maandags de
mensen altijd op. Het valt niet altijd
mee om mensen te bereiken, omdat
er veel niet thuis zijn. John heeft
nog nooit boze mensen aan de lijn
gehad. Het komt wel voor dat beloven om er iets aan te doen en ze het
niet doen. Mensen hebben allemaal
wel een argument of goede rede om
de tuin te verwaarlozen. Veel zijn er
ondeskundig.
“Er zijn er die bang van ons van
zijn,” vertelt Henk. “Soms vragen ze
van te voren wanneer de volgende
ronde is en gaan ze heel hard werken. Dat is natuurlijk ook prima.”
“We hebben wel succes, vind ik,”

Soms vragen ze van te voren
wanneer de volgende ronde is
en gaan ze heel hard werken.
zegt John. “We doen het voor de
vereniging.” “Je straalt wel iets uit
als complex,” vult Henk aan. “We
gaan nooit een biertje drinken bij

iemand op de tuin tijdens de ronde.
Dat doen we niet.” Zaterdags in de
kantine drinken John en Henk wel
altijd twee biertjes en eten ze een
frikadel of kroket. “Meer niet. We
moeten ook nog rijden, weet je.“
Hart voor de vereniging
“We hebben eigenlijk te veel hart
voor de vereniging. Misschien
worden we wel eens voor gek verklaard,” zegt Henk
Ze vinden dat mensen veel klagen.
“Er staat hier achter bijvoorbeeld opslag. Dan vragen mensen: Haal je dat

Het bad

nu een keer weg? Vraagt er vandaag
één in de kantine: wanneer zijn die
toiletten nou eens af? Alsof we het
niet allemaal vrijwillig doen.”
Mensen komen naar het bestuur met
allerlei dingen die ze ook zelf kunnen oplossen.
“Het is allemaal vrijwilligerswerk
wat wij en andere bestuursleden en
commissieleden hier doen. Ik maak
van dichtbij mee hoeveel tijd het
kost,” zegt Henk.
Evelien Pullens

Een koolmeesje kwam nieuwsgierig
aanvliegen, wilde ook wel, maar durfde
toch niet. Toen de pimpelmees alleen
overbleef wilde de tjiftjaf ook wel eens
badderen. Maar dat mocht niet van de
pimpel. De pimpel die doorgaans zelf
voortdurend verjaagd wordt, want zo is
toch de hiërarchie van het vogelbad: De
grootsten gaan voor, kon nu zelf eens wat
verjagen.
De tjiftjaf kreeg geen kans, bij niemand niet.
Ook een beetje zijn eigen schuld, want zelfs toen
het bad helemaal leeg was, durfde hij nog niet. Nee,
neem dan het goudhaantje. Hoe (piep)klein die ook is, hij
daagt ze gewoon uit, die grote kerels als merel en koolmees. Vliegt vlak over ze heen en nog een keer en nog
eens. Probeert ze gewoon te verjagen en als dat dan lukt,
als ze het pesterige gedrag zat zijn en vertrekken, gaat hij
zelf lekker in bad.
Dat allemaal gebeurde vanmorgen, binnen zo’n tien minuten. Zeg nou zelf, dan kan je dag toch niet meer stuk? Nee
toch?

Vanmorgen was ik blij verrast,
toen ik de pimpel bij de merel het
bad in zag hippen. De pimpelmees wordt steeds minder schuw,
zo in de loop der jaren. Baddert
vaker, langer, minder voorzichtig,
daagt de koolmees soms uit...
Maar dit vertoon, deze brutaliteit...
De merel verdraagt niemand in zijn bad, doorgaans. Wil het
hele bad voor zichzelf, terwijl er toch genoeg ruimte is. Van
de weeromstuit voegde zich ook een zwartkop daarbij. ’t
Was ongekend en ongehoord.
De weeromstuit... Misschien komt het daarvan: Na de lange
hitte en droogte werd het benauwd en ging het regenen.
Dat voelde je al aankomen vanmorgen en misschien komt
door die omstuit, die omslag, ineens dat vreemde gedrag
en komt daar de uitdrukking vandaan. Ik weet het niet
hoor, ik associeer maar wat, maar ’t zou toch kunnen?
De pimpel, de merel en zwartkop gebroederlijk in bad.

Judith Schuil
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Buurman weet alles
Beste Buurman,

Beste Buurvrouw,

Kom je vanavond bij me
barbecueën? Ik heb kebab
en kipspiesjes gekocht en
een lekkere fles wijn. In
mijn kast staat nog een zak
houtskool. Het enige wat ik
vergeten ben zijn de aanmaakblokjes. Kan jij die
meebrengen?

