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Van de redactie
Het is nog koud, maar de zon schijnt. Met snoeischaar en
bezem fiets ik vol goede moed naar de tuin. Het is er rustig. 

Agenda
• 26 maart
Slangenbroeihoop weer
opbouwen en tellen
ringslangeieren
• 31 maart
Lezing Ringslangen
• 16 april
Stekjesmarkt, lezing
en workshop: Plagen
bestrijden met levende insecten
• 15 mei
Piotiptour, koffie met taart in
de kantine
• 21 Mei
Algemene ledenvergadering

Aan de waterkant achter de kamper
foelie zie ik een eend met brede veren
op het gras. Broeden? Voorzichtig ga ik
een eindje verderop zitten. Vorig jaar zat
ze op de composthoop haar 4 eieren
warm te houden. Wij hielden onze adem
in en meden de achterkant van ons
huisje. Ach eend. Hoe kan ik mijn
kamperfoelie en bramen snoeien als jij
daar moeder aan het worden bent? Op
mijn tenen door de tuin. Of jaag ik je
weg? Een paar kleintjes minder. Pffff.
De natuur kent zoveel conflicten. De
mens ook. Zelfs de Pioniers. Hoe
besturen we een vereniging van
tuinders? In deze nieuwsbrief gaat het
over de tuindemocratie met z’n ups en
zijn downs. De rijdende Rechter, de
feesten en de oproep tot betrokkenheid
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in de vorm van vacatures. U kunt iets
lezen over nieuwe plannen en enthousi
asme van aspirant bestuursleden en het
ontwerp voor het Plein in de grondverf.
Waterschap, tuin ophogen, stekjes,
voorzaaien en zeisen.
Geniet van de lente!

Evelien Pullens
redactie@depioniers.nl

Rectificatie: In de vorige nieuwsbrief
schreef ik over de vader van René
van der Coterlet. Ik schreef dat hij
leraar was aan de technische school.
Dat klopt niet. Dat was zijn broer.
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Plantenruilmarkt

Van het bestuur
Het is nooit rustig op de tuin, soms
zelfs enerverend...
We zijn blij met de versterking van twee
nieuwe leden, die straks op de ALV van
21 mei kandidaat bestuurslid zijn: Rian
Kraan en Tjitske van de Woude. Een
welkome aanvulling. Dat konden wij –
Mia, Henk, Peter en ik – goed gebruiken.
Op dit moment zijn twee belangrijke
krachten, Mia en Peter, een tijdje
uitgevallen. We hopen dat ze beiden snel
weer terug zijn, maar ook dat er anderen
zijn die het één en ander willen overne
men om de vereniging draaiende te
houden. Zie de vacatures later in de
nieuwsbrief. Meer versterking is erg
welkom. Er speelt veel, en we komen
niet altijd toe aan de dingen, waar we
wel aan toe zouden moeten komen.
Gelukkig is Willem – nu als supervrijwil
liger – op de achtergrond nog actief en
doet hij net zoals voorheen alles wat met
de financiën te maken heeft.
Peter en Mia, ook vanuit deze plek: ga
door met jullie herstel en we hopen dat
jullie je krachten snel weer terug
hebben.
Plein en waterpeil
Commissie Plein heeft een doorstart
gemaakt en de ideeën liggen op tafel.
We gaan samen met de werkgroep
kijken hoe we ze kunnen gaan realiseren
en financieren. Jullie hebben daar al wat
van gehoord. Binnenkort meer.
Rian praat op dit moment met de
gemeente en het waterschap, om te
kijken of er wat aan het waterpeil
gedaan kan worden. Het water staat te
vaak te hoog, dat merken we al langer,
en dat levert bij veel regen overlast op.
Verder tuiniert het niet lekker in de
modder.

Bouw en verbouw
De bouw van de twee complexen,
X en Y, onze toekomstige achterburen
is begonnen. Dat merken we nu al en
heeft ook consequenties voor bijvoor
beeld de toegang tot ons terrein. Dit
jaar verruimen we -tijdelijk- de
mogelijkheid om met auto’s op het
voorplein te komen, maar dat is alleen
omdat de achteringang niet bereik
baar is.
Binnenkort moeten we iets met het
gebouw. Dat staat al jaren op de rol.
Tjitske en ik proberen een energiesub
sidie los te peuteren bij de gemeente.
We zijn benieuwd. Op 21 mei horen
jullie daar meer over.
Geluidswering
Tot slot nog een nieuwtje. Al jarenlang
praten we met het hostel. We willen
graag goede buren zijn. Dat geldt voor
ons en dat geldt voor het hostel. We
snappen dat onze buren ook willen
genieten van hun tuin en hun woning.
Zij snappen aan de andere kant dat
dat wel eens gebeurt op een manier
die verstorend is voor de tuin. Geza
menlijk hebben we plannen ontwik
keld voor een afscheiding, die
geluidswerend is. Daar zit schot in.
En dan de lopende zaken
De tuindiensten starten weer op. Henk
houdt zich daar mee bezig. De winkel
is altijd open, het hele jaar door. Er is
een mooi activiteitenprogramma.
Hoogtepunten voorlopig: de Groenmoet-je-doen-dag op 12 juni en het
gezamenlijk eten op het plein 2 juli.

