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Van de redactie
Tuinieren is niet altijd leuk. De ene keer is het te heet, de andere
keer te nat. Soms zit het tegen. Bovendien is het vies. Je komt
nooit met schone handen thuis.
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Piotiptour
29 oktober

Af en toe moet je ook wel hele vieze
dingen doen in een tuin: slakken
oprapen, in de modder wroeten, poep
opruimen en ga zo maar door. Er zijn
mensen die dat leuk vinden. Zo was er
een workshop over het maken van
wormencompost met echte levende
wormen. Bahhhh. Anderen gruwelen
van vieze dingen, bijvoorbeeld
uitwerpselen. Terecht. Meer hierover
bij Buurman weet alles.
Deze nieuwsbrief gaat dus over vieze
dingen, met een hele hoop moppers,
maar ook moppen. Ga maar eens in
het winkeltje op bezoek. Die weten er
veel van. Dit keer een interview met
Dick Matthijsse in de hoofdrol omdat
hij en Annie ongeveer 40 jaar op de
tuin zijn. Hij is niet de enige hoor. Ook
Straatman, Prijs, Huizen, Flenter en
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misschien nog wat anderen, zijn er al
net zo lang. Enfin. De nieuwsbrief
geeft ook een uitgebreid verslag van
de aankomende verbouwing van onze
kantine en over de leuke dingen die er
te doen zijn, zoals de PIotiptour.

Evelien Pullens
redactie@depioniers.nl

Mia doet de groeten aan
iedereen op de tuin
Het gaat langzaamaan beter
met haar. Ze hoopt dat ze snel
weer mobiel zal zijn en naar de
tuin zal kunnen!
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Van het bestuur

Niet afknappen, maar opknappen
In feite zijn we hier al jaren mee bezig. We zijn al jaren aan
het sparen voor de opknapbeurt. Bovendien hebben we een
energiesubsidie gekregen, een budget, waarvan we nu niet
weten in hoeverre het toereikend is. Het gaat om de vernieuwing van de keuken, het gaat ook om grootschalig onderhoud,
het gaat om de aanpassing van het gebouw en over energie.
Het gebouw is uit 1960, verbouwd in 1969. Je denkt bij zo’n
project aan het verleden, je denkt ook aan de toekomst. Het
gebouw moet er weer een aantal decennia tegenkunnen.

inmiddels aan verschillende aannemers gevraagd om offerte
uit te brengen, voor drie onderdelen:
• Dak en dakisolatie
• Glasisolatie en voorpui
• Sanering van de achterkant van het gebouw. Daarin zien we
als bestuur voorlopig twee varianten: helemaal verwijderen
van de aanbouw of deels verwijderen van de aanbouw met
de keuken op de plek waar hij nu is.
We zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van de offertes,
omdat we dan een aantal inschattingen kunnen maken. We
kunnen dan inschatten wat de kosten zijn en kunnen dan
vervolgkeuzes maken zoals bijvoorbeeld over de achterbouw,
de locatie en inrichting van de keuken. Dat is ook het moment
dat we -voordat die keuzes gemaakt worden- de vereniging
opnieuw zullen consulteren. We hopen voor half oktober zo ver
te zijn.
Zo’n traject is nooit simpel, en we hebben te maken met een
aantal belangrijke zaken.
De bouw van veranda en terras vindt plaats met reeds
ontvangen subsidiegelden, uitvoering dit jaar nog; Dat
betekent dat de vernieuwing van de voorpui (glasisolatie en
openslaande deuren) ook dit jaar plaats moeten vinden. De
deuren kunnen niet standaard bij de Gamma opgehaald
worden maar moeten gemaakt worden, besteltijd misschien
wel zes weken.
We hebben ook een vervolgsubsidieaanvraag gedaan om fase
twee van het plan van de werkgroep plein uit te kunnen
voeren
De overlast voor de vereniging moet binnen de perken blijven.

