JAARVERSLAG 2010 VOLKSTUINVERENIGING DE PIONIER
In het jaarverslag van 2009 schreven wij: wanneer maken wij een ‘gewoon’ jaar mee? Terugkijkend op
2010 moeten we constateren dat we opnieuw een bijzonder tuinjaar achter de rug hebben, dat het
tuinieren nu niet altijd even gemakkelijk maakte …..
Na een ‘echte’ winter met vorst en sneeuw duurde het tot diep in april voordat het planten en zaaien
echt volop van start kon gaan. Het bleef vervolgens nog lang koud, totdat in juni een periode van
droog en heet weer aanbrak. Een moeilijke start voor veel gewassen; menigeen moest zijn gewas
opnieuw zaaien of planten. Een matige zomer werd gevolgd door een – voor het gevoel – vroeg
invallende herfst: het werd nat en het bleef nat. Niet de ingrediënten voor een fijn tuinjaar, maar het
hoort nu eenmaal bij het Nederlandse klimaat.
Het bestuur kwam dit jaar vijfmaal in vergadering bijeen. Op onze complexen De Fazant en
Landmaten waren bij het begin van het jaar alle tuintjes verhuurd. Maar evenals in 2009 waren ook op
De Munten in de loop van het voorjaar nagenoeg alle tuintjes verhuurd. Mooi om te zien dat steeds
meer jonge mensen en ook meer vrouwen het plezier van een eigen tuin ontdekken, of het nu is voor
het telen van eigen groenten of een mooie bos bloemen!
In de loop van het seizoen ontstonden voor alle complexen wachtlijsten voor tuinjaar 2011.
Samenhangend met het weersverloop lagen aanvankelijk de tuintjes er goed en schoon bij. Bij de
tuincontrole in juni waren er dan ook weinig bijzonderheden. Met het verstrijken van de zomer en het
verslechteren van het weer werd de situatie duidelijk anders. Diverse tuinen raakten flink vervuild.
Aardappelen en tomaten kregen flink te lijden door de schimmelziekte Phytophthora. Menigeen moest
zijn gewas eerder ruimen dan gepland. Ons nadrukkelijk advies is: indien u geen gedegen
Phytophthorabestrijding kunt of wilt uitvoeren, gebruik dan een vroeg afrijpend ras, kiem goed voor en
u oogst veelal voordat Phytophthora gaat opspelen!
Uw bestuur blijft uw aandacht vragen ervoor te zorgen dat uw tuin er verzorgd bij ligt en geen overlast
vormt voor buurtuinen. Zorg ervoor dat ook de 30 cm buiten het hek onkruidvrij blijft, gebruik het
openbaar groen buiten de complexen niet voor uw afval; voorkom dat uw tuin ook tijdens uw
zomervakantie een rommeltje wordt (vraag een buurtuinder om tijdens uw afwezigheid zonodig te
wieden). Vanuit het bestuur zullen we ingaande 2011 nauwgezetter toezien op de stand van zaken op
de complexen, door maandelijks een rondje over de tuin te maken en waar nodig tuinders te
attenderen en te adviseren.
Ook dit jaar bleven onze complexen niet gevrijwaard van vernielingen door ongewenste bezoekers.
Een aantal van onze leden is helaas (meerdere malen) geconfronteerd met kapotte ruiten, vernielde
gewassen, e.d. Zelfs tijdens de recente koude periode bleven vernielingen niet uit. Heel vervelend en
weinig tegen te doen, anders dan met zijn allen een oogje in het zeil te houden. Hebt u (aanzienlijke)
schade, dan is en blijft ons advies: doe aangifte bij de politie.
Op initiatief van de Stichting ClientenPerspectief (CLiP) zijn de volkstuinverenigingen in de gemeente
Dronten en Zwolle gestart aan een tweejarig proefproject ‘volkstuinen voor minima’. In samenspraak
en samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst en de voedselbank wordt
uitkeringsgerechtigden de kans geboden worden om, begeleid door een ervaren tuinder, te (leren)
tuinieren. Belangrijk nevendoel is deelnemers uit een sociaal isolement te halen. Enthousiast begeleid
door Piet Schmit en Gerard Wassink hebben dit eerste jaar vanuit “De Pionier” vier personen kennis
gemaakt met tuinieren. Twee hiervan zijn inmiddels lid geworden van onze vereniging. Een mooi
succes. Voor 2011 zullen wederom een aantal plaatsen beschikbaar worden gesteld voor dit project.
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