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Ons ‘thuis’ is een terrein van 10 bij 20, 
waar altijd genoeg te doen is en we 
op veilige afstand zijn van de andere 
mensen. Tijd om te spitten, te zaaien, 
verplanten, repareren, opruimen en 
van de zon te genieten. 
Op de paden lopen we met een grote 
boog om elkaar heen. Dat moet. Alles 
is zo ongewoon. Zo anders. Toch 
voelen we ons verbonden met elkaar 
en zwaaien we naar de andere 
Pioniers over de heg en de sloot. “Ik 
heb nog nooit zoveel mensen op de 
tuin gezien op een doordeweekse 
dag,” hoor ik verderop het laantje als 
ik een praatje maak; “Het is te zien 
aan de tuinen.“ 
Narcissen en tulpen steken hun kopjes 
boven de grond en de bloesem begint 
uit te lopen. De Rhododendron breekt 
open. Het gras moet gemaaid. De 
mezen spelen vrolijk in de struiken en 
zoeken een nestkastje. Grote hommels 
zoemen rond. De natuur trekt zich 
niets aan van maatregelen en corona. 

Het is heilzaam voor mensen om in de 
natuur te zijn in deze ontwrichtende 
tijden: natuur verzacht de angst, in de 
natuur kunnen we ons vrij voelen. 
Adem de vreugde van de lente, de 
vrijheid van het groeien, de verbinding 
met het leven. Het is een tegenwicht 
voor de hoeveelheid informatie over 
ziekte en sterven, eenzaamheid en 
verdriet. Ook al maak je zorgen over 
jezelf of over een naaste, de enorme 
groeikracht en levendigheid van de 
natuur is volop aanwezig. Adem het in 
en geniet er van. 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de 
bomencommissie en een interview 
met Sandra Deden. Buurman heeft een 
goed idee om tuinafval te hergebrui-
ken. Wie maakte de expositie die we 
nu niet kunnen zien. Recepten uit 
eigen tuin en de geschiedenis van het 
verenigingsgebouw. 
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Van de redactie
Bij een kuchje kijk ik bezorgd over de heg. Hoe gaat het met 
de buurvrouw? Ze ziet er gelukkig gezond uit. “Heerlijk dat 
we de tuin hebben in deze tijden van isolatie en corona,  
vind je niet?” 



Mooi weer, zaken lopen lekker, ALV 
voorbereidingen, alles op tijd klaar, 
verstuurd. Het bestuur is best tevreden 
over hoe de meeste zaken gaan. De 
commissies die om de buurt aanschui-
ven bij de vergaderingen leveren extra 
inzicht en punten voor verbetering en 
dan opeens… Corona. Alles in één klap 
stil, en hoe bijzonder; ons gebouw, 
inclusief toiletten en douche mag niet 
meer gebruikt worden.

De ALV moet uitgesteld, takkenweekend 
kan niet door gaan, geen winkel, geen 
koffie op de zaterdag... en dat gaat dus 
nog een hele tijd duren!
De eerste briefjes op de toiletten zijn 
niet streng genoeg. We gaan met een 
tuinlid in gesprek hoe dat zou komen. 
We komen tot eigenlijk een erg leuke 
conclusie; op de tuin zijn voelt als thuis 

zijn, het verenigingsgebouw is eigen, 
dus wordt niet gezien als potentiële 
besmettingsbron. Maar ja, in de ogen 
van de RIVM is het gebouw dat dus wel. 
En hebben we er voor gekozen de 
adviezen van de AVVN op te volgen.

Er komen nog best wel veel mensen 
naar de tuin, toch lekker even buiten, en 
als je op je eigen tuin blijft is kan dat 
ook heel goed. Onze tuinen zijn groot 
genoeg om de vereiste afstand te 
houden. Het is ook leuk dat leden  een 
oplossing verzinnen voor de gesnoeide 
hopen. Ze huren namelijk een machine 
in bij Boels. Laat aan ons weten als je 
dat van plan bent, mogelijk zijn er 
mensen die dit ook willen. Samen druk 
je namelijk de kosten! Een Nieuwsflits 
sturen met gegevens van de huurder is 
altijd mogelijk.  