Ik kom graag barbecueën. Gezellig. Aanmaakblokjes heb ik helaas ook niet. Maar in plaats
van die chemische rotzooi kunnen we dennenappels gebruiken. Op de hoek van het
Rozenlaantje liggen er een heleboel. Zullen we
samen een emmertje gaan rapen? Met dennenappels krijg je het vuur heel goed aan.

Buurvrouw

Buurman

Tot vanavond.

Wespennest
In het begin van de zomer was ik even bang dat het een rot
zomer zou worden. Ik had namelijk een wespennest onder
het dak van mijn huisje. Eerst vlogen er maar een paar van
die gestreepte beesten onder de dakrand door op en neer.
Het werden er steeds meer.
Mijn buurman raadde me aan om een
spuitbus wespengif te kopen bij het
tuincentrum. Die spuitbus leverde
een paar dode wespen op. Meer niet.
Toen ik goed ging kijken kon ik door
het luik van mijn zoldertje zien dat
het nes aan een dakbalk hing, onbereikbaar ver weg.
Joop van Ree raadde me aan naar meneer Matthijssen te gaan. Die heeft
ervaring met wespen en een giftige
spuit om ze te verdelgen. Omdat
het niet mogelijk was om de ingang
van het nest te bereiken heeft hij de
kleine wespendoorgang in mijn dak
ingespoten. Maar helaas, wespen zijn
slim. Ze rouwen even om hun overleden kameraden en zoeken vervolgens
een andere doorgang een eindje verder. Wat een rotzomer zou dat gaan
worden. Want hoewel ze eigenlijk nog
helemaal niet vervelend waren in juni
werd mij verteld dat ze eind juli wel
agressief zouden worden.
Meneer Matthijssen gaf de moed niet
op. Ook de tweede doorgang werd

met wit gif bespoten en van een
afstand heeft hij met een lange bamboe stok een gat in het nest geprikt.
Nu verwacht je dat al die wespen je
dan komen aanvallen. Dat deden ze
niet. Ze hebben zich stilletjes terug
getrokken. Weg uit mijn tuin. Het
waren toch aardige wespen.
Tip tegen wespen: Zet een bakje met
een halve citroen en kruidnagels in
water op tafel. Dan blijven ze weg.
Tip vóór wespen: observeer eens hoe

behendig wespen zijn met kruimeltjes. Wij hadden een wesp op tafel
die probeerde weg te vliegen met
een stukje vlees, wat eigenlijk te
zwaar voor hem was. Hij viel steeds
om. Lachen.

Tip van de maand
Heb je luis in een boom of in de rozen.? Knoflook helpt!
Recept:
Vermaal een hele bol knoflook en laat de knoflook
2 dagen trekken in een liter water. Gooi het knoflookmengsel onder aan de boom. De luis trekt weg.

Pak die luizen natuurlijk aan!
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‘Groen moet je doen’-dag
Zondagochtend 14 juni laten de weergoden het weer flink
donderen en kletteren. Maar gelukkig klaart het rond 14.00 uur
op bij de gepimpte Pioniers. Ik begin de ‘Groen moet je doen’dag met een thee complet, wat de kantinedames hebben
gemaakt. Ik krijg een sandwich gezond, jus d’orange, een
chocoladesoesje en twee bonbons. Wiljo is een bloemetje aan
het maken voor de zangeres van de band die jarig blijkt te zijn.
Het bloemetje voor de burgemeester staat al klaar. Ze doet haar
lippenstift op en is er klaar voor.
Ondertussen probeer ik de speurtocht uit. We moeten witte blaadjes
zoeken met vogelnestjes en dan de
letters die er op staan invullen bij de
goede vogel. O help. Hoe ziet een
koolmezennest er uit? Een haviksnest. Ahum. De specht. Dat weet ik
dan nog net.
Gelukkig komen we onderweg Paul
van Kan tegen die met een klein
groepje een rondwandeling over het
terrein loopt. “Geeft niet als je de
nesten niet weet. Als je alle letters hebt kun je het woord toch wel
maken," zegt hij. En... ja... na veel
hersenknarsen lukt ons dat.
Zo’n rondwandeling geeft ook nog de
gelegenheid om eens bij wat open

