
Nieuwsbrief april 2022

Beste leden van de Moestuinvereniging Aa-tuinen,

Het kan alle kanten op met het weer; na de storm Eunice op 18 februari, hadden we
dit jaar de zonnigste maart ooit en zaten we heerlijk buiten te genieten van de warme
stralen, maar op 1 april hadden we ineens wel 5 centimeter sneeuw! Met de
bloesems van de pruimen was het toen wel gedaan… Nu is inmiddels goed te
voelen dat de lente echt doorzet. Nog even en het is ijsheiligen (15 mei), dan is de
kans op nachtvorst echt heel klein en kunnen planten als tomaten, aubergines,
komkommers naar buiten. Het is een drukke periode: voorzaaien, verspenen,
uitplanten, onkruid wieden, bemesten. Alle tuinen moeten voor 1 mei bewerkt zijn.
Het harde “werk” is niet erg, het is tenslotte  onze hobby en van noeste arbeid is het
goed oogsten!



5 centimeter sneeuw op 1 april!

INHOUD:

- Agenda
- Belangrijke mededelingen
- Uitnodiging Algemene ledenvergadering
- Tuincontrole
- Storm Eunice
- Bijlage van Natuurwerkgroep (snoeikalenders)

Contact met bestuur: info@aatuinen.nl

Aanvragen bouwvergunning: https://www.aatuinen.nl/bebouwing/

Meld je aan voor de vrijwilligers groeps-whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT Zo ben je snel op de hoogte
van klusjes, wijzigingen en jaarlijkse bbq. Ook wordt er onderling informatie en
belangrijke meldingen uitgewisseld.

Meld je aan bij de kweektuin groeps-whatsapp: Op de verenigingstuin “de
kweektuin” worden planten gekweekt en stekken gezet om nieuwe leden met een
verrassingspakketje te verwelkomen. Op de stekjesdag worden zaailingen, jonge
planten en stekken weggegeven. Dit wordt gedaan voor en door leden, dus help een
keertje mee met water geven, zaaien, of doneer overgebleven zaad, stekjes en het
te veel aan zaailingen. Blijf op de hoogte via de groepsapp:
https://chat.whatsapp.com/EF7svXx3bLhL3sdm1PQ1oi
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AGENDA

Verenigingsdag 7 mei 11:00 tot 14:00

Tuincontrole 7 en 8 mei

Zaden en stekjes dag 14 mei 12:00 tot 15:00

ALV 25 mei 19:30

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
★ De Algemene Leden Vergadering vindt dit jaar plaats op 25 mei om 19:30

(inloop 19:00). Locatie: Wijkcentrum Holtenbroek. Via de ALV kunnen leden met
elkaar onderwerpen bespreken en beslissingen maken die de vereniging aan
gaan, verbeteren, mooier maken. Er zijn ook vaste onderwerpen.

★ Bij de tuincontrole op 7 en 8 mei werken we met meerdere groepjes leden,
waarbij niemand de eigen tuin of straat controleert. Het gaat om ruim 200 tuinen
dus kom het bestuur helpen. De tuincontrole begint op 7 mei om 11:00. Na
afloop is er koffie en thee met wat lekkers. We gaan 8 mei verder als op 7 mei
nog niet alle tuinen gecontroleerd konden worden.

★ Het bestuur verwelkomt Gosja Ladzinska. Zij neemt het commissariaat van
tuinuitgifte waar en stelt zich verkiesbaar op de komende ALV. Wij zijn blij met
haar komst en zien graag een vruchtbare samenwerking met haar als bestuurslid
tegemoet.

★ De voormalige huurders van Reseda 1a en 1b hebben de beslissing van de
leden op de ALV 2020 om hen te ontzetten, aangevochten. De hoorzitting heeft
op 15 april plaatsgevonden. Het is tot een schikking gekomen tegen finale
kwijting. Dat wil zeggen dat de procedure nu is beëindigd en er geen
mogelijkheid is voor een hoger beroep.

★ De jaarlijkse zaden, planten en stekjes ruildag is op zaterdag 14 mei 12:00
tot 15:00. Op deze dag kunnen we het teveel aan opgekweekte zaailingen en
plantjes weggeven of ruilen. “kill your darlings” is geen optie toch? Wat we met
veel zorg hebben laten kiemen en groeien geven we liever weg dan het weg te
gooien. Het is altijd een gezellige middag waarbij we ook wat (zelfgemaakte)
hapjes of baksels met elkaar delen.

★ Het bestuur heeft ook dit jaar de gemeente gevraagd of we houtsnippers
kunnen krijgen voor onze moestuinen. Helaas is er dit jaar niets beschikbaar



gekomen. Het snoeiseizoen is inmiddels voorbij, dus voor dit jaar zijn er helaas
geen houtsnippers meer te verwachten.

★ Als lid van onze vereniging wordt er van je verwacht ook te helpen bij
onderhoud aan de algemene delen van het park. (snoeien, maaien, vogelhuisjes
ophangen, opruimen, etc.) Onze vereniging is de som der delen, dus draag je
steentje bij aan ons mooie park en moestuincomplex. Kom daarom ook op de
verenigingsdagen; we doen diverse tuinklussen, het is gezellig, je leert elkaar
wat beter kennen en het is een heerlijk gevoel om samen zoveel voor elkaar te
krijgen. 7 mei komen we weer bij elkaar.