Van het bestuur
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De activiteiten die gepland stonden in 
mei en juni: eten op het plein en 
jubileum/opening van het plein worden 
verzet tot een nader te bepalen datum 
in september, beiden op dezelfde dag! 

Wij zoeken nog mensen voor aanvulling 
van de organisatie commissie voor het 
jubileum en opening van het plein.  
Je kan je aanmelding sturen naar  
secretaris@depioniers.nl.
Hou vol, wees aardig voor elkaar en toch 
tot ziens op de tuin. 

namens het bestuur,
Tjitske van der Woude

NOOT VAN DE REDACTIE:  
DIT INTERVIEW IS GEMAAKT VÓÓR  
DE CORONA MAATREGELEN WERDEN  
INGESTELD. 

Raam-expositie
Lucia van tuin 42 heeft op dit moment een 
expositie ingericht in het verenigingsge-
bouw. Helaas kunnen we haar keramiek op 
dit moment alleen door het raam bekijken 
omdat we gesloten zijn in verband met 
corona. 

Lucia zegt over haar zichzelf en haar werk
Kunst... ik kijk zelf niet op die manier naar 
mijn werk. Wat ik maak komt van binnen-
uit en inspiratie of een idee komt vaak van 
een stuk hout of een ander materiaal waar 
ik iets in zie en wat te combineren is met 
de klei. Ik zie het meer als een ambacht en 
de klei is een middel om uiting te geven 
aan de creativiteit.
De expo was in die korte tijd dat het 
verenigingsgebouw nog open was heel 

succesvol. Veel mooie reacties en ook 
verkoop. Het gebeurde dat iemand een 
stuk wilde kopen wat ik eigenlijk niet kwijt 
wilde, maar als iemand er zo voor valt... 
dan laat ik het los. Werk wat met mensen 
mee naar huis mag geeft mij enorme 
positieve energie. Gelukkig kan men nog 
door het raam kijken :-).

Het is een rare tijd maar ook mooi, hoe 
alles buiten tot rust komt. Minder lawaai, 
minder vervuiling, bijna geen sirenes over 
de Kardinaal de Jongweg...
Ik werk parttime in de zorg dus ook 
daarvoor ben ik op pad.
Ik mag het niet zeggen maar ik geniet van 
de zondagssfeer op straat, mede door het 
geweldige weer.
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De bomencommissie stelt voor de 
uitgangspunten van het beheerplan te 
volgen. In dit beheerplan wordt recht 
gedaan aan de oorspronkelijke opzet van 
het tuinenpark. Een samenvatting van het 
beheerplan is te vinden op de website 
van de vereniging (onderaan op de site 
bij handige documenten).

Wat is er sindsdien gebeurd? 
Allereerst hebben Theo en Emiel op een 
regenachtige dag in november een 
inventarisatie gemaakt van alle bomen in 
het park. En daarbij goed gekeken naar 
de staat van deze bomen. Ook is het 
achterstallig onderhoud van de bomen 
aan de singels door de gemeente 
afgerond. 

Enquête en inventarisatie wensen 
De bomencommissie heeft een korte 
enquête samengesteld met vragen over 
de bomen op het park. Doel is inzicht in 
wensen van de leden te krijgen. Deze is 
verspreid onder de leden in november 
2019. Tot nu toe zijn er 23 reacties 
ontvangen. Met deze wensenlijst gaan 
we een planning maken voor het komend 
jaar van gemeenschappelijke acties; 
daarnaast maken we inschatting van 
kosten. Dit leggen we voor aan bestuur, 
dat vervolgens bij AVVN en gemeente 
Utrecht aan de bel zal trekken. Overigens 
kunt u de enquête altijd nog invullen 
door op deze link aan te klikken.

Doe het samen met je buren
De gemeente Utrecht heeft een speciale 
site waarop alle bomen in de stad Utrecht 
geregistreerd zijn. Een mooi en bruikbaar 
overzicht met alle gegevens over je boom. 
Zelfs die in uw volkstuin. Bomen die een 
diameter groter dan 15 cm hebben en niet 
op de gemeentelijke lijst staan, hebben 
officieel nog steeds een kapvergunning 

nodig. Dat is een Gemeentelijke regel. Heb 
je zo’n boom of twijfel je en zou je wel van 
die boom af willen, neem dan even contact 
op met het bestuur. We kunnen dan kijken 
wat het beste plan van aanpak is. Dit is de 
link naar de gemeentelijke site.