tuinen binnen te lopen. Buurvrouw
Martine staat driftig te schoffelen op
het pad en lokt argeloze wandelaars
naar binnen. Bij Henk Hilhorst en zijn
vrouw zie ik eindelijk de grote verzameling tuinkabouters en dieren van
dichtbij. Wist u dat achter zijn huisje
nog een moestuin ligt?
De tuinkabouters worden elke winter
opgeknapt en opnieuw geverfd. Ook
kabouters hebben onderhoud nodig.
Op de terugweg passeren we een
snellopende man, netjes in het pak.
Dat is volgens mij niet de burgemeester. De burgemeester heeft
toch een bril? Het blijkt de chauffeur
van de burgemeester te zijn, die het
bosje bloemen op komt halen omdat

de heer Wolfsen helaas geen tijd
heeft om te komen. Jammer van de
lippenstift en het wachten. Gelukkig
maakt het volume en de gezelligheid
van de band een hoop goed. Het
terras stroomt vol met bierdrinkende
Pioniers en bezoekers die op de
muziek afkomen. Wordt het toch nog
zonnig gezellig! Een aantal kinderen
vangen ondertussen kleine beestjes
in de sloot. Dat blijkt nog helemaal
niet zo gemakkelijk te zijn, want de
allerleukste krioelende slangetjes
zwemmen tussen de mazen van het
net door.
Evelien Pullens

Tel mee wandelingen
Ik wrijf de slaap uit mijn ogen op een prachtige mooie vroege zaterdagochtend met goud zonlicht. Paul heeft er al een ronde opzitten en de gehoorde vogels ingevuld op een tekening van
het terrein. De zanglijster, wat winterkoninkjes, de kraaien, de heggenmus…
Paul onderscheidt aan de geluiden
of het kleine of grote vogels zijn. Hij
kan horen waar de nestjes zitten.
“Herken je deze vogel nu?” vraagt
Paul na een halve ronde en een
heleboel uitleg. Oei. Ik heb niet
goed genoeg opgelet. Het valt niet
mee om zo goed te luisteren en het
geluid te herkennen.
Vogels kunnen behoorlijk vechten. We zien dat een mees uit de
boom werd weggejaagd. Is het

een jong wat groot genoeg is en het
nest moest verlaten van de vader of
moeder?
We zien een eenzame reiger. Zijn
kolonie woont een stuk verderop,
volgens Paul. Hij komt hier voor de
vis. Hoort hij bij de kolonie? Of is het
een vrijgezel. Leuk om over die vogelvragen te horen.
Bij de speeltuin heeft Paul een
vleermuizenkastje opgehangen voor
de vrijgezelle vleermuizen. Op het
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tuinenpark zijn veel vliegjes en
muggen, die ze heerlijk vinden. Na
de maaltijd blijven ze in de kastjes
overnachten. De vleermuizen-gezinnen wonen ergens anders in de
sponningen van huizen.
Het was een heerlijke wandeling.
Ik ben beter gaan luisteren.
Evelien Pullens
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Pioniersfeest

Kom, we eten op het plein vanavond
27 juni 2009 – Bij de Meern valt de regen met bakken uit
de hemel, maar op het tuinenpark is het droog.
Op een lange tafel staan een kust en
keur aan zomerse gerechten opgesteld. We hebben diverse salades, kaasfondue,vleesspiesen, kip,
vegahapjes en gamba’s voor op de
barbecue. Ter aanvulling liggen er
grote broden, rabarbertaarten, wijn
en bier.
De uitdaging
van dit jaar
is de vierkamp. Pioniers kunnen
hun krachten
meten met
anderen.
Wie behaalt
de meeste
punten bij
het sjoelen?
Hoeveel
grassprietjes

staan er in een kluit?
Een gieter vol water omhoog houden! Dat lijkt gemakkelijk. Maar om
het twee minuten vol te houden
moet je heel sterk zijn. Het laatste
onderdeel van de spelletjesserie was
het spijker-slaan. Aan Jozef de eer
om de winnaars bekend te maken:
De sterksten gaan met de gieter naar
huis en de beste telster met een
lampje.
Na de koffie kan het feest goed
losbarsten met dansen op de muziek
van Theo Vervoort. Wie niet van dansen houdt blijft gezellig kletsen aan
de tafels. Aan het eind van de avond
worden alle handen in één geslagen
om op te ruimen. Daarna gaan de
grootste feestvierders gaan nog even
door in de kantine.
Evelien Pullens

Tentoonstelling 22 & 23 augustus 2009
Ook dit jaar heeft de tentoonstellingscommissie, bestaande
uit Gerda en Rene Coterlet en Mia Canten, de jaarlijkse
tentoonstelling georganiseerd.
Gerda en Rene hebben het dit jaar
voor het laatst meegedaan. Het is tijd
vinden zij, om na tien jaar met veel
plezier dit te hebben gedaan, het
stokje aan anderen over te dragen.
Mia Canten zoekt nu mede tuinders
die haar volgend jaar willen helpen
met de jubileumtentoonstelling.
Dit jaar hebben 20 tuinen meegedaan.
Er zijn 175 bezoekers geweest, twee
hoofdprijzen uitgereikt en 9 kinderprijzen. Er waren twee categorieën,
namelijk tuinproducten en creatief.

