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Agenda
• Zaterdag 22 maart
10.00 Broeihoop opbouwen
14.00 Cursus ecologische
groenteteelt. Zie ook pagina 7.
• Zondag 23 maart
15.00-17.00 Wandeling ‘Stapsteen
voor dieren’ door KNNV Utrecht.
Zie ook pagina 7.
• Zaterdag 5 april
14.00-16.00 ALV met taart vooraf
• Zaterdag 12 april
10.00-15.00 Excursie naar Stinzen
plantentuin van Wim Baas.
Zie ook pagina 5.
• Zondag 18 mei
12.00-14.00 Piotiptour (een kijkje
in elkaars tuin)
• Dinsdag 27 mei
19.30 Cursus moeraseilandjes
maken. Zie ook pagina 5.
• Zondag 15 juni
GroenmoetjeDoenDag!

Van de redactie
“De tuin kun je niet afdwingen” hoorde ik op een druilerige zaterdag
ochtend in de kantine van de Pioniers. “De boontjes zijn al zo vaak
mislukt... sommige planten overleven de winter wel, anderen niet.”
“Maar hoe doe je het dan wél, met je tuin?” vroeg ik me stilletjes af.
Misschien kan buurman raad geven.
Buurman weet veel en gewapend met
goede tips zou het toch moeten lukken
met de tuin. In deze nieuwsbrief geeft
hij informatie over bemesten.
Misschien hebben Rob en Paul een
antwoord. In het verslag van de
snoeicursus van afgelopen najaar
schrijft Paul: goed kijken en communi
ceren met een boom.
“Kan je communiceren met de planten
in je tuin?” mompel ik in mezelf.
Misschien is het zoals Judith mijmert in
haar stukje ‘Geen winter’: Eigenlijk is
alles goed.
Ik drink een kopje koffie mee in de
kantine en meng me voorzichtig in het
zaterdagochtendgesprek.
“Ik gooi er gewoon alles op,” zegt Triny,
terwijl ze de kopjes nog een vol
schenkt. “Nee hoor. Niets waar zaden
in zitten,” moppert haar man.
“Geen etensresten vanwege de ratten.
Dat doen we inderdaad niet meer”
beaamt ze.
“Ik heb ook wel eens gehoord dat
vrouwenplas goed is op de compost
hoop,” opper ik voorzichtig. “Mest moet
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je hebben. Haal het bij het lachende
paard,” roept iemand anders.
“Paardenmest schijnt niet goed te zijn.
Het gaat broeien. “Haal gewoon die
koeienmestkorrels bij het winkeltje.”
“Maar ik wil biologische mest.”
Zo is er altijd wel wat in de tuin;
verschillende meningen, pech of geluk
bij 't tuinieren. Kortom, een boer klaagt
altijd maar uiteindelijk gaat 't hem
goed,” zegt Triny.
Tips voor je tuin haal je op zaterdag
ochtend in de kantine, bij de Piotiptour,
bij een cursus, bij andere tuinverenigin
gen (Richard en Andrea gingen een
kijkje nemen bij ATVstadion) en
natuurlijk staan er ook tips in de
nieuwsbrief.
De lente kan beginnen! Het bruist bij de
Pioniers van activiteiten. Workshops,
feesten, vergaderingen. Met de onlangs
verkregen subsidie kunnen we het
terrein pimpen en toegankelijker
maken. Het beheerplan krijgt al handen
en voeten. Veel te doen en te beleven.

redactie@depioniers.nl,
Evelien Pullens
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Van het bestuur
2014 had een flitsende start met een
ALV over het huishoudelijk reglement
en het beheerplan. En nu door! Het
beheerplan is niet alleen een plan op
papier. Het beschrijft de manier waarop
wij, als vereniging, gaan werken. Dit
voorjaar zal het verenigingswerk (de
tuindiensten) aan de orde komen. De
vereniging moet het doen, en het
beheerplan is de basis. Op dit moment
zijn we samen met 2 tuinleden met de
statuten bezig. We proberen nog voor
de ALV van begin april nieuwe statuten
klaar te hebben. Jullie blijven op de
hoogte.
Subsidie
Een aantal weken geleden hebben we
een mooie subsidie toegekend gekre
gen in het kader van de regeling ‘recre
atief medegebruik’. Doel van de
subsidieregeling is om te bevorderen
dat bijvoorbeeld volkstuinen beter
toegankelijk worden voor mensen uit
de buurt en de stad.
We hebben subsidie gekregen om:
• De informatieborden bij de twee
ingangen te vernieuwen en
verbeteren;
• Informatiepanelen op het terrein 
te plaatsen;
• Een nieuwe en grotere bijenstal
neer te zetten;
• De banken op het terrein te
vervangen.
Dit moet de komende maanden
geregeld worden.
Daarnaast hebben we subsidie ge
kregen om het voorplein beter in te
richten. Hier hebben we wat meer tijd
voor. Er zijn 2 werkbijeenkomsten
geweest: samen ontwerpen, en zorgen
dat het allemaal voor elkaar komt. Op