Fons van de Broek, namens het hele

bestuur
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De temperaturen rijzen en de
dagen lengen. Je ruikt de lente.
Ga je naar de kweker of het
tuincentrum? Of aan het werk in
de tuin? Eens in de paar jaar een
pol scheuren verjongt de plant en
geeft vaak mooiere bloei. Hoe je
dat kunt doen zie je in dit filmpje.
Wat je teveel hebt, ruil je met je
buren.
Daarom organiseren de tuinparken Ons Buiten, De Driehoek en De
Pioniers in samenwerking met de
Stichting Groei & Bloei voor hun
leden en andere belangstellenden
op zaterdag 16 april de vasteplanten-ruil-markt op ons plein van
12.30-16.00. Die zelfde middag
organiseert de landelijke vereniging Groei & Bloei in de kantine
een lezing met als onderwerrp
natuurlijke plaagbestrijding. De
toegang is gratis en het begint om
13.00. uur
Voorbereiding
Van te voren kunnen we onze
planten verzamelen. Ook de
overige tuinenparken komen met
hun vaste planten. Ook nieuwsgierig wat ze hebben? Label je
planten en zet ze in een pot of krat.
Zorg dat ze niet uit kunnen drogen.
Er is ook de mogelijkheid planten
uit te gaan steken op landgoed
Zandwijck. Info volgt.
Ook als je zelf niets te ruilen hebt
of juist wat kwijt wil maar er geen
plant voor terug wil hebben, ben
je van harte uitgenodigd deel te
nemen. Voor verdere informatie
vragen kun je contact opnemen
met Pieternel:
tuinplantenruilen@telfort.nl
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Wat wil je bijdragen aan onze vereniging?
Wie ben jij? Wat vind jij belangrijk? Wat wil je bijdragen
aan onze vereniging? Wat zijn
je specialiteiten?
Het bestuur weet veel, maar
niet genoeg.

Vacatures
ACTIVITEITEN: ETEN OP
HET PLEIN, PIOTIPTOER,
GROENMOETJEDOENDAG
Elk jaar vindt er een keur aan
activiteiten plaats in de kantine en
op het plein. De groep mensen die
al vele jaren Eten op het Plein, de
Piotiptoer, de Groenmoetjedoendag
organiseert, zou graag deze taak
delen met nieuwe leden. Voor al
deze activiteiten liggen draaiboeken
klaar. Het is niet veel werk en vooral
heel erg leuk! Nieuwe ideeën zijn
welkom! Wie?

WCPLOEG
O wat fijn, als de wc’s schoon zijn!
Een groepje leden zorgt hier elke
keer weer voor. Help je mee?

Ze wil beter zicht krijgen op haar leden
omdat het nodig is meer actieve leden
te krijgen. We willen de kwaliteiten van
de Pioniers zo optimaal mogelijk
inzetten voor het werk wat gedaan
moet worden om de vereniging draai
end te houden.
Daarom worden er de komende maan
den vragen gesteld door Tjitske, Andrea
en Evelien. Wie ben je en wat is jouw

plek binnen onze vereniging? Daarmee
hopen we ook de vacatures die er liggen
in te vullen.
Ben je geïnteresseerd, wil je meer
weten? Neem contact op met het
bestuur secetaris@atvdepioniers.nl of
kom op zaterdag langs. Je kunt dit werk
in plaats van (of naast) je tuindiensten
doen.

ADMINISTRATIEF WONDER
Het archief van onze vereniging is niet helemaal op orde, zowel digitaal als
fysiek niet. Wie heeft zin om orde te scheppen en een goed en makkelijk
toegankelijk archief op te zetten? Deze taak kun je doen als eenmalige klus,
waar je een binnen een paar maanden mee klaar bent, afhankelijk van de
hoeveelheid tijd die je erin stopt.
Het is ook goed te combineren met een bestuurstaak, want op termijn is er
iemand nodig die alle secretariële taken op zich neemt en een spin in het web
wil zijn. Tijdsinvestering: 8 uur per week.
Voor deze taak is het nodig dat je precies bent, lol hebt in administratieve taken
en goed met de computer overweg kunt.

KANTINEDIENST OP
ZATERDAGOCHTEND,
9.00 – 14.30 UUR
Onze kantine is door het jaar heen
bijna altijd op zaterdagochtend
open. Dankzij een groep actieve
leden. Deze groep heeft versterking
nodig! Een gezellige en dankbare
klus! Mia en Peter deden altijd de
inkoop. Dat zal ook ( tijdelijk)
overgenomen moeten worden.