Wat nu?
We willen een groep formeren die samen 
elkaar gaat helpen met het snoeien en met  
het eventueel verwijderen van de bomen, 
om zo de kosten te drukken. 
We roepen u op om u aan te melden via 
een mail naar: secretaris@depioniers.nl 
onder de vermelding: 'Boom beheer'.
Daarnaast zal de bomencommissie in of na 
de zomer 2020 in persoonlijk overleg gaan 
met degenen die gereageerd hebben. 
Met al deze acties willen we zoveel 
mogelijk kosten besparen op het (flink) 
snoeien en eventueel verwijderen van 
bomen. 

Met vriendelijke groet van de bomen-
commissie: 
Marielle Stroes, Theo Brok, Emiel van 
Ekert en namens het bestuur Tjitske 
van der Woude.

Bomencommissie

Wat willen we met onze bomen?
Regelmatig is dit een 
vraag die het bestuur 
voorgelegd krijgt in alle 
creatieve vormen die je 
maar bedenken kunt.  
In de voorlaatste ALV is 
het initiatief genomen  
tot een bomencommissie. 
Deze werkt op basis 
van het beheerplan  
ATV De Pioniers 2013-2022.

De dierenwereld heeft 
een andere kijk op leven 
en dood...
De reiger bij de buur-
vrouw in de tuin. 

“De bomencommissie heeft een 

korte enquête samengesteld.  

U kunt deze altijd nog invullen”

FO
TO

: CARLY REEVES - U
N

SPLASH

De ene z’n dood...

https://docs.google.com/forms/d/18xyyzIo08WY56ZK4J0oeLU2xx7W6uNnNKEwJOJZuDTI/edit
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/
mailto:secretaris@depioniers.nl


4

Op het complex aan de 
Ezelsdijk hadden De Pioniers 
geen verenigingsgebouw. 
Het was immers waterlinie-
gebied en er mocht daarom 
geen verenigingsgebouw 
geplaatst worden. Wel stond 
er op het voorplein een 
(verplaatsbare) kiosk.  
Na de verhuizing naar de 
Kogllaan werden er direct 
plannen gemaakt om daar 
een verenigingsgebouw te 
bouwen.

Een van de leden maakte een ontwerp 
voor een verenigingsgebouw ‘in 
rustieke stijl’. De Gemeente Utrecht 
vond het ontwerp echter niet geschikt 
en zorgde daarom voor een eigen 
ontwerp. Het gemeentelijk ontwerp 
werd aanbesteed. De bouw werd 
gegund aan de laagste aanschrijver, 
aannemer Sijnhorst. 
De aanneemsom bedroeg 21.000 
gulden. De AVVN verschafte, met 
garantie van de Gemeente, een lening. 
De opening vond, tegelijk met de 

De Pioniers aan de Kögllaan

Het verenigingsgebouw

AUGUSTUS 1961. TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN HET NIEUWE COMPLEX OVERHANDIGT 
WIM KRAAN (LINKS), NAMENS DE LEDEN, EEN KLOK AAN VOORZITTER JAN HELLEVOORT (RECHTS). 
DEZE KLOK SIERT NOG STEEDS DE BUITENKANT VAN ONS VERENIGINGSGEBOUW.

toegevoegd. De serre, gebouwd door 
aannemer Brinksma in 1981, was aanvan-
kelijk in gebruik als bestuurskamer. De 
serre kon hiervoor worden afgesloten door 
middel van een vouwwand. De serre had 
tevens, door de verhoogde vloer, een 
functie van podium. Het verdwijnen van de 
blinde muur gaf bovendien een mooi 
ruimtelijk effect in het verenigingsgebouw.

Er werd druk gebruik gemaakt van het 
verenigingsgebouw.  In de jaren zestig en 
zeventig was het gebouw veel vaker open 
en werden er, ook doordeweeks , allerlei 
activiteiten georganiseerd Zo was er 
bijvoorbeeld  met Pasen vaak een klaver-
jastoernooi waarbij er eieren gewonnen 
konden worden. Het buffet was in de 
beginjaren zelfs verpacht aan een commer-
ciële partij, te weten aan de heer Hesp 
voor een bedrag van 500 gulden per jaar.  

Rian Kraan

HET INTERIEUR VAN HET VERENIGINGSGEBOUW IN  
DE JAREN ZESTIG. DE SERRE WAS NOG NIET AAN-
GEBOUWD. WAAR ZICH NU DE SERRE BEVINDT, WAS 
TOEN NOG EEN BLINDE MUUR. OPVALLEND IS DE 
HOEVEELHEID TAFELS EN STOELEN. IN HET WEEKEND 
ZAT HET VERENIGINGSGEBOUW STAMPVOL, MAAR 
OOK DOORDEWEEKS WAREN ER VEEL ACTIVITEITEN.

officiële opening van het complex, in 
augustus 1961 plaats. Tevens werd het 
25-jarig jubileum van de vereniging 
gevierd. De openingshandeling werd 
verricht door heer P. Visser, toenmalig 
voorzitter van de AVVN.

De tuinwinkel, serre en de aanbouw aan 
de achterzijde werden in latere jaren 
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Lievelingsmoment: 
Zondagochtend om 9.30 uur ontbijten op de tuin, een thermos-
kan thee mee en lekker met je neus in de zon.
Ook in de winter met koud en zonnig weer. Dan is het prachtig 
stil in de natuur en rustig omdat er weinig tot geen mensen zijn.

Lievelingsplant: 
Echina (rode zonnehoed). 

mensen. We zijn geen boeman, we 
signaleren iets en blijven daarbij in 
gesprek. Wat ook belangrijk is; We 
schouwen alle tuinen. Iedereen is 
gelijk.” Je zou denken dat Sandra geen 
tijd meer heeft voor haar tuin, maar dat 
is niet waar. “Het is mijn thuis.” zegt ze. 
Vrijdag en in het weekeind ben ik vaak 
op de tuin, soms ook op woensdag. 
Dochter Helena die inmiddels 11 is, gaat 
af en toe mee. Helena ligt het liefst in 
de hangmat of op de trampoline met al 
haar speelgoed.

Waar een vrijdagmiddag al niet goed 
voor is
We zitten op vrijdagmiddag in de 
kantine, Sandra en ik. Richard, Mia, Letty 
en nog wat anderen zijn er ook. Het 
interview met Sandra wordt onderbro-
ken door ideeën, zijsporen, afspraken, 
reminders. “Zullen we weer een 
blotevoetenpad maken met de 
GroenmoetjeDoen!-dag” oppert Richard. 
“Dan moeten we vast dingen verzame-
len; kiezels, hooi, dennenappels. We 
laten het van de Beleeftuin naar de 
speeltuin lopen.“ Ik bekijk intussen de 
tentoonstelling in de kantine. “Er zitten 
wel gemene stekels daar in de struiken 
bij de speeltuin.” weet Sandra. “Kunnen 
we ook niet iets doen met schilderen?“ 
Vol enthousiasme vertelt Sandra over 
haar vak. Ze werkt met jonge kinderen 
als gastouder. De kleintjes neemt ze 
regelmatig mee naar de tuin. “Het is zo 
geweldig om bij de slangenhoop te 
gaan kijken, zo spannend. Of samen met 
de kinderen aardbeien en blauwe 
bessen plukken op mijn tuin. Zo leren ze 
dat vruchten aan een struik groeien en 
niet in een bakje in de supermarkt.” Van 
de kleintjes komen we bij de ouderen 
terecht, natuur en dementie. “Zal ik de 