Winnaars tuinproducten:
1ste prijs
2de prijs
3de prijs

- dhr. Hilhorst (groenten)
- mw. Hirt (bloemstuk)
- mw. Van der Vort (bloemstuk)

Winnaars creatief:
1ste prijs
2de prijs
3de prijs

- mw. Hilhorst (Hans en Grietje huisje)
- dhr. Huijsen (bakkerskar)
- mw. Canten (Allemaal beestjesfoto’s)

Al met al weer een leuke geslaagde tentoonstelling!
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Bont zandoogje

Distelvlinder

Klein koolwitje

De vlinder in 2009
Het is met vlinders altijd weer een verrassing hoe het ze vergaat
in een jaar. Sommige jaren zijn topjaren, andere jaren eerder
rampzalig. Vooral het verloop van het weer is bepalend. Een
natte winter, een koud voorjaar of een koude, sombere zomer
zijn niet gunstig voor de vlinderstand.

Het is net als met wijn; je hebt goede
en slechte jaren. Misschien dat vlinders
mij daarom zo intrigeren. Natuurlijk
speelt het fraaie kleuren- en vormenspel van veel soorten een rol en ook
de fragiele bouw. De metamorfose
van rups naar pop blijft ook altijd weer
verbazen.
goed jaar
Hoe ging het dit jaar met de vlinders in
Nederland? Gezien de redelijk gunstige
weersomstandigheden zal het je niet
verbazen dat we een goed vlinderjaar hebben. Niet super, maar van de
meeste algemene soorten werden
er veel gezien. Ook ging het voor het
eerst sinds jaren met enkele zeldzame
soorten weer wat beter! Op De Pioniers telde ik van april tot september
11 soorten. De eerste vlinder was een
boomblauwtje op 15 april.
Top 3
Bovenaan de lijst prijkt onbetwist het
klein koolwitje. Een echte Pioniersoort
zullen we maar zeggen. Maar liefst 45
stuks vlogen er rond op de dagen dat
ik op de tuin was of een ronde liep.
Nummer twee is geserveerd voor de
atalanta. Een prachtige grote vlinder
in de kleuren zwart, rood en wit, die
enorme afstanden kan afleggen. Het is
een trekvlinder. Vooral aan het einde

van de zomer zie je hem, zich te goed
doend aan rottend fruit. Een andere
trekvlinder die we andere jaren bij De
Pioniers zelden zien is de distelvlinder.
Deze vlinder heeft in mei in Nederland
voor een ware explosie gezorgd. Dat
had te maken met een natte winter in
noordwest-afrika. Hierdoor waren er
veel brandnetels en distels; het lievelingsvoer voor de rupsen. Als vlinder
trekken die in het voorjaar noordwaarts. Een deel trekt aan het einde
van de zomer weer terug naar het
zuiden om daar te overwinteren.
Op nummer drie staat het bont zandoogje; een bossoort die de laatste tijd
steeds vaker gezien wordt. Meestal zie
je er twee in een soort luchtgevecht
om elkaar heen dartelend; dat zijn
twee mannetjes die hun territorium
bewaken.
Vlindertijd
Als je de vlinders per maand telt valt
het op dat mei en juni bijna geen
vlinders zijn gezien. (en ik was toch
echt veel op de tuin, want juist in die
maanden is er erg veel te doen of zou
ik zo druk zijn geweest, dat ik geen
oog voor vlinders had?). De maanden juli en vooral augustus zijn echte
vlindermaanden. Dat komt omdat dan
inmiddels de tweede en derde generatie vlinders zijn uitgevlogen. Stel dat er
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Vlindersoort

Aantal waargenomen

Klein koolwitje
Atalanta
Bont zandoogje
Groot koolwitje
Distelvlinder
Boomblauwtje
Klein geaderd witje
Gehakkelde aurelia
Dagpauwoog
Kleine vos
Bruin zandoogje