PUNT KOMMA WERKGROEP, ECOLOGISCH
ONDERHOUD

HELPEN ORGANISEREN
VAN DE TENTOONSTELLING IN DE ZOMER

Al jarenlang wordt de Punt en de
Komma onderhouden door een
groepje leden. Deze groep is ernstig
uitgedund. Doe jij mee? Tijdstip
waarop er gewerkt wordt, is in
overleg.

Een prachtige traditie, de zomerten
toonstelling! En waar dringend
versterking nodig is. Houd je van
organiseren, beetje creatief inrich
ten, in ongeveer een week iets
moois neerzetten? Meld je aan!
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BEHEER VAN ONS PARK,
3 TOT 8 UUR PER WEEK
Het beheer en onderhoud van ons
park is heel breed. Verschillende
leden houden zich hiermee bezig.
Voor twee belangrijke taken
zoeken we nieuwe leden:
• het regelen van de tuindiensten
• zorgdragen voor de uitvoer van
ons ecologische beheerplan
Voor beide taken heb je inhoude
lijk niet perse veel kennis nodig.
Wel moet je geïnteresseerd zijn in
het beheer en het ecologische
beheerplan. Daarnaast heb je met
veel verschillende leden te
maken.
Tijdsinvestering per taak: onge
veer 3 uur per week.
Deze taken zijn goed te combine
ren met een rol in het bestuur.
Dan is de tijdsinvestering onge
veer 8 uur in de week.
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De rijdende rechter
Ik denk dat iedereen wel weet dat ‘De
rijdende rechter’ bij ons op de Pioniers is
geweest. Fons vertelt dat het een
verrassing was dat de vereniging werd
aangeklaagd door Duco. “Hij bleek het
niet eens te zijn met het getaxeerde
bedrag van zijn huisje. Het bestuur besloot
aan het programma mee te werken. In
ieder geval zou er daardoor een oplossing
komen voor iets wat slopend zou kunnen
worden, een echt conflict.” Bij het
verschijnen van deze nieuwsbrief is de
televisie-uitzending misschien net
geweest (29 maart) en weten we wie
gewonnen heeft.
Kwaad
Mia heeft het hele proces meegemaakt.
“Hartstikke leuk,” vertelt ze. “De eerste
keer dat ze kwamen hebben ze eerst
gefilmd op de tuin van Duco. Hij heeft
hele lelijke dingen gezegd en vervolgens
is Fons kwaad geworden. Gelukkig was
Fons zijn microfoontje verschoven en

Zeisles!
Wanneer: lesdag zaterdag
4 juni in Hellevoetsluis.
Extra oefendag op zaterdag
18 juni in Utrecht.
Kosten: alleen reiskosten
Utrecht-Hellevoetsluis.
Opgeven: Zo snel mogelijk
bij Paul (er is nog plek voor
1 of 2 personen):
info@paulvankan.eu of
06-38085248
www.zeisles.nl

moest hij het nog een
keer zeggen. Toen was
hij minder boos.” Fons
beaamt dit. “Dat was toen we
opnames te zien kregen waarin gesugge
reerd werd dat de vereniging steelt van
de leden. Dat kan niet. Daar heb ik Duco
ook op aangesproken. Ik denk dat dat
fragment wel in de uitzending zit. We
waren bang dat de vereniging op een
slechte manier in beeld zou komen. Er
wordt veel gescholden bij de rechter en
we wilden niet afdalen tot dat niveau.
Aan de kijker te beoordelen of we erin
geslaagd zijn de vereniging op een
waardige manier voor het voetlicht te
brengen. De aanwezige leden – vooral de
leden van de taxatiecommissie, Hans en
John – droegen daar zeker aan bij.”
Een donker paradijsje
Mia begrijpt eigenlijk niet zo goed
waarom dit conflict zo hoog opgelopen is.
“Duco noemt zijn huisje een paradijsje.

Maar het is heel donker, want de
tuin staat vol met bomen. En zijn
huisje is heel verwaarloosd. Op de
televisie zie je dat nog veel beter dan in
het echt. De kozijnen zijn helemaal verrot
en er groeien planten in de dakgoot.”
De tweede keer kwam de rijdende rechter
zelf naar de Pioniers. “Het was toen heel
glad. Els is die dag nog gevallen met de
fiets.” Mia zorgde tijdens de opnames
natuurlijk voor de koffie en de versnape
ringen uit de frituur. “De rechter hield zich
afzijdig,” vertelt ze. “Niemand mocht met
hem praten, want hij moest niet beïn
vloed worden.” Toen de rechter een ander
pak ging aandoen, zag Mia dat het kaartje
er nog aan hing, zo nieuw was het pak.
De derde keer gingen ze met z’n allen
naar slot Zeist voor de rechtszitting. Daar
hebben ze het heel gezellig gehad en
daarna zijn ze nog gaan winkelen in Zeist.
Het was echt een uitje. Iedereen kreeg
uiteindelijk nog een lunch aangeboden in
het Tolhuis.