dit moment zijn we bezig met de
begroting en het financieel verslag en
bereiden we de ALV van april voor.
Tuinschouw van het bestuur
In de winter heeft het bestuur een
aantal keren het terrein bewandeld en
geschouwd. We hebben gekeken hoe
het park erbij staat. In het algemeen
kun je zeggen dat het park er prachtig,
afwisselend uitziet en dat de tuinen en
de huisjes goed onderhouden worden.
Bij een zestal tuinen is sprake van
dusdanige verwaarlozing dat actie van
het bestuur gewenst is. We voeren
gesprekken met de eigenaren om te
kijken tegen welke problemen men
aanloopt, welk perspectief men heeft
en of de vereniging kan ondersteunen.
Een aantal andere tuineigenaren krijgt
wat opmerkingen per mail toegestuurd.
Er zijn een paar aandachtspunten
voor iedereen:
• Volgens gemeentelijk voorschrift
moeten de slootkanten vrijgehouden
worden, 50 cm vanaf de sloot.
Opschot van bomen moet verwijderd
worden. Dat is de verantwoordelijk
heid van de eigenaren van de
aanpalende tuinen. Dus: even naar
kijken en zo nodig de zeis en snoei
schaar hanteren. Het vrijhouden van
de slootkanten geldt overigens niet
voor de slootkanten bij de singels.
Dezen worden meegenomen bij het
groot onderhoud van de boomsin
gels.
• De paden moeten vrijgehouden
worden, het asfalt moet vrij liggen.
Let op overhangende takken.
• Achter de huisjes hoopt zich soms
rommel op; Let daar een beetje op.
Ruim op!
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• Er zijn soms zaken in de afscheidin
gen tussen de tuinen. Soms staan er
te hoge bomen (hoge bomen horen
aan de noordkant van het perceel
geplant te worden) De perceelgrens
(wat is van wie?) verrommelt en
verruigt soms. Bespreek dat met
elkaar.
• Het vlechtwerk van de wilgentenen
loopt soms uit. Aandacht daarvoor,
anders groeit dat binnen een aantal
jaren dicht.
• Bouwsels, ook tijdelijke bouwsels
horen twee meter uit de kant te
staan.
• Het bestuur zal jaarlijks het tuinen
park schouwen. Volgend jaar komen
we daar dus opnieuw op terug.
Het jaar is goed van start gegaan, de
lente is begonnen, we hebben er zin
in!

Het bestuur van ATV de Pioniers,
Fons, Peter, Willem, Paul en Mia
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Buurman weet alles
Beste Buurman,
Wat is het lekker weer, vindt u niet buurman? Ik heb zin om in de tuin te gaan werken,
maar ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen. Heeft u advies buurman? Wat hebben
mijn planten nodig? Moet ik nu al gaan bemesten? En waarmee dan? Zal ik weer mest gaan
halen bij het Lachende Paard? Ze vragen een vrijwilliger hiervoor op 22 maart. Dan kan ik
meteen wat gebruiken voor mijn eigen tuin. Maar mest stinkt zo en het wordt altijd zo’n
blubberboel bij mij. Hoe doet u dat toch. Het blijft zo netjes en lekker geurend in uw tuin.