cavia weer mee nemen naar een 
ontmoeting met bewoners van de 
Voorveldse Hof?” vraagt Sandra “Mis-
schien is het leuk om iets met de jonge 
kinderen en de ouderen samen te doen. 
Nog meer ontmoeting.“ We gaan vrolijk 
door met het bedenken van mogelijkhe-
den en plannen. Richard komt weer 
tussendoor “Er staan wel 6 bezems hier 
in de kast.” Sandra knikt “Ja, dat klopt. Ik 
ben steeds de bezems en de dweilen 
kwijt en dan koop ik maar nieuwen.” Er 
is blijkbaar verwarring over het opber-
gen van de schoonmaakspullen. Ze 
besluiten er wat aan te doen en te gaan 
labelen. De goede spullen op de goede 
plek is het doel. Richard en zij maken 
afspraken. 
Sandra en ik kijken elkaar aan; wat een 
leuke ontmoeting. En wat grappig zo’n 
spontaan interview op de vrijdagmiddag 
in de kantine bij een kopje thee. Laat de 
lente maar beginnen! Sandra wordt 
gebeld, er staat een man op het plein, 
die op haar tuin komt kijken om te 
helpen met het schoonmaken van de 
slootkant. “Dat omploegen kan ik niet 
allemaal zelf, dus heb ik het uitbesteed. 
Dan heb ik mijn handen vrij voor de 
moestuinbakken.” We gaan elk ons 
weegs. “Tot snel, we houden contact!”

Evelien Pullens

De geheime locatie
Het is 2011. Het uitje van het kinderdag-
verblijf van Sandra’s dochter Helena ging 
naar een geheime locatie. De ouders en 
kinderen kwamen bij de Pioniers terecht. 
“Wat een paradijs,” riep Sandra uit “Ik 
wist meteen: Dat wil ik ook!“ Ze heeft 
zich ingeschreven en is sindsdien heel 
vaak naar de Pioniers gegaan. “Ik heb 
echt gezeurd om een tuin en ook 
duidelijk gemaakt dat ik me graag actief 
wilde inzetten.” In 2012 kreeg Sandra 
een tuin aangeboden. Joepie. Er moest 
heel wat gebeuren aan het verwaar-
loosde stukje grond. Sandra zette er een 
nieuw huisje op, ook het groen heeft ze 
goed aangepakt. Ze heeft bakken 
gemaakt waarin ze gedeeltelijk moes-
tuin en gedeeltelijk planten heeft 
geplaatst. Bloemen heeft ze ook, maar 
die doen het helaas niet zo goed. 
“Toen ik hier op de tuin kwam, vond ik 
de WC’s maar vies. Ik bood meteen aan 
om ze schoon te gaan maken. Dat moest 
eigenlijk eerst in het bestuur besproken 
worden, maar daar heb ik niet op 
gewacht. Ik ben het gewoon gaan doen. 
Nu hebben we een serieuze commissie, 
maak ik de roosters en zorg ik voor de 
coördinatie.”

Er kon nog wel wat bij
De toiletten schoonmaken is niet het 
enige wat Sandra doet. Ze is haar belofte 
nagekomen en is erg actief. Sandra 
organiseerde het oogstfeest, heeft 
kinderactiviteiten verzonnen, egelhuisjes 
gebouwd, meegedaan met natuur en 
dementie, de slangenhoop uitgegraven 
en zit sinds kort ook in de schouwcom-
missie. “Er kon nog wel wat bij“ lacht ze 
vrolijk. “Bij de schouwcommissie gaat 
het om de communicatie en verbinding. 
Hoe breng je je opmerkingen naar de 

Interview met Sandra, Tuin 23

OPROEP
De poetscommissie is op zoek naar 
enthousiaste schoonmaakhanden. 
Heb je zin om de leukste en schoon-
ste commissie te komen versterken, 
meld je dan snel aan bij Sandra 
Deden: sandra.deden@gmail.com

pioniersnieuws • voorjaar 2020
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Goedemorgen buurvrouw
Maak een heuvelbed als volgt: graaf een kleine sleuf van ongeveer 
een halve meter breed en 30 cm diep: leg daar wat boomstamme-
tjes in en bouw verder een “heuvelbed” van tuinafval. Alles wat 
composteerbaar is kan erop: takken, bladeren, oude planten.  Dek dit 
af met aarde. Je krijgt zo een heuvel waar planten graag op willen 
groeien. 
De voordelen zijn breed: het langzaam uit elkaar vallend hout zorgt 
voor constante bron van voedsel voor de planten. Als je een grotere 
brede heuvel maakt kan dit systeem wel 20 jaar blijven werken. Het 
werkt ook als een broedheuvel waarmee je het groeiseizoen kunt 
vervroegen of verlengen. Het hout en de takken onder de aarde 
werken als een spons: regenwater wordt als het ware opgeslagen in 
de heuvel en opgespaard tot drogere tijden. Je hoeft deze heuvel na 
het opbouwen ook nooit te bewateren, behalve bij extreme droogte 
zoals afgelopen jaar. Succes!