Tijdens de afgelopen ALV hebben we hierover gesproken. We
gaven toen de punten aan, die aan de orde zijn:
• Glasisolatie, voorgevel, openslaande deuren
• Keuken, welke locatie? Niet gebruikte en rommelige
achterkant (deels) verwijderen.
• Vernieuwing dak, inclusief dakisolatie
• Energie, verwarming
• duurzaamheid
Vervolgens hebben we op 16 september met een aantal leden
een bijeenkomst gehad. De mensen die toen bij elkaar
kwamen gaven het bestuur het volgende mee:
• Goed dat je de niet gebruikte delen van het gebouw afstoot.
De keuken kan heel goed in de aanbouw aan de zuidkant.
Aan de achterkant van het gebouw komt dan ruimte voor
functies die bij de vernieuwing van het plein in het gedrang
komen.
• Maak tempo
• Pak meteen het totaal aan, krijg inzicht in de kosten
Terras en veranda eerst
De verbouwing, vooral die van de voorgevel sluit aan op de
plannen voor het plein. De bouw van terras en veranda is al
gepland (december) en het is handig als de aanpassing van in
ieder geval de voorgevel daaraan gekoppeld wordt – of klaar is
op het moment dat we aan het terras beginnen.

Fons van den Broek

Offertes aanvragen
Wat hebben we na 16 september als bestuur gedaan? We
hebben gezocht naar een adviseur vanuit de AVVN of vanuit de
leden, maar die was er niet. Omdat het bestuur geen zin heeft
om voorafgaand aan het traject in advieskosten te investeren,
zijn we meteen het offerte-traject ingegaan. Hierbij wordt
impliciet advies uitgebracht door de aannemers. We hebben
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Gasopslag afgekeurd

De Inspectie Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving
(Milieu) van de Gemeente Utrecht heeft onze gasflessenopslag
in de loods alsmede de deur in de omheining rond de propaantank bij de ingang van ons tuinenpark afgekeurd.
In de loods mogen maar vijf gasflessen worden opgeslagen.
Daarbij maakt het niet uit of de flessen vol of leeg zijn. De
omheining van de propaantank moet voorzien zijn van een
brandvrije deur die tevens aan de binnenzijde geopend kan
worden.
Vanuit het bestuur heeft Peter Verharen het verbetertraject
voortvarend ter hand genomen. Inmiddels is een stalen kooi
besteld voor de opslag van gasflessen. Deze kooi zal geplaatst
worden op de betonnen plaat aan het begin van de schooltuin.
Een stalen deur is al gemonteerd in de omheining rond de
gastank. Op de foto is de nieuwe deur te zien en tevens de
oude houten deur.
Bij deze laatste verplichting kun je natuurlijk veel vraagtekens
plaatsen. Wij zijn dan ook benieuwd naar jullie reacties.
Bestudeer de foto maar eens goed!

Rian Kraan

Wat vindt de winkel er van?
“Nieuwe heren, nieuwe wetten,” moppert Matthijsse.
“Dan komt er zo’n jong jochie die heel fanatiek is.
En die keurt de boel af. Nu komen de gasflessen in een
kooi op de schooltuin. Jonge, jonge, jonge... Met een
paar brandblussers er bij. Wat zou jij doen als er daar
brand komt?” Ik haal mijn schouders op. “Weghollen
natuurlijk,” zegt Matthijsse. “Die brandblussers
hebben helemaal geen zin... En wat dacht je van die
brandwerende deur bij de gastank (zie foto).
Ha ha ha ha ha...”

Piotiptour

Tip van
de maand

Zaterdagmiddag 29 oktober organiseren
we weer een PiotiptourRuilenMaar.
Om 14.30 verzamelen op het plein. Het idee is om met elkaar
langs elkaars tuinen te lopen en een teveel aan pollen, vaste
planten of zaailingen uit te steken en met elkaar te ruilen.
Trouwens... ook als je niks aan te bieden hebt maar alleen wilt
ontvangen ben je van harte welkom want er is altijd heel erg
veel te verdelen.
Komt allen en neem vooral een kruiwagen en spade mee.

Ga voor raad eens naar het winkeltje; Ik vroeg ze
op zaterdagochtend hoe ik er voor kon zorgen dat
mijn potplanten, met name de fuchsia, de winter
kan overleven. “Doe ze in een kist met turfmolm
er bij. Dan plastic en schuim er omheen. In het
voorjaar kun je ze weer in de tuin zetten.”

Pieternel   
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Zaterdagochtend:
Het winkeltje met
Judith, Anton en Dick
(Joop was er nog niet)

V.L.N.R.: ANTON, JUDITH EN DICK

Interview met Dick Matthijsse en zijn vrienden
Ik probeer een afspraak te maken met
Dick Matthijsse. “Nou dat zal deze week
niet gaan.” zegt hij als ik hem opbel.
Toch krijg ik het voor elkaar om hem te
spreken als ik zaterdagochtend aanschuif in het winkeltje. Hij zit op de
praatstoel. Ons kent ons. Plastic stoelen.
De koffiekan op tafel. Veel mensen
komen een praatje maken op de
zaterdagochtend. Ze komen voor goede
raad of gewoon voor de gezelligheid.
“Soms is het hier
drukker dan in de
kantine,” grinnikt
Matthijsse. Ik
schuif aan.
“Als ik mee zou
willen doen met
de winkel, deel
zou willen worden
van het cluppie, waar
zou ik dan aan moeten
voldoen?,” vraag ik. “Niet iedereen kan
dat hoor,” zegt Judith. “Je gaat hier altijd
met geld om.” De anderen beamen dat.
“Als er een nieuwe bij komt, doen we

“Als er een nieuwe bij komt,
doen we eerst een ontgroening,”
grapt Matthijsse
eerst een ontgroening,”grapt Matthijsse.
“Dan moet hij alle pallets in zijn eentje
de loods in dragen, ha ha ha ha.”
Ze hadden me al uitgelegd dat dat er
normaal een grote truc komt die heel

nauwkeurig de
loods inrijdt
om de
potgrond daar
binnen te
deponeren. “Dat
is een precisiewerkje hoor.”

“Vroeger deed Joop dat, maar dat
gaat niet meer zo gemakkelijk met
de scootmobiel.” Dick is het er niet
mee eens “Jij zou best vóór op die
scootmobiel kunnen staan Judith. Jij
bent zo klein. Ha ha ha ha ha.”

Moppen en moppers
Er wordt veel gelachen in het winkeltje.
Moppen en moppers gaan er over de
tafel. “Ontgroening”Ha ha ha. “Hoezo
'ont', Wij zij er juist voor het groen!“
Ik krijg een koekje aan geboden. “De
tijden zijn wel veranderd. Soms is er niet
eens tuindienst. Er moet altijd tuindienst
zijn!“ Daar zijn ze het over eens.
“Voordeel van ons: wij zijn er altijd.”
Matthijsse zucht. “Kijk, de mensen
vinden het maar gewoon dat wij al die
dingen doen.“ Judith knikt “Matthijsse
doet veel hoor. Hij is er als de tuinaarde
gebracht wordt of de gasflessen en
ook als de vuilcontainer geleegd
moet worden. En tja… als er
iemand aan je tuin komt voor
een gasfles door de week, dan
zijn wij ook niet te beroerd om
even mee te lopen.“ De
kameraden uit het winkeltje
kunnen van elkaar op aan. “Toen
ik een heupoperatie kreeg, is hij
me ook een paar keer komen bezoeken. Ja hoor. Hij bezoekt iedereen die
ziek is. En als het ’s winters glad is, komt
Matthijsse me halen.”vertelt Judith

4

Zaadboekjes
Als ik zo rondkijk in de winkel zie ik
dat er weinig op de schappen staat.
“Je krijgt het niet verkocht,” vertelt
Matthijsse. “De leverancier zegt: Je moet