Buurvrouw

Beste Buurvrouw,
Het is nu de tijd om onkruid weg te
halen, want onkruid verarmt de grond.
Onze tuingrond heeft, zeker als je
groenten wil gaan kweken, voedingsstoffen nodig. Je kunt aan de slag
gaan: verrijken, spitten, eventueel
bakken maken.
Het gebruik van natuurlijke mest in de
vorm van koemest( stalmest) en
paardenmest is al jaren achterhaald.
Paardenmest is door zijn samenstelling
minder geschikt voor de groentetuin

en wordt alleen gebruikt voor een
broeibak (of slangenbroeihoop), dus
om de grond warmer te maken in de
winter.
Verse koeienstalmest is ook af te
raden met oog op gevaar van
verbranding door de ammoniak. Deze
mest moet minstens een jaar oud zijn,
dus al voor een deel verteerd.
Koemest (stalmest) bestaat voor het
allergrootste deel uit water en stro en
bevat ook veel onkruidzaden! Veel

werk voor relatief weinig meststoffen.
Ik houd zelf niet zo van gedroogde
koemest, maar gebruik uitstekende
milieuvriendelijke en organische mest
b.v. Culterra in korrelvorm. Dan heb je
ook geen last van onkruidzaden. En
natuurlijk moet u niet vergeten kalk te
strooien. Bijvoorbeeld zeewierkalk.
Succes!

Buurman

Tuinleden gezocht!
Voor 2014 hebben we een serie mooie activiteiten gepland.
Deze activiteiten worden allemaal georganiseerd door tuinleden.
Ook zin om je talenten en kwaliteiten in te zetten voor de tuin?
Voor de Groenmoetjedoendag op
15 juni zoeken we nog iemand die
deze dag wil invullen. Er is een draai
boek, er zijn ideeën, dus je hoeft het
wiel niet helemaal zelf uit te vinden.
Vanuit bestuur en communicatiegroep
is er ondersteuning. Op de dag zelf zijn
er altijd voldoende mensen die
praktisch willen helpen.
Ook voor de Piotiptour op 18 mei
zoeken we nog iemand die dit wil
trekken. Kost nauwelijks tijd en het

resultaat is altijd zeer bevredigend!
En wellicht wil je zelf iets organiseren?
Neem contact op met het bestuur, ook
voor bovenstaande oproepjes. Op
zaterdagochtend in de kantine of via
de mail: secretaris@depioniers.nl
Zo is er een tuinlid, Paul Dijkhorst, die
plantjes wil gaan verkopen, vooral
moestuinplanten. Hij zal collectief
inkopen en vanuit zijn eigen tuin, tuin
47, gaan verkopen.
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Mensen die belangstelling voor
plantjes hebben kunnen het laten
weten: Paul.d@hetnet.nl
Paul van Kan zoekt nog hulp bij het
organiseren van:
• Stinzenhoek opschonen, inrichten en
inplanten
• Egelhutten bouwen en bijenhotels
maken (ook leuk met kinderen,
eventueel te organiseren op de
Groenmoetjedoendag)
• Voor 22 maart zoeken we in de
ochtend iemand die een keer met
aanhangwagen paardenmest bij
Lachende Paard wil halen. Die mest
is nodig voor de ringslangbroeihoop.
Het Lachende Paard is vlak bij De
Pioniers.
Geïnteresseerd? Meld je bij Paul,
paulvankan@planet.nl
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Verslag Algemene Leden Vergadering 18 januari 2014
Een betrokken en ontspannen vergadering
Het was een lange vergadering die de nodige concen
tratie vroeg, deze extra ledenvergadering over het
nieuwe Huishoudelijk Reglement en het Beheerplan.
De ruim 50 aanwezigen bleven heel toegewijd 2,5 uur
lang deze concentratie opbrengen. En voorzitter Fons
beantwoordde schijnbaar onvermoeibaar elke vraag,
ging op elke suggestie of opmerking in.
Met elkaar liepen we het huishoudelijk
reglement door inclusief de schriftelijke
reacties van leden die waren binnen
gekomen. Soms ontstond er discussie,
bijvoorbeeld over de hoogte van de
hagen, wel of geen wasgoed buiten
uithangen, taxatie van de huisjes,
tuinpartner, boete bij het niet voldoen
aan de 4 dagdelen verenigingswerk.
Ook bij formuleringen werd stilgestaan,
die werden waar nodig aangescherpt.
Uit de vele vragen die werden gesteld,
sprak een heel betrokken sfeer; de
leden hadden de stukken goed bestu
deerd. En zo werd het Huishoudelijk
Reglement na anderhalf uur in ont
spannen sfeer en onder applaus aange
nomen.
Toen kwam het Beheerplan op tafel. De
afgelopen tijd zijn de leden op verschil