Maaien met de zeis is weer helemaal terug van weggeweest. Het is
stil, rustgevend en beter voor de natuur. Je kunt kleinschalig beheren,
moeilijk en nat terrein maaien en stukken overslaan. Maaien met een
zeis is vooral ook gezellig; er is een hele cultuur omheen ontstaan.
Door subsidie van Groen&Doen is er nu de kans om werken met de
zeis onder de knie te krijgen. De cursus wordt gegeven door Sandy
van den Ban, die de opleiding bij de Sensenverein Österreich heeft
gevolgd en zeer ervaren is. Tijdens deze cursus leer je slootkanten,
dijken en bomencirkels maaien en hooimijten maken. Verder is het
repareren, haren en onderhoud van het zeisblad een belangrijk
lesonderdeel. Voor materiaal wordt gezorgd, maar is ook ter plekke
aan te schaffen.
De cursus is voor 8 leden van Velt-Utrecht en leden van ATV De
Pioniers toegankelijk. Aansluitend op zaterdag 4 juni is er de mogelijkheid om naar Tiengemeten – het kleinste bewoonde eiland van
Nederland – te gaan en daar te logeren van zaterdag op zondag.
Er is beperkt plek in de herberg, maar kamperen naast de herberg
kan altijd. De stilte, sterrenhemel en ruige natuur op het eiland is
overweldigend!
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BEGELEIDER/DESKUNDIGE LIES
VAN NATUURLIJKWIJS

Renovatie
van het plein

1975

Inrichting van het huidige plein

Eind jaren ’90 Het rode grind is vervangen door
asfalt, er wordt meer beplanting
aangebracht en buxushagen rond
de pomp toegevoegd

Een plein met ruimte
Om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen is gekozen voor
het uitbreiden van de groep met een deskundige op het gebied
van groene participatieprojecten van vrijwilligers en twee
zij-instromers. De werkgroep bestaat nu uit 8 leden die een
goede afspiegeling vormen van de vereniging.
De Pleingroep is begonnen met het inventariseren van de
knelpunten en wensen.
wensbeelden
• een plein met ruimte
behoeftes
• het samen verblijven en ontmoeten
• het organiseren van evenementen
• uitnodigen tot spelen
functies
• het bieden van gelegenheid om te laden en lossen
• water halen

2015

Verschillende Pioniers willen het
plein meer aanpassen aan de
wensen van deze tijd. Voor de werk
groep die in 2015 startte, bleek de
opdracht te complex en meningen te
zeer uiteenlopend

2016

Paul en Joke namen het initiatief
voor een doorstart

Belangrijk was ook een parkeerplaats voor minder validen en
een overdekte fietsenstalling. Al doende ontstond de gedachte
om de entree en de speeltuin te betrekken bij de herinrichting,
waardoor de ruimte wordt vergroot en alle elementen een
optimale plek kunnen krijgen.

Ons visitekaartje
“We zien het plein als de entree van het tuinenpark en het
visitekaartje van de vereniging. Daarom willen we het zo gaan
indelen dat er meer ruimte komt voor terrassen. Het gebouw
zien we graag toegankelijker door extra deuren, een pergola
en zitplaatsen voor de gevel.” vertelt Joke. Commissie Plein
heeft met meetlinten rond gelopen en met rood afzetlint een
indeling gemaakt; Hoe houd je een goede rijstrook, maar
maak je het plein ook uitnodigend voor evenementen en is er
groen voor beschutting? Hoe betrek je de speeltuin en de
beleeftuin en de kantine meer bij elkaar? Hoe houd je het plein
onderhoudsvriendelijk? Hoe zorg je voor eenheid in materialen?

Op het raam van de kantine
De ontwerpschetsen zijn nu in concept klaar. “We vinden het
belangrijk om regelmatig onze vorderingen met de overige
leden van de Pioniers te delen in Nieuwsflitsen en een werk
plan te tonen op het raam van de kantine,” vertelt Joke.
De volgende stap is het beramen van de kosten. Wel is
inmiddels duidelijk dat niet alle wensen in 2016 uitgevoerd
kunnen worden en dat alles stapsgewijs moet worden aange
pakt. Hopelijk deze zomer de eerste stap.

Joke Everaart
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De tuindemocratie
Een deel van de communicatie-commissie
zit met het bestuur om de tafel om over
betrokkenheid van leden te praten.

want gepassioneerde bevlogenheid kan dan zomaar omslaan
in teleurstelling en woede. Voor het samenwerken in commis
sies is betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en respect
nodig.

“Vroeger waren de voorzitters gewoon streng. Iedereen deed
wat ze zeiden. En ze bemoeiden zich overal mee,” vertelt Mia.
Rian Kraan, aspirant bestuurslid, kan dat beamen. In de tijd
van de strenge voorzitter Hellevoort liep hij als kind bij de
Pioniers rond. De tijden zijn veranderd. Wij hebben inmiddels
een democratisch tuincomplex, waarbij iedereen betrokken
wordt bij de besluitvorming en het creëren van nieuwe ideeën.

80 jaar ervaring
Hoe ga je om met conflicten binnen een tuinvereniging? Zeg je
het lidmaatschap op als iemand het oneens is. Gaat het
bestuur bemiddelen? Haalt de vereniging iemand van buitenaf
er bij als mediator? De rijdende rechter...
De vereniging heeft al 80 jaar ervaring met conflicten. Uit de
gesprekken met de zoon van Hellevoort begreep ik dat er in
de eerste jaren van de vereniging al behoorlijke ruzies waren.
Sindsdien is er ook nog heel wat gemopperd. Het beleid en de
manier van besturen van de autoritaire voorzitters kreeg vaak
kritiek. Maar tegenwoordig, in een vereniging met een open
structuur waar meer een beroep wordt gedaan op eigen
verantwoordelijkheid, is er ook kritiek. Natuurlijk. Iedereen
heeft zijn eigen mening. Samenwerken binnen commissies is
niet altijd gemakkelijk. Het vraagt veel tijd, flexibiliteit en
inschikkelijkheid van het bestuur. Met vallen en opstaan
komen we er wel.

De indeling in commissies maakt het mogelijk om inspraak te
hebben en de verantwoordelijkheden te spreiden. Dat heeft zo
zijn voor- en z’n nadelen. De voordelen zijn het grote enthousi
asme en de bloeiende samenwerkingen die al geleid hebben
tot veel mooie dingen zoals bijvoorbeeld de mozaïekbank,
bijenstal, de beleeftuin en al met al een goed lopende
vereniging. Eigen inbreng en medezeggenschap van de leden
geeft ook tweestrijd. Leden moeten het onderling eens zien te
worden en het gebeurt helaas wel eens dat mensen hierbij
lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Dat is doodzonde,

Tip van
de maand

STINZENBOLLEN PLANTEN OP 7 NOVEMBER 2015

Te veel last van natte voeten,
ploeteren in de modder en
slakken!!!! Je kunt je tuin ophogen.
Nieuwe tuinleden André en
Carolien bestelden 12 kuub aarde.
De aarde werd gestort op het
voorplein.
Met 5 kruiwagens en hulp van
vrienden hebben ze het in één
dag naar hun tuin gereden.
Zorg voor mooi weer, goed
opgepompte kruiwagen-banden,
behulpzame vrienden en een
gelijkmatige verdeling van aarde
in je kruiwagen. Dan lukt het wel.
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Lievelingsplant
Cosmea. Fantastisch die kleuren. En ze worden
zo mooi groot.

Lievelingsmoment
Het voorjaar! “Ik geniet zo van alles wat weer
uit de grond komt. Vooral die kleine plantjes
die je voor-gezaaid hebt. Zo mooi dat ze gaan groeien
en groter worden.”

Portret van aspirant bestuurslid Tjitske, Tuin: 117
Vooral veel lol
Ik spreek met Tjitske af in de kantine na
de vergadering van het bestuur waar ze
al aardig ingeburgerd is. Tjitske is
enthousiast en beweeglijk en lekker
snel. Haar enthousiasme voor tuinieren
is begonnen op een klein tuintje op de
Plutolaan. Dat werd in het begin
helemaal niets omdat de grond zo rijk
bemest was dat het onkruid uit de grond
spoot. Toen bood vriendin Annemarie
aan om te helpen. Na een tijdje wilden
de dames meer en plaatsten ze zich op
de wachtlijst voor de Pioniers. Inmiddels

“We hebben vooral veel lol.
Het is een soort alternatief
voor therapie, die tuin”
hebben ze ongeveer 5 jaar een tuin aan
de Rozenlaan. “Toen begon het ontze
venbladden,” vertelt Tjitske opgewekt. Ik
heb Tjitske en Annemarie inderdaad op
de knieën door de modder zien kruipen
om het zevenblad grondig uit te roeien.
“Je verkijkt je op de hoeveelheid werk,”
zegt ze. Tjitske laat zich niet snel
ontmoedigen. “We hebben vooral veel
lol. Het is een soort alternatief voor
therapie, die tuin. Het houd je op de
been.” Inmiddels hebben de dames ook

resultaat: rabarber, wortels, bonen,
bessen, bietjes, radijzen, raapstelen.
“Eigenlijk ben ik een hele slechte
hovenier,” vertelt Tjitske, “Ik vind het zo
zonde om planten te snoeien of uit de
grond te trekken. Zelfs een paarden
bloem of vergeetmenietje vind ik mooi
en laat ik staan. Dat moet natuurlijk
niet.” Annemarie is daar wat rigoureuzer
in. Ik vraag of ze wel eens ruzie hebben.
“Nee hoor, nooit. Het blijft een hobby.“