De kameraden uit het winkeltje
kunnen van elkaar op aan
5 schepjes nemen. Dat is goedkoper.
Maar je verkoopt het niet. Zaadboekjes
brengen wij alleen nog bij de mensen
waarvan we weten dat ze iets komen
bestellen. De meesten doen dat niet
meer. Vroeger gingen we bij iedereen
langs. Maar goed. Wij hebben het toch
wel gezellig hier.”
Als toegift een mop
Vrouw: Mag ik een zak
mest
Matthijsse: Wilt u
mest van de rood
bonte koe of van de
zwartwitte koe.
Vrouw: ??????
Matthijsse: ha hahahaha.
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Kruimeltje en de bramen
Kun je het hondje vasthouden, vraagt
een verlegen jongetje?
Natuurlijk, zeg ik!
Vóór hem uit loopt een nog kleiner
jongetje. Die lacht, kijkt heel vrolijk
en wil mijn hondje al bijna aaien.
Is hij gevaarlijk, vraagt het grootste
jongetje? Nee, zeg ik, zij is heel lief.
Ze wil je heel graag leren kennen en
dan gaat ze snuffelen. Nee, ik ben
bang! zegt het grote jongetje.
Okee, ik loop wel wat verder de tuin
in dan kan jij langs onze tuin lopen!
zeg ik.
We gaan bramen plukken zegt het
kleinste jongetje!
De twee jongetjes lopen door. Ze zien
er heel grappig uit met hun paarse
snoetjes en paars geworden shirtjes...
Ze zijn hier vast al vaker langs gelopen.
Lekker hé, die bramen, zeg ik zo.
Ja,zegt het kleinste jongetje. Heb jij
ook bramen?
Ja, kom maar kijken als je wilt. Er
zitten vast wel rijpe bramen bij. Dus
het kleine ventje loopt naar de
bramen en krijgt een nóg paarsere
snoet. Mag ik er nog één? Ja hoor,
pluk maar lekker, zeg ik!
Ondertussen snuffelt mijn hondje aan

zijn voeten. Hoe heet ie, vraag het
kleine jongetje?
Kruimeltje, zeg ik. Mag ik Kruimeltje
aaien? Ja, natuurlijk. Dat vindt ze heel
leuk!
Hoe heet jij, vraag ik? Thomas, zegt hij!
En woon jij hier ook? Ja, zeg ik. Als het
mooi weer is dan woon ik hier ook. En
ook Kruimeltje? Ja, zij vindt het hier
prachtig!
Dan wordt Thomas geroepen. Kom je
Thomas? Dat is mijn broer Koen! Wat
leuk, dan gaan jullie samen bramen
plukken! Ja, maar hij is bang voor
honden. Oh, dat is wel vervelend voor
Koen!
Ik hou Kruimel goed vast! Ga maar
lekker bramen eten, zeg ik!

Wormencompost
Op zaterdag 1 oktober organiseerde Velt Utrecht een workshop in
ons verenigingsgebouw waar je kon leren hoe je zelf wormen
compost kunt maken. Een workshop met theorie én praktijk.
Velt-docent Angelique Martis vertelde hoe we thuis kunnen
composteren met een wormenbak. Je maakt een 5 cm dikke
leeflaag onder in de emmer, opgebouwd uit gescheurde kranten,
aarde en fijn gemalen eierschillen. Daar boven op kan dan een
laagje groente en tuinafval als voedsel voor de wormen. De
deelnemers leerden niet alleen de theorie over hoe een wormenbak werkt en hoe je de wormen verzorgt, maar maakten ieder ook
nog een eigen wormenbak.Velt had voor de bakken en de wormen
gezorgd. Iedereen kreeg twee flinke handen vol wormen, en dat
allemaal bij de prijs inbegrepen!

Richard Tukker
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Zo kwamen ze regelmatig langs met
zijn tweetjes om bramen te plukken.
Thomas en Kruimeltje zijn dikke
vrienden geworden, helaas is Koen nog
een beetje bang. Wie weet durft Koen
volgende zomer Kruimeltje wél te
aaien!!