★ Er zijn ratten op de tuinen gesignaleerd, controleer of je een nest hebt
(tuinhuisje bijvoorbeeld) en bestrijdt deze ratten voordat het een grote plaag
wordt die onze oogst gaat kosten. Voorkom ellende door geen voedsel of
oogstresten op de tuin achter te laten.

★ Stort geen afval bij de container. Het kost de vereniging flink geld om afval bij
de Rova in te leveren (prijs per kilo). Dit jaar heeft het afval-afvoer de vereniging
al 300 euro gekost! Aan deze kosten betalen we allemaal aan mee als lid van de
vereniging, dus neem je afval zelf mee naar huis.

★ Zeer binnenkort zal de kweektuin weer welkomstpakketjes aan nieuwe leden
weggeven. Deze leden krijgen via de mail een uitnodiging om het op te halen.
Wat er overblijft aan opgekweekte plantjes en zaailingen wordt weggegeven op
de zaden en stekjes ruildag.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 MEI 2022

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Algemene Leden Vergadering op 25 mei in
wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle. De vergadering start om
19:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur.



Agendapunten kunnen door de leden tot 11 mei worden ingediend bij het
secretariaat via email secretariaat@aatuinen.nl of in de brievenbus in het
verenigingsgebouw. Het indienen van een agendapunt moet tenminste ondersteund
worden door 5 leden van de vereniging. (art 11.4 van de Statuten).

De agenda en verdere stukken voor de vergadering worden per mail verstuurd en
liggen uiterlijk 18 mei ter inzage in het verenigingsgebouw.

TUINCONTROLE 7 EN 8 MEI
Alle leden moeten in mei hun tuin bewerkt hebben. Begin je er te laat aan, dan
ontstaan al snel problemen met uitzaaiend onkruid waar andere tuinders last van
hebben.

Wat wordt er van je verwacht?

De moestuin:
- vergraste stukken omspitten of pollen verwijderen
- groentebedden onkruidvrij
- berm aan het pad voor je tuin onkruidvrij
- geen afval op de tuin

Er moet zichtbaar getuinierd zijn. Begin je te laat dan groeit het werk al snel boven je
hoofd en wordt de kans op achterstallig onderhoud groter. Neem dit serieus want bij
achterstallig onderhoud raak je je tuin kwijt.

De sloot:
- begroeiing uit het water halen
- afval en andere materialen weghalen die in het water liggen
- overhangende takken van bomen weghalen
- oevers en taluds maaien en eventuele schade hieraan repareren
- zorg ervoor dat duikers open zijn anders stroomt er bij droogte geen nieuw

water in de sloot
- hou met opruimen van de sloot rekening met salamanders en kikkerdril; dit

zijn erg nuttige beesten, ze eten bijvoorbeeld graag slakken

Blijf de oevers regelmatig maaien gedurende het tuinseizoen. Voorkom de groei van
bramen of andere woekerende gewassen op de oevers. Een meter vanaf de
bovenkant van oever/talud moet vrij blijven: geen bomen, struiken of objecten. Het is
niet toegestaan de oevers en taluds met plastic te bedekken.

De tuincontrole wordt door bestuur en leden samen gedaan (waarbij niemand de
eigen straat en eigen tuin controleert). Als je wilt helpen op 7 of 8 mei, we



beginnen om 11:00. Je mag je aanwezigheid melden via info@aatuinen.nl of in de
vrijwilligers groepswhatsapp. We zorgen voor koffie, thee en wat erbij.

STORM EUNICE

Op 18 februari hadden we een flinke storm. Eunice was een intense extratropische
cycloon die in februari 2022 over Europa trok, in de volksmond ook wel een
bomcycloon genoemd. Treinverkeer en andere OV-bedrijven werden stilgelegd. Veel
publieke gelegenheden sloten de deuren. Er werd eerst code oranje en later code
rood gegeven. De storm had een uurgemiddelde van windkracht 10, op Vlieland was
er windkracht 11 gemeten en net ten oosten van de wadden zelfs windkracht 12! De
storm heeft in Nederland 5 mensen het leven gekost. Er is voor minstens een half
miljard aan schade.

In Zwolle lieten daken los in onder meer Zwolle-Zuid, het provinciehuis en de oude
WRZV-hallen en overal lagen omgewaaide bomen en takken op de weg.
Onze tuinen hebben er ook onder geleden. Een aantal prachtige bomen zijn
omgewaaid, veel (zware) takken waren afgebroken, van tuinhuisjes waaiden
complete daken af en kassen zijn aan flarden gescheurd. Tuinen werden willekeurig
getroffen; zo was de ene tuin ogenschijnlijk gemist en stond alles er nog, terwijl in de
tuin ernaast het schuurtje aan puin lag.

Alles is heel snel opgeruimd omdat anders storm Franklin op 20 februari alle puin
over de tuinen zou waaien. De omgevallen bomen waren weg voordat de Rova ze
kon opruimen! Er is van dat hout dankbaar gebruik gemaakt als stookhout of
zit-stammetjes.
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Het dak van verenigingsgebouw was volledig los gewaaid.

Enorme takken en complete boomtoppen braken af door de



rukwinden.

Van nogal wat tuinhuisjes en schuurtjes bleef niets over dan
puin.



De wind scheurde meerdere kassen aan flarden.

Bizar tafereel; de wind tilde een compleet dak op, waarna het
ergens buiten de tuin op het grasveld weer neerkwam.





Jonge bomen werden ontworteld.



De 30 jaar oude wilg begaf het en moest volledig gerooid
worden.

Zelfs de Peperbus was niet tegen de wind bestand!

We zijn er maar druk mee, maar wat een mooie en bevredigende hobