In gesprek met Jan van den Driest.
Wat nieuwsgierig naar zijn manier van tuinieren bezochten we Jan op zijn tuin. Sinds een jaar of drie
bewerkt hij tuin nr. 24, waar hij voorheen af en toe
bij zijn dochter ging kijken en daar wat meehielp.
Meerderen van ons stoppen als ze tegen de tachtig
raken omdat het werken op de klei wat moeilijker
wordt. Jan bekijkt de dingen van de andere kant; hij
is nu 80 en is verre van valide, maar nam toch de tuin
van zijn dochter over.
Op zijn werk voor “De Schelde” is hij door een bedrijfsongeval in 1966 met
name wat het lopen betreft zwaar gehandicapt. Het lopen wat we hem wel zien
doen, noemt hij geen lopen maar verplaatsen, wat hem lukt voor kleine afstanden, zoals van de auto naar de tuin. Hij kan ook niet met zijn buren staan kletsen,
zoals anderen.
Jan bewerkt zijn tuin als een straatmaker, op z’n knieën met professionele
kniestukken aan. Hij noemt dat improviseren en met wat hulp van collegatuinders die bijv. eens een zware zak voor hem dragen, is Jan gewoon volkstuinder die daar veel plezier in heeft en geniet van alles wat bovenkomt en groeit
nadat hij het op z’n knieën heeft gezaaid.
Jan weet te genieten van wat hij nu wel kan, zoals bijv. tuinieren en autorijden.
Na zijn ongeval lag hij eerst een jaar in het ziekenhuis, waar hij ook later
dikwijls voor een kortere tijd is terug geweest. Hij roemt de buitengewone steun
die hij heeft gekregen van o.a. zijn vrouw en kinderen en ook de hulpmiddelen
zoals orthopedische schoenen en aanpassingen van zijn auto. Hij zegt dat je om
niet in de put te gaan zitten en je als gehandicapte te voelen, moet kijken naar
mensen die er nog erger aan toe zijn. Bewonderenswaardig als je na een zwaar
ongeval het al bijna een halve eeuw kunt opbrengen om op zo’n manier in het
leven te staan.
Het is ’s zaterdags heel plezierig om met zo’n opgewekt iemand in de kantine
een bakje koffie te drinken. We hopen dat nog lang te mogen meemaken.
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(openingstijden: zaterdag van 10:00 tot 11:00 uur)

13 en 14 maart is er uitgifte van: meststoffen, tonkinstokken, plantuien,
boontjes, sjalotten en potgrond.
Pootaardappelen, daarvan is de datum nog niet bekend maar ook in maart.
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Het kan u in de loop van 2008 en het begin van 2009 niet ontgaan zijn dat er op
alle paden van ons complex veel mos voorkomt.
Als bestuur zijn we op zoek gegaan wat de oorzaak hiervan kan zijn. Er komen
dan een paar voor de hand liggende oorzaken naar voren zoals vochtigheid en
indikken van de bovenlaag.
Wij zijn van mening dat het aanzicht van het complex er met deze groene paden
niet beter op wordt. Vandaar dat er door het bestuur is besloten om in het voorjaar,
in april, een proef op te starten om uit te zoeken wat de beste manier is om
mosgroei aan te pakken. Hiervoor is een pad uitgekozen wat in 3 delen wordt
verdeeld. Het eerste deel wordt aangevuld met grind, het tweede deel wordt
behandeld met Dolokal en het derde deel wordt behandeld met Mosdeleteplus. Dit
is een milieuvriendelijk product dat niet schadelijk is voor andere planten. In het
najaar zal deze proef worden geëvolueerd en zal door het bestuur een definitieve
keuze worden gemaakt. De tuinders aan het pad waar deze proef wordt gehouden
zullen we hiervan tijdig van op de hoogte stellen.
Voor de resterende paden verzoeken wij u om het pad regelmatig te harken of licht
te schoffelen zodat het opgebrachte grind bovenop blijft liggen en de ondergrond
goed kan drogen.
Hierbij wel het dringende verzoek om het pad langs uw tuin niet om te spitten.
Wanneer u dit n.l. wel doet brengt u het grind naar beneden en uiteraard de grond
weer boven. Gevolg is dat alles weer langer vochtig blijft en het mos opnieuw een
kans krijgt.
Wij hopen dat wanneer het bovenstaande in acht wordt genomen we de aanblik
van ons complex nog verder kunnen verbeteren.

Mutaties febr. 2009
We mogen weer een tweetal nieuwe leden welkom heten op het complex.
Rene van der Toorn op tuin 155 en John Snoek op tuin 16
Bedankt als lid hebben: E. Snoek tuin 40, J.H. Blinkhof tuin 16 en
E. de Wever-de Vilder tuin 27
Van tuin verhuisd zijn: E. Michiesen en R. Buteijn van tuin 62 naar 40
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Zaterdag 20 juni Open dag.
In samenwerking met Groei & Bloei wordt dit jaar op 20 juni de open dag
gehouden op ons volkstuincomplex. Daartoe is een commissie samengesteld welke op 20 februari voor het eerst bijeen kwam. De commissieleden
zijn: Wim Filius, Eddy Heerschop, Arie de Kraa, Bep Kommers, Jo
Miltenburg en Ab Pouwelse.
De open dag heeft als thema: Kleur in de tuin. Onze groenten en fruit tonen
veel kleuren, naast de speciale bloementuinen, maar met extra bloemenborders langs de paden kunnen alle tuinders zorgen voor veel kleur op ons
volkstuincomplex. Laten we nu al afspreken dat iedereen langs het pad een
strook tuin vrij houdt voor het inplanten of inzaaien van kleurige bloemen.
Vanuit de commissie komen daarvoor in de komende weken tips.
De aan de open dag deelnemende leden kunnen meedingen naar een prijs
voor de kleurigste tuin, de kleurigste border of de kleurigste moestuin.
Naast een deskundige jury kunnen bezoekers van de Open Dag mee
beslissen via een stembiljet.
Redactie Nieuwsbrief.
Jammer, Jammer, Jammer!
Gert Kuipers, vormgever, auteur, publicist en innovator van onze nieuwsbrief stopt ermee. Drukke werkzaamheden brengen hem ertoe om een
beetje gas terug te nemen voor zijn bijdragen aan de nieuwsbrief. Gelukkig wil Gert wel de samenstelling blijven verzorgen en af en toe een stukje schrijven. Gert, bedankt voor je bijdrage,
de redactie gaat je missen, wij wensen je succes toe met je werkzaamheden.
Tuinidee.
Tuinidee de grootste tuinbeurs van Nederland is weer achter de rug. Van 26 februari tot 2 maart
kon u zich in ’s-Hertogenbosch van de meest uiteenlopende zaken op tuingebied op de hoogte
stellen.
Den Bosch gemist? Geen nood, van 20 t/m 22 maart tot ook in Zeeland, Zeelandhallen Goes.
Bovendien dan… gratis toegang.
Credit crisis.
Wat een toestanden toch veroorzaakt de credit crisis! Veelal ellendige zaken maar toch ook hier
weer een lichtpuntje. Het laatste kwartaal van 2008 stegen de zaadverkopen in de verenigde
staten met 30 %.
De stadslandbouw zal daar dus fors gaan toenemen, gezellig al die groenten in voor- en achtertuinen.
SMG
Square Meter Gardening, overgewaaid uit Amerika nu een hipe in eigen land!
Nee, bij Levenslust nog niet waargenomen, misschien een primeur bij de open dag?!
Ook heel leuk om met de (klein)kinderen te doen. Spullen kopen, workshop volgen, ga naar
www. dewiltfang.nl
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