lende manieren geïnformeerd over het
Beheerplan, bijvoorbeeld via de
informatiebijeenkomsten in de zomer.
Paul van Kan, die dit beheerplan heeft
gemaakt, gaf een korte toelichting.
Ook over het beheerplan werden de
nodige vragen gesteld, opmerkingen
geplaatst. Sommige leden waren
bijvoorbeeld geschrokken van het
vellen van de abelen aan de rand bij
de speeltuin. Paul legde de visie
hierachter uit: abelen worden niet oud,
de onderbegroeiing van bijvoorbeeld
meidoorn krijgt nu een kans, over een
paar jaar hebben we op die rand een
diversiteit aan beplanting.
Fons benadrukte nog eens dat het
beheerplan geen statisch document is,
maar een leidraad voor de toekomst.
Elk jaar zal het bestuur tijden de ALV

verantwoording afleggen over het
beheerplan en de plannen voor jaar
daarop bespreken met de ALV. Ook het
beheerplan werd met applaus aange
nomen.
Tegen half 5 zaten de leden geani
meerd na te praten onder het genot
van een drankje en hapje. Ik vroeg
eens rond wat men van de vergadering
vond. Meest gehoord: goede voorzitter
en ontspannen en betrokken sfeer. En:
goed voorbereid door zowel bestuur als
de leden, leden stelden zich welwil
lend kritisch op en luisterden goed.
Kortom: een geslaagde ledenvergade
ring met een mooi resultaat!

Andrea Lehr

werk aan de singel
Vorige herfst is er een gat gevallen in de boomsingel bij
de speeltuin. Een rij abelen is omgezaagd om ruimte te
maken voor een verjongde ondergroei. Het duurt een
paar jaar, maar het uiteindelijke beeld zal veel gevari
eerder zijn en meer beslotenheid geven.
Onder de abelen stonden al meidoorns en sleedoorns, maar
die kwijnden weg omdat ze steeds minder licht kregen. Met
het zwaarder worden van de abelen zou dat de komende
jaren nog minder worden met te veel doorzicht tot gevolg.
De abelen waren inmiddels zo’n 60 jaar oud en in hun
laatste levensfase. Dat was na de kap ook goed te zien aan
de grootste exemplaren met holten waarin oesterzwammen
huisden. Het was voor sommigen wachten op de eerste
storm.
Dit jaar komt, zodra de vergunning van de gemeente binnen
is, de boomsingel aan de oostzijde aan de beurt. Daar
groeien de bomen zo dicht tegen elkaar op dat de onder

groei geen kans krijgt. En juist hier is het goed om snel meer
beschutting te krijgen omdat er appartementen vlak naast
De Pioniers worden gebouwd. Er moeten 4 bomen gekapt
en een aantal elzen omgevormd tot laag uitgroeiend
hakhout. Van te voren moet er nog wel wat gebeuren met
hulp van de aangrenzende tuinbezitters: oude takkenrillen
afvoeren, nieuwe opbouwen. Pas nadat de bodem tot rust is
gekomen, na minstens een jaar, kan worden aangeplant met
struiken (meidoorn, hazelaar, Gelderse roos, veelbloemige
roos en andere soorten die bessen dragen en mooi bloeien).
Dit alles is nodig om ook over 10 a 20 jaar van een mooi en
beschut park te kunnen genieten.
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Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren

Geen winter

We zijn al weer een heel eind onderweg met het
project Natuurlijk Tuinieren dat door de AVVN
ondersteund wordt. Zij begeleiden ons en geven
veel tips om ons tuinenpark mooier te maken
voor onszelf én voor de natuur. Een ander
onderdeel van het traject bestaat uit cursussen
(gratis voor leden). We hebben er in de herfst al
twee kunnen volgen. In het voorjaar volgen er
meer. Noteer ze alvast of geef je op bij
secretaris@depioniers.nl.

