JAARVERSLAG 2011 VOLKSTUINVERENIGING DE PIONIER
Eind december en vanuit het westen jagen kille windvlagen en gure regenflarden over de tuinen; een
uur later felle opklaringen: een passend slotakkoord bij een opnieuw opmerkelijk weerjaar. Was het in
december ’10 al echt winter, een jaar later is het opvallend zacht en hoor je sommige vogels al hun
voorjaarslied voorbereiden! Tuinieren en het weer: een combinatie waar je nu eenmaal niet om heen
kunt. Vandaar dat we het jaarverslag hiermee starten.
We constateren dat we een jaar met opmerkelijke weerextremen achter de rug hebben. Dat maakte
het tuinieren niet altijd even gemakkelijk ….. Na een winter met vorst en sneeuw volgde een mooi
voorjaar; in mei leek het wel zomer! We konden mooi op tijd aan het zaaien en planten. Wel bleef het
lang droog; niet altijd even bevorderlijk voor de groei. Na het fraaie voorjaarsweer volgde een zeer
matige zomer met veel buien. Gelukkig kregen we wel een meer dan fraaie herfst, met zoals al
gememoreerd opvallend zacht weer in de laatste weken van het jaar.
Het bestuur kwam dit jaar zesmaal in vergadering bijeen. Vorig jaar schreven we het al, de interesse
voor een volkstuin is groeiend en deze trend zet zich voort. Tegen het voorjaar waren alle tuintjes op
onze complexen De Fazant, Landmaten en De Munten uitgegeven. Aanmeldingen bleven komen en
zo vormde zich in de loop van jaar al weer een wachtlijst voor tuinjaar 2012.
Op De Fazant hebben we een nieuwe tuinnummering aangebracht. Elke are heeft een eigen uniek
nummer gekregen. In de loop van de jaren was de nummering minder overzichtelijk geworden, vooral
door de opdeling van tuinen en invoer van A en B nummers.
In 2011 heeft het bestuur nauwgezetter dan in het verleden toegezien 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. Deze lijn zullen we in 2012 in minimaal dezelfde frequentie voortzetten.
Tot halverwege de zomer lagen de tuintjes er goed en schoon bij. Met de verslechtering van het weer
werd de situatie anders. Diverse tuinen raakten vervuild. Onnodig: we roepen u dan ook op ook bij
mindere weersomstandigheden toch regelmatig uw tuin te bezoeken en aandacht te blijven schenken
aan de onkruidbestrijding. Als je dat goed bijhoudt, hoeft het maar weinig tijd te kosten!
Ondanks het natte weer bleef het aantal aardappelpercelen met Phytophthora beperkt. Veel
aardappelen zijn dit jaar ook al vroeg geoogst en ontliepen daarmee eventuele aantasting. We
herhalen ons advies dan ook maar weer: indien u niet wilt/kunt spuiten, gebruik dan een vroeg
afrijpend ras, kiem goed voor en u oogst veelal voordat Phytophthora gaat opspelen!

Het proefproject ‘volkstuinen voor minima’ is dit jaar zijn tweede en laatste jaar ingegaan. Op initiatief
van de Stichting ClientenPerspectief (CLiP) zijn de volkstuinverenigingen in de gemeente Dronten
vorig jaar met dit traject gestart, waarbij in samenspraak en samenwerking met de gemeentelijke
sociale dienst en de voedselbank uitkeringsgerechtigden de kans geboden is om, begeleid door een
ervaren tuinder, te (leren) tuinieren. Bij ‘De Pionier’ hebben dit jaar weer vier personen op deze wijze
kennis gemaakt met tuinieren. Van de deelnemers in ’10 en ‘11 zijn uiteindelijk drie personen lid
geworden van onze vereniging. Aan het project is een eind gekomen, maar als bestuur en coaches
staan we open voor een vervolg. Mochten zich kandidaten melden, dan helpen we deze graag.
In het jubileumjaar 2012 willen we graag proberen de voedselbank te steunen, namelijk door het
beschikbaar stellen van groenten en fruit. Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Iedereen heeft wel
eens wat over of teveel van bepaalde producten en we zouden die graag ter beschikking stellen aan
de voedselbank. Om de organisatie hiervan rond te zetten kunnen we de hulp gebruiken van een
aantal vrijwilligers: iets voor u? Tijdens de jaarvergadering meer details.
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