Maar mensen moeten zich wel realise
ren dat je onderdeel van een vereniging
bent. Je moet bereid zijn wat van jezelf
terug te geven aan het geheel.”
Tjitske denkt dat veel mensen zich dat
niet gerealiseerd hebben toen ze met
een tuin begonnen. En het kost tijd. Om

Ik ben zo iemand…
Vijf jaar geleden is Tjitske al gevraagd
voor het bestuur en zat ze ook bij een
paar vergaderingen. Toen heeft ze er
uiteindelijk van af gezien. Maar nu ze
opnieuw opgebeld werd, heeft ze ja
gezegd. “Waarom vroegen ze jou?” vraag
ik. “Ach,” verzucht Tjitske. ”Ik ben zo
iemand. Zelfs als ik in de bibliotheek
rondloop, denken ze dat ik er werk. Ik
ben gewoon op en top een bemoeial. Dat
is mijn uitstraling. Mensen denken ’Die
wil wel helpen.’ En dat wil ik ook wel.”
In het dagelijks leven is Tjitske sociaal
makelaar in Overvecht Noord. Ze onder
steunt mensen met eigen initiatieven.
“Dat wil ik op de tuin ook doen. Goed
luisteren naar wat de mensen eigenlijk
willen. Daarbij besef ik ook wel dat je het
niet iedereen naar de zin kan maken.

je tuin te onderhouden in het groei
seizoen ben je 8 uur in de week kwijt.
Als je een perfecte tuin wil hebben, kost
het je wel 20 uur. Daarnaast zou je dan
ook nog iets voor de vereniging moeten
doen.
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“Ik ben benaderbaar.
Als je iets hebt, kom maar.”

Er is alleen maar WIJ
Tjitske heeft echt zin het bestuur. “Ik ben
benaderbaar,” zegt ze. “Als je iets hebt,
kom maar.” Dat gebeurt nu al. Mensen
komen naar haar toe met vragen en
voorstellen. “Een heleboel leg ik terug
bij de leden zelf. Ik wil niet het wij/zij.
Er is alleen maar WIJ. De vereniging, dat
zijn we samen. En het bestuur moet dat
ondersteunen.“ Tjitske gelooft in het
‘present zijn’. “Je moet gewoon aanwe
zig zijn als bestuur. Dan gebeurt er van
alles.” Dat is Tjitske van plan.
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Lievelingsplant
Zonnebloemen

Lievelingsmoment
Als hij hard gewerkt heeft op zijn tuin. Zijn vader genoot
daar vroeger ook van. Hij stak dan een sigaar op. Rian heeft
een elektronische sigaar. Hij dampt digitaal.

Portret van aspirant bestuurslid Rian, Tuin: 92
Nostalgie
Rian heeft zijn jeugd doorgebracht bij de
Pioniers. Toch was het zijn vriendin
Marijke die op het idee kwam om een
tuin te nemen. Zij stelde de Pioniers
voor. Zo kwam Rian weer in de vereni
ging van vroeger terecht. “Er is veel
veranderd, maar dat kan ook niet anders.
Mensen hebben tegenwoordig veel
minder tijd voor hun tuin,” vertelt Rian.
Hij heeft samen met zijn vriendin
Marijke een mooi huisje. Hoewel er aan
de tuin wel wat achterstallig onderhoud
was, hebben ze het na een jaar hard
werken toch aardig voor elkaar.
Toen Rian twee weken de tuin had, werd
hij al gevraagd om in het bestuur te
komen. Dat hield hij af, want hij wilde
eerst aandacht aan de tuin besteden.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan. Zijn vader was lang penningmees
ter, Rian wil hem met plezier – jaren
later – opvolgen. Nostalgie? “Een beetje
wel,” vertelt Rian. ”Maar ik vind het ook
erg leuk om te doen. Als bestuurslid ben
je betrokken bij de vereniging en weet
je wat er zich allemaal afspeelt.”
De buren van ome Kees
Rian is opgegroeid aan de Blauwkapelse
weg. Ze waren de buren van Ome Kees
Tetenburg die aannemer was en heel
wat huisjes op de Pioniers heeft ge
bouwd, ook het verenigingsgebouw.

Ome Kees zat zelf op de tuin van Michel
van de Zijde. De familie Kraan had tuin
nummer 116 aan de Rozenlaan. Ze
verbouwden groentes, zoals de meeste
mensen toen. Later is daar wel veel
meer siertuin bijgekomen. Zijn vader
was verschrikkelijk goed in chrysanten
en heeft daar nog prijzen mee in de
wacht gesleept. Zelfs de kweker prees
de Pioniers om de chrysantenkweek.