De kerstroos en het sneeuwklokje lijken
verdwaald in het seizoen.
Nat en zompig is het.
Het grasveld lijkt een waterbed.
Herfst en voorjaar wisselen elkaar af.
De dotterbloem, met bloem en knoppen al,
staat onder water.
Wel mooi, die spiegeling, als er een windvlaag
overkomt...
Het is begin februari.
Toch ook een beetje spannend, want het kan
altijd nog gebeuren.
Ooit, zo heb ik me laten vertellen, werd de
Elfstedentocht in maart gereden.
Wel alles ‘winterklaar’ gemaakt – regenton
geleegd bijvoorbeeld, en een warm winterverblijf
gemaakt voor de vogels. Maar was het nodig?

Uiteindelijk wordt beoordeeld of we het keurmerk verdienen
en hoeveel stippen ons lieveheersbeestje gaat krijgen.
Belangrijker is dat we anders naar onze tuin en De Pioniers
leren kijken en samen met de natuur tuinieren.

Ecologische groenteteelt

Vorig jaar gingen we van de winter (die maar niet
ophield) direct naar de zomer.
Hebben we toen voor twee jaar gekregen?
De primula’s bloeiden gewoon door, dit jaar.
De vogels bakenen soms hun territorium al af.
De krokusjes zijn zo beloftevol...

Zaterdagmiddag 22 maart om 14.00 uur
Door Marie-José (voormalig medewerker bij De Kleine Aarde,
Boxtel)

excursie naar stinzenplantentuin
Zaterdagochtend 12 april om 10.00 uur
Door expert Wim Baas (eigenaar en beheerder van heemtuin
Westbroek)
10.00 verzamelen bij verenigingsgebouw als je mee wilt
fietsen door Noorderpark.
11.00 verzamelen op 11 uur bij tuin Wim Baas, Kerkdijk 132,
3615 BJ Westbroek wanneer je per auto komt.
Opgave verplicht bij secretaris@depioniers.nl

Het verlangen gaat nu twee kanten op, merk ik.
Een zacht warm voorjaarszonnetje..., lijkt me
heerlijk.
Maar nog even wat echte winter, wat vrieskou en
sneeuw... ook verrukkelijk.
Zou wel een beetje jammer zijn voor de rozen,
die al uitlopen. Dat wel.

moeraseilandjes maken

Tja, een mens overdenkt zo eens wat.
Eigenlijk is alles goed.
Als het maar ophoudt met regenen.

Dinsdagavond 27 mei om 19.30 uur
Door Roos Broersen (eigen bedrijf natuurlijke tuinen en
groenprojecten)

Judith Schuil
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Collega tuinders bij ATV Stadion
Op een zonnige maandagochtend hebben Richard, met fototoe
stel, en ik, met pen en papier, afgesproken met Marijke Delwel
van ATV Stadion (bij park Bloeyendaal). Een enthousiaste tuin
der, dat blijkt al snel bij de ontmoeting.
De tuinwinkel
Marijke laat ons eerst de tuinwinkel
zien. Een paar jaar geleden heeft ze
die samen met andere tuinleden
opnieuw ingericht en het assortiment
uitgebreid met o.a. biologische zaden
en zelfgemaakte chutneys en honing.
Nu was het er rustig, tijdens tuinsei
zoen is het er zoete inval. Marijke
schenkt dan koffie, tuinders komen
plantjes brengen die de winkel mag
verkopen, kinderen maken er een
tekening, en natuurlijk wordt er ook
verkocht!
In de winkel hangt prominent het
keurmerk van Natuurlijk Tuinieren.
Buiten lopen we de voorzitter van
Stadion, Evert Muntslag, tegen het lijf.
Hij vertelt ons dat Stadion 3 Lieve
heersbeestjes heeft, maar gaat voor
de hoogste score van 5.
Het lieveheersbeestjes-keurmerk
Op dit moment zijn er 2 ringslangho
pen, 2 bijenstallen en er is een
insectenhotel. De sloten zijn opge
schoond waardoor er een diversiteit
aan vissen in zwemt. Verder worden er
een aantal milieu-educatieve work
shops georganiseerd voor de leden