Buurman weet alles
pioniersnieuws • voorjaar 2020

Hallo buurman. 
Wat leuk om u in deze tijd zo 
vaak op de tuin te zien. Ik houd 
wel anderhalve meter afstand 
hoor. Het is jammer dat de 
takkenhoop niet door gaat. Wat 
moet ik nu met het tuinafval? 

Hallo buurvrouw,
Via een internationaal 
natuuronderzoeker kwam ik 
in aanraking met een 
natuurvriendelijke manier 
om tuinafval te hergebrui-
ken: Hugelkultur*.

Hallo buurman
Ik ga beginnen. Straks 
ziet u mij niet meer 
omdat ik een te hoge 
heuvel heb gemaakt. 
Ha ha ha. Grapje!

*	 Leuk	om	nu	in	je	tuin	te	
maken:	een	Hugelkultur	
ofwel	heuvelbed.	In	plaats	
dat	je	je	takken,	bladeren	
en	gras	in	zakken	afvoert	
of	lang	laat	composteren	
op	de	composthoop	kun	je	
er	ook	direct	een	heuvel-
bed	van	maken.

Recept van de maand
Zevenblad
Hebben jullie ook zo veel 
zevenblad in de tuin? Plukken 
helpt. Daar vermoei je dit 
onkruid mee. Wist je dat 
zevenblad heel lekker is. Je 
kunt het bereiden als spinazie. 
Ik heb zelf couscous met 
zevenblad gemaakt en een 
zevenbladsoep. 

Zevenbladsoep
Bijna iedereen die een tuin 
heeft kent zevenblad. Dit recept 
is tevens ter beloning van een 
middagje tuinieren. 

Ingrediënten:
• Een emmertje vol zevenblad
• olijfolie
• Een (liefst rode) ui, in ringen
• Eventueel wat suiker of theelepel 

perenstroop
• 1 prei of 3 bosui in ringen
• 2 teentjes knoflook (geperst of zeer 

fijn gesneden)
• 1 liter (groente-)bouillon
• Wat melk
• 1 pakje of flesje slagroom of zure 

room
• 3 takjes dille, daslook of peterselie, 

fijngeknipt
• Zout en peper uit de molen
• wat zevenblad uitlopers en/of 

pijnboom- of zonnebloempitten.

Bereiding:
Gedurende de dag tuinieren verzamelt men 
een emmer vol met vers en jong zevenblad. 
Verwijder de worteltjes. En was de blaadjes 
grondig, laat ze uitlekken en hak ze dan grof.
Verhit in de olie de ui, en smoor die gaar zon-
der deze te kleuren. Dan de suiker of stroop 
erbij. Voeg de prei/bosui en de knoflook toe, 
en stoof alles nog een minuut of zo door.
Voeg de zevenblad en wat later de bouillon 
erbij, laat alles tien minuten zacht koken 
(probeer dan of de zevenblad gaar is, anders 
nog een paar minuten meer).
Pureer de soep met een staafmixer of in een 
blender. Voeg wat melk bij , aIs de soep te 
dik is en roer de room en fijngehakte kruiden 
erdoor. Zonder te koken een minuut of wat 
doorwarmen. Op smaak met zout en peper. 

Hallo buurman
Goed idee. Hoe doe je dat? 
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Hebben jullie dat ook? Je gaat oude 
dozen van zolder halen, boeken 
bekijken die je 20 jaar niet ingezien 
hebt, recepten uitproberen. 
Overbuurman Arjen vertelde me 
over de overheerlijk pannenkoek-
jes van Lievevrouwenbedstro. De 
recepten vond hij in een oud boek. 
Hij heeft het plantje speciaal in de 
border gezet. Bijzonder is; de plant-
jes gaan pas geuren als je ze plukt. 

Zie hier nog meer tips over wat  
je nog meer kan doen met  
Lievevrouwenbedstro. Ook 
allemaal uit dit bijzondere boek 
van Arjen...

Lievevrouwenbedstro

Probeer deze recepten eens uit!