Toen Rian twee weken de tuin
had, werd hij al gevraagd om in
het bestuur te komen.
Rian heeft als kleine jongen nog schaat
sen geleerd op het slootje achter het
huis. Toen hij ouder werd, hielp hij zijn
vader vaak in de tuin. Ze hebben samen
nog een kas getimmerd. Rian heeft
leuke foto’s en een filmpjes van vroeger
laten zien op het jubileumfeest van 7
november.
Rian is jurist, heeft les gegeven en een
juridisch adviesbureau gehad. Nu hij met
vervroegd pensioen is, heeft hij een
Vinyl platenzaak geopend op de Prins
Hendriklaan, Reset Records.
Het gaat om tuinieren
“Een bestuur moet goed luisteren naar
de leden, maar ook een koers uitzetten,”
vindt Rian. Zijn speerpunt zal zijn dat er
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wel wat meer aandacht naar het
tuinieren mag gaan. “We zijn ten slotte
een vereniging van amateurtuinders. Het
collectieve is ook belangrijk, maar het
gaat om het tuinieren. Sommige tuinen
liggen er behoorlijk verwaarloosd bij,”
zegt Rian. “Daar mag wel wat meer
aandacht aan gegeven worden. Ik weet
alleen nog niet hoe je dat als bestuur
kan bevorderen.” Rian heeft afgelopen
jaar verschillende activiteiten meege
maakt. De GroenMoetjeDoenDag vond
hij heel erg geslaagd. Het Pioniersfeest
ook. Hij verbaasde zich er alleen wel
over dat er maar zo weinig mensen
waren. “Ik dacht dat het verenigingsge
bouw te klein zou zijn. Maar dat was
helemaal niet zo.”

RIAN KWEEKTE ALS KIND AL
ZONNENBLOEMEN OP DE PIONIERS
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Peilbesluit
Al jaren lang kampen wij op ons
mooie tuinenpark met wateroverlast. Na langdurige regenval
treden de sloten buiten hun
oevers en is de tuingrond erg
drassig. Bij een steek van de
spade zit je dan vaak al op het
grondwater.

Voor de bouw van Voordorp werd het
gemaal in de Voordorpse polder
gebruikt voor de afwatering van ons
complex, maar deze route is sindsdien
afgesneden. De afwatering van onze
sloten loopt naar de Vecht via een
lange omweg door allerlei duikers,
sifons en lange watergangen. Een
echte lappendeken dus! Na langdurige
regenval verloopt deze natuurlijke
afwatering niet snel genoeg met het
gevolg dat de sloten langdurig buiten
hun oevers treden.

Rian Kraan heeft namens het bestuur
gesprekken gevoerd over deze proble
matiek met het Waterschap en de
Gemeente. Deze instanties erkennen
de problemen.
Op ons complex is er sprake van een
geringe drooglegging. Dit is het
verschil tussen de maaiveldhoogte en
het waterpeil. Ons tuinenpark ligt
inmiddels geheel omringd door
nieuwbouw waarvan de grond is
opgehoogd. Ons complex ligt dus in
een kom.

Pomp
Het Waterschap en de Gemeente zijn
bereid om iets aan deze situatie te
doen. Allereerst zullen ze een datalog
ger plaatsen waarmee het waterpeil
regelmatig in de gaten kan worden
gehouden. Voorts zijn zij voornemens
om een pomp te plaatsen zodat de
afwatering veel sneller kan verlopen.
Voor het komende tuinseizoen zal deze
oplossing nog niet gerealiseerd kunnen
worden. Het installeren van een pomp
vergt een behoorlijke investering en zij

zullen dit opnemen in hun begroting
voor 2017.
Greppels onderhouden
Wat kunnen wij zelf doen? Elke tuin ligt
tussen twee greppels. Deze greppels
zorgen voor snellere afvoer van het
regenwater naar de sloot. Het is de
verantwoordelijkheid van elk tuinlid om
de linker greppel goed te onderhouden.
Dit betekent op de juiste diepte houden
en niet laten begroeien. Voorts klinkt de
grond in de loop der jaren in. Regelma
tig, waar mogelijk, de tuin ophogen met
tuingrond zorgt ook voor een droger en
groeizamer geheel. In onze onvolprezen
tuinwinkel is uitstekende bemeste
tuinaarde verkrijgbaar. Drogere grond
zorgt ook voor minder slakken!
We zullen u op de hoogte houden van
de verdere ontwikkelingen. Hopelijk
kunnen wij volgend jaar al spreken van
‘Laag Water voorheen Hoog Water’.