zoals over composteren, snoeien,
wisselteelt, combinatieteelt, natuur
lijke bestrijdingsmiddelen. Allemaal
elementen die van belang zijn, wil je
het keurmerk binnen kunnen slepen.
Hoe ziet het park er uit?
Marijke leidt ons rond op het prachtige
complex. Natuurlijk letten we op: wat
is hier anders dan bij ‘ons’. Zo valt een
mooie ronde natuurlijk gemaakte bak
met beplanting op. Marijke vertelt dat
een groep vrijwilligers van de Rabo
bank deze heeft gemaakt voor de tuin.
Ze komen elk jaar een dag helpen.
Verderop zien we een tuin met bakken
op tafelhoogte. Voor mensen in een
rolstoel, licht Marijke toe. Daarnaast
staat de verenigingskas. Naast de
leden, maakt ook de winkel gebruik
van de kas om plantjes te kweken
voor de verkoop.

Indrukwekkend is het verenigingsge
bouw, gevestigd in een monumentale
boerderij. We gluren binnen en zien de
drinktroggen van het vee nog hangen.
Natuurlijk nemen we ook een kijkje in
de tuin van Marijke. Ze heeft een leuke
tip voor de vijver: doe daar zoetwater
mosselen in, die houden de vijver
schoon van algen. De mosselen kun je
uit de sloten in het Noorderpark
vissen.
Nieuwe ideeën
Al pratende ontstaan er ook wat
samenwerkingsplannetjes: met een
paar volkstuinparken een markt van 2e
hands tuingereedschap organiseren,
elkaar uitnodigen voor workshops die
we organiseren.
Als we vertrekken, krijgen we van
Marijke chutney en bloemenzaden
mee.
Het was een leuke en inspirerende
ochtend op Stadion. Neem ook eens
een kijkje!

Richard Tukker en Andrea Lehr
MEER INFO: WWW.ATVSTADION.NL

TUIN VOOR MENSEN MET EEN ROLSTOEL

EA , MARIJKE EN

V.L.N.R.: ANDR

EVERT
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Workshops Natuurlijk tuinieren
Bij het verkrijgen van het Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren (AVVN) horen ook workshops voor de leden.
Dit najaar in november hebben we er al twee gehad:
snoeien en stinzenplanten.
Workshop stinzenplanten
door Wim Baas
Een klein groepje nieuwsgierige
Pioniers nestelden zich op een
donkere herfstavond in de
kantine voor een lezing over
stinzenplanten, waarbij Wim
dia’s vertoonde van prachtige
buitenplaatsen. Wim wist erg
veel te vertellen over de
geschiedenis, het specifieke en
de aanleg van stinzentuinen.
Maar wat zijn eigenlijk stinzen
planten? Stinzenplanten zijn
verwilderde cultuurplanten,
vaak bol- en knolgewassen uit
Zuid-Europa zoals sneeuwklokje
en krokus, die bij oude buiten
plaatsen en dergelijke oor
spronkelijk zijn aangeplant en
daarna verwilderd zijn.
LEES MEER OP ONZE WEBSITE.
(HTTP://WWW.ATVDEPIONIERS.NL/
INDEX.PHP/TUINTIPS/PLANTEN)

Oei ik snoei: Workshop snoeien
door Rob van der Steen
Rob van der Steen heeft ons flink
aangestoken met zijn snoeicursus.
Snoeien is leuk als je eenmaal
over je onzekerheid bent gestapt.
En eigenlijk kan er niet zo veel
fout gaan. Als je goed kijkt zie je
het jaar daarop het effect van je
werk. Snoeien is vooral geduld
hebben, goed kijken, communice
ren met een boom. Het is alle
maal heel rustgevend.
Omdat het zo leuk is en omdat
we nog wat fruitbomen tegen
kwamen die ons smeekten
gesnoeid te mogen worden -daar
heb je het weer, dat communice
ren!- zijn we met een groep
verder gegaan. Inmiddels zijn er
zo’n 8 bomen onder handen
genomen. Van jong tot oud.
Vooral oude bomen snoeien is
een dankbare klus. Het heeft wel
wat van een restauratie.