45
16
12
6
5
4
2
2
1
1
1

2 vlinders hebben weten te overwinteren. Die leggen in april ieder 100 eitjes.
Van de rupsen daaruit wordt 90% opgegeten. Blijven er 20 over die het tot
vlinder schoppen. Inmiddels is het eind
mei. Deze tweede generatie vlinders
legt in juni eitjes; ieder vrouwtje weer
100. Daarvan is weer 90% de klos. In
juli/augustus zijn er inmiddels 200 die
als vlinder rondvliegen. En zo komt het
dat aan het einde van de zomer de
meeste vlinders ziet.
Vliegschema
Ieder vlindersoort heeft een aantal
generaties en vertoont een eigen vliegschema. Daarom zie je in het voorjaar
citroentjes en in het najaar bijvoorbeeld dagpauwogen. Op de vlinderkalender voor De Pioniers zie je meteen
dat juni niet echt een vlindermaand is.
En eind juli tot begin september is het
juist erg gunstig voor vlinders. In de
loop van september neemt het aantal
vlinders weer af. Vlinders overwinteren
op 5 verschillende manieren; per soort
is dat anders. Dat kan als vlinder in een
schuurtje, zolder of tussen de struiken.
Of als rups, pop of eitje in de grond of
tussen de planten. En tenslotte heb je
vlinders die wegtrekken naar een warmer oord. Slim, maar niet zonder risico!
Paul van Kan
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Wie doet er mee met wilgenvlechten?
Het is heerlijk om midden in
de winter met een laag zonnetje in de rug en een warme
chocolademelk in het vooruitzicht een hekje of boog voor
klimplanten of rozen te vlechten van wilgentenen. Een grote
project, een prieel of schutting,
kan natuurlijk ook.
Het is de bedoeling een wilgengroepje te vormen en twee
of drie middagen bij elkaar te
komen in Januari of Februari
2010. Het wilgenhout kan door

de gemeentelijke plantsoenendienst geleverd worden op het
pleintje voor de kantine of op parkeerterrein bij de achteringang. Gezamenlijk versjouwen we de ruwe
takken en doen we het voorbereidende werk zoals als het verzagen
en kaalknippen van de takken.
Verder zouden we elkaar kunnen
helpen met het versjouwen, schillen en zetten van de verticale paaltjes.
Als je interesse hebt kun je contact opnemen met Pieternel
Hooghiemstra. (tuin 31) Email: wilgenvlechten@12move.nl

Stekelige zaken
2009 is uitgeroepen tot het jaar van
de egel. Het gaat namelijk niet goed
met dit bijzondere zoogdier. En dat
terwijl egels ons bijstaan bij het
wegwerken van een overdosis
slakken en andere plaagbeesten in
onze tuinen. De egel is een wettelijk
beschermd diersoort.
Op de Pioniers is dit jaar 5 maal een
egel gezien, althans voor zover ik
heb doorgekregen. Dat was in mei
en juni. Daarna heb ik niets meer
vernomen.
Vermoedelijk gaat het om steeds

hetzelfde dier, want een egel heeft
een groot leefgebied. Zowel man als
vrouw hebben hun eigen leefgebied
van gemiddeld 20 hectare; 5 maal de
omvang van ons tuinenpark.
Heb je zelf nog een leuke waarneming; geef hem dan aan mij door!
Het zou me niets verbazen als er in
een takkenril of composthoop jongen
zijn grootgebracht. Het vrouwtje werpt
tussen juni en oktober twee tot acht
jongen. Die worden blind en kaal
geboren. Na een paar uur verschijnen
witte stekels. Binnen enkele weken
worden deze vervangen door een

tweede en derde generatie stekels.
Die stekels blijven ongeveer
18 maanden zitten voordat ze geleidelijk vervangen worden.

Paul van Kan
paulvankan@planet.nl, tuin 127
voor Meer informatie:
www.jaarvandeeegel.nl

Unieke bomenexcursie op de Pioniers!
Op zaterdag 14 november
voert bomenkenner Cees
Marsman ons langs de
meest tot de verbeelding sprekende
bomen en heesters
van de Pioniers. De
wandeling start bij de
kantine om 10.00 uur.
Koffie en thee staan
dan klaar. Na afloop is
er soep met brood. De
kosten bedragen € 2,50.

Een excursie met Cees (inmiddels 80) is geen doorwandelen. Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de bomen langs
het pad. Iedere boom heeft zijn verhaal. En Cees kent er
velen. Vanaf zijn prille jeugd was Cees al geïnteresseerd in
bomen. Hij werkte een groot deel van zijn leven in en aan
het Rotterdamse groen. Samen met zijn vrouw Elly reisde
hij de halve wereld rond op zoek naar bijzondere bomen.
Ook organiseerden zij samen jarenlang bomenreizen. De
bomencursus voor het KNNV werd door Cees en Elly in
2006 voor het laatst gegeven. Dit is dus een unieke gelegenheid om iets over bomen te weten te komen.
Paul van Kan
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