Annemarie Mulder

ANGELIQUE MARTIS
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Buurman weet alles
Beste buurman
Ik ben in de war. Dit najaar heb ik heel wat zonnige uurtjes met veel plezier
in mijn tuin gewerkt. Ik was hier zoveel dat ik mijn lieve kat Brammetje heb
meegenomen. U weet dat ik dol ben op dieren. Zelf Rifka de rat vind ik
leuk. Ik hoop dat u geen last hebt van Brammetje. Ik heb hem een belletje
omgebonden zodat de vogels gewaarschuwd worden als hij er aan komt.
Ook heb ik gezien dat Brammetje in uw tuin poepte. Dat ben ik snel op
gaan ruimen. Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik dan in uw tuin loop.

Buurvrouw

Beste buurvrouw
Fijn dat u de uitwerpselen van Brammetje zelf op komt ruimen,
maar ik heb liever dat u die laat liggen. Ik heb namelijk veel last
van Rifka de rat. Ze zat laatst zelfs in mijn huisje. Nu heb ik
gehoord dat ratten niet tegen kattendrollen kunnen. Dus kan ik die
poep van Brammetje goed gebruiken.

Buurman

Beste Buurvrouw
Wel voorzichtig doen en niet met de handen
aanraken, want de uitwerpselen van een kat
bevatten schadelijke stoffen, zeker als u
zwanger bent. Maar ik denk eigenlijk niet dat
u dat bent.

Buurman

Kater
Vroeger badderden de vogeltjes hier. Op
warme dagen stonden ze in de rij.
Nu is er een kat.
De merels, lijster en heggemussen zag je
vaak op het gras en in de border. Nu
zitten ze voornamelijk hoog in de boom
of zijn ze onzichtbaar. Bij uitzondering
hoor ik de vogels nog zingen; het is nu
vooral de alarmroep die je hoort.
Het is niet leuk de kat met een jonge
vogel in zijn bek te zien, of met een
spitsmuis te zien ‘spelen’, temeer daar
die laatste ook slakken eet – u weet wel,
die naaktslakken die we te over hebben.
Sommige tuinders plaatsen ter bescherming van hun gewassen netten, maar als

een vogel of willekeurig ander dier in
een net terecht komt heeft die, met een
kat in de buurt, geen schijn van kans.
De eekhoorn, zo’n schattig – en beschermd! – beestje, kwam hier dagelijks
langs. Huppelde over het gras, at
dennenappels op de boomstronken. Wist
u dat eekhoorns dennenappels eten
zoals wij maiskolven? Soms zaten twee
of drie eekhoorns elkaar, op een leuke
manier, achterna. Nu is dat er niet meer.
Ooit vloog een eekhoorn met veel gegil
en gekrijs de boom in. Nog nooit heb ik
een dier zo angstig en in paniek gezien.
De kat had hem op een haar na te
pakken.
De jonge eekhoorns, die hier ook waren,
zag ik trouwens maar één keer.
Enig idee waarom dat is?
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Beste Buurman
Ha ha ha ha. Ik heb Brammetje al
weer mee naar huis genomen, maar
ik zal de inhoud van de kattenbak
iedere week even komen brengen.

Buurvrouw

Over de kattendrek wil ik het eigenlijk
niet hebben, daar die je alle lust tot
tuinieren ontneemt. De RIVM geeft op
internet duidelijke informatie over de
gevaren ervan.
Geloof me, ik heb katten altijd heel leuk
gevonden en vind het jammer te merken
dat ik onderhand een hekel aan ze begin
te krijgen.
Een mooie en fijne sfeer, eentje waar
vogels en eekhoorns zich vrij voelden,
verdwijnt erdoor. Daarom ook dat ik een
voorstander ben van het aanlijnen van
katten als ze uitgelaten worden (en het
baasje, net als bij honden, opruimplicht
heeft), waarbij ze voor de rest verblijven
op het terrein van de eigenaar zelf.

Judith Schuil