Tips die Rob ons gaf
tijdens zijn cursus:
Algemene principes bij snoeien en
boomverzorging
-	 Kijk goed voor je begint; doe rustig aan;
werk in stappen; geniet!
-	 Snoei niet bij vorst overdag
-	 Jonge (fruit-)boom pas na 3-4 jaar snoeien
op vorm en/of vruchten
-	 Snoei geeft groei; dus veel scheuten en
weinig bloei
-	 Gebruik pistoolzaag, snoeistok, takkenschaar,
snoeischaar, zaagbeugel
-	 Zorg voor scherp gereedschap
-	 Bij zware takken eerst 20 cm vanaf stam
afzagen (om scheuren te voorkomen)
-	 Eerst ondiep inzagen van onderen en dan
pas van boven geheel zagen (idem)
-	 Begin met weghalen van dood en ziek hout
-	 Vervolgens kruisend hout wegsnoeien om
lucht en licht te krijgen
-	 Verder gaan met dunnen, maar nooit meer
dan 1/3 per jaar
-	 Ten slotte het fijnere werk, bijvoorbeeld om
meer bloei of vruchten te krijgen
-	 Zorg voor luchtige bodem (doorprikken met
riek of verticuteer apparaat)
-	 Zorg voor voeding (mulch, mest of compost)
-	 Liever geen (on)kruiden of ruigte onder de
boom

22 en 23 maart, een vol tuin-weekeind!
Op zaterdag wordt er ’s morgens
gewerkt aan de slangenbroeihoop.
We graven de hoop af en zoeken
naar slangeneieren. Vorig jaar
vonden we er 73. Daarna bouwen
we de hoop opnieuw op.
‘s Middags is er een cursus
ecologische groenteteelt door
Marie-José Meertens.
Zondag is er een rondwandeling
met KNNV met als titel: Volkstui
nenparken als stapsteen voor
dieren. Start bij het verenigings
gebouw. Opgave gewenst bij
paulvankan@planet.nl.

Vogeltelling MUS

(Meetnet Urbane Soorten)
Wie heeft er zin om mee te gaan op
vogeltelling? Een inventarisatieronde
van ongeveer 1 uur over het terrein
van de Pioniers. Opgeven kan bij
Paul van Kan:
paulvankan@planet.nl
Wanneer?
April, mei & juni
Data en tijden volgen in Nieuwsflits;
afhankelijk van weer en planning
MUS.
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Feesten bij de Pioniers
Oogstfeest 12 oktober 2013

De vruchten van het veld: samen koken en
samen eten
Oktober: Het is oogsttijd. Leden brengen hun oogst in om
die gezamenlijk te bereiden tot een maaltijd. Sommige
leden maken thuis wat. Spannend, want wie neemt wat
mee? En wat maken we daar dan van? Centraal staat de
pompoen. In het voorjaar heeft Henny stekjes uitgezet.
Nu zien we het resultaat.
Ondanks de herfstige temperaturen was het een gezellige
middag met heerlijk eten gezamenlijk gemaakt door de
leden en 2 aspirant leden van de Pioniers.

Er werd één grote lange tafel gedekt waar we alle mee
genomen en gemaakte gerechten op hebben gezet. Het
buffet werd geopend met een toespraak van Fons. De
kinderen konden het voorterrein opvrolijken met stoepkrijt.

We begonnen met een rustige start waarbij de ingrediënten
geïnventariseerd werden, de pompoenen gewogen en de
thuis klaargemaakt gerechten werden neergezet. Verlekkerd
werden er een aantal toetjes in bewaring gegeven. Na een
heerlijke maaltijden bereid te hebben met elkaar - met
vooraf soep, de bonenschotel als hoofdgerecht en taarten
na- kwamen er meer leden binnen lopen.

Bij de herfst hoort ook: planten en verplanten. Een aantal
leden maakt van de gelegenheid gebruik om de overtollige
planten in te ruilen voor andere. Pieternel verzorgde dit
onderdeel.

Sandra

Winterkloof-feest 22 december 2013

Pizzadeeg kneden, glühwein, een de nieuwe kloofmachine
Na het vellen van de bomen aan de singel
lag er een enorme berg hout op het
voorterrein. De kleinere stukjes waren zo
weg. Maar wat doe je met de zware
stammen? Na wat mijmeringen met
andere Pioniers rond de stapel op het
voorterrein, ontstond het idee van het
winterklooffeest. Pizzadeeg kneden,
glühwein, een nieuwe
kloofmachine
uitproberen,
hakken met de
bijl, rokende
vuren. Het
werd een
geslaagde
zondag
middag in
december.
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