Rian Kraan

Jeugdherinneringen van Pioniers
Er is een redelijke opkomst bij het ‘herinneringen ophalen’ op het
jubileumfeest van 7 november 2015. We kunnen net een grote kring
maken met z’n allen.
Eerst laat Rian Kraan oude foto’s en
filmpjes zien. Archieffoto’s van 80 jaar
geleden, maar ook persoonlijke beelden
van zijn eigen jeugd op de Pioniers,
herkenbaar voor Gerda, René, Michel en
Djeny, die ook hun jeugdjaren op ons
tuinenpark doorbrachten. “Ik ben die
cowboy. Wat was jij, Djeny?” In die tijd
hielden ze verkleedoptochten met
dansmariekes en een harmonie. “Ik was
die baby,” roept Djeny van de andere
kant van de zaal. Jan Hellevoort weet zich
niets te herinneren van die vrolijke
optochten. Hij was in die tijd al het huis
uit en kwam niet meer op het tuinenpark
van zijn vader. De zoon van de oprichter
weet nog wel te vertellen over de oorlog.
Verhalen uit de eerste hand
Er ontstaat een kleine discussie: was Jan
Hellevoort, de oprichter van de Pioniers,

streng? Volgens zijn dochter wel. Ook
René van de Coterlet weet nog wel dat
hij als klein jongetje van het tuinpad
werd geplukt omdat hij te hard fietste.
Roeleke wil graag weten waarom
Hellevoort de Pioniers oprichtte. “Hij
lustte wel een borreltje en dat was niet
toegestaan bij de tuinverenging tegen
drankmisbruik. Maar het was ook een
echte vakbondsman die hield van
organiseren.” vertellen de zoon en
dochter van meneer Hellevoort.
DJ Djordy
Toen de muziek begon en de vrolijke
jubileumtaartjes al bijna op waren, werd
er nog steeds geanimeerd verder
gekletst in kleine groepjes. DJ Djordy,
met ondersteuning van zijn ouders Theo
en Djeny, draaide weer geweldig. De
installatie wordt steeds professioneler.
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JAN HELLEVOORT (L) ONTVANGT EEN BOS
BLOEMEN VAN ONZE VOORZITTER

DJ DJORDY (R) EN THEO MAKEN ER EEN
FEESTJE VAN

De wind had intussen de partytent
buiten al omgeblazen, maar binnen was
het warm en vrolijk. Er werd uitbundig
gedanst en aan het eind van de avond
broederlijk opgeruimd.
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Buurvrouw weet alles
Beste overbuurvrouw
Ik ben thuis alvast stekjes aan het voorzaaien. U had vorig jaar
zulke mooie Zinnia en Cosmea. Die heb ik nu ook gekocht en
in potjes gedaan. Ik ben al een paar dagen aan het wachten,
maar er komt nog niets boven de grond.

Buurvrouw

Beste buurvrouw
Heb geduld. Over een paar weken
heeft u vast een groen tapijtje. De
potjes moeten wel in de zon staan,
bijvoorbeeld in de vensterbank. En
hebt u ze wel water gegeven? Als de
zaadjes ontkiemd zijn, neemt u de
beste zaailingen eruit en geeft deze
stuk voor stuk een eigen klein pot
je. Zo›n zaailing is heel teer plantje. Bij
het uitsteken uit het bakje gebruik ik
vaak een vork als kleine riek, zodat je
de worteltjes zoveel mogelijk ontziet.
Bij het vastpakken van het plantje pak

je het blaadje en niet het steeltje. In
het nieuwe potje maak je een gaat
je in de aarde en druk je de aarde om
het plantje voorzichtig aan. Het
formaat van het potje waarin je de
zaailingen zet is ook nog van belang.
Niet te groot. Liever nog een tweede
keer verpoten dan in één keer in een
grote pot. Ik denk altijd maar een
zuigeling leg je ook niet in een
twijfelaar! Succes.

De overbuurvrouw
Beste overbuurvrouw

Beste buurvrouw
Daar zou ik nog even mee wachten
tot mei of juni. Nog een tip:
als u mooie zaailingen hebt met
ongeveer 6 blaadjes, verwijder dan
de top uit het plantje. Eng, maar het
werkt! U zal zien dat de plant in de
oksels van de bovenste laadjes twee

nieuwe stengels laat groeien.
Daarmee maak je de uiteindelijk je
plant breder, struikachtiger. Meer
bloemen dus.
Dat wordt een mooie zomer! Succes.

U heeft gelijk. Ik heb nu allemaal
potjes met kleine plantjes staan.
Wanneer mogen ze de grond in?

Buurvrouw

De overbuurvrouw

Donderdag 31 maart Lezing Ringslangen
gezamenlijke activiteit van IVN de Bilt en KNNV Utrecht en ATV De Pioniers
‘Hoe staat het met de ringslangen in Utrecht?’ Het
gaat iets beter, maar de ringslang staat nog wel
als ‘kwetsbaar’ op de rode lijst voor bedreigde
diersoorten. Wat is er nodig om de ringslang van
de rode lijst te krijgen? Helpt de aanleg van
broeihopen waarin ringslangen hun eieren
kunnen leggen of is er meer nodig? En wat heeft
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de mens eigenlijk met ringslangen of beter
gezegd de ringslang met mensen?
De lezing door Christ-Jan Nederlof vindt plaats in
ons verenigingsgebouw. Je bent welkom vanaf
19.45 uur; het programma begint om 20.00 uur.
Opgave voor dinsdag 29 maart bij
activiteiten@utrecht.knnv.nl of 030-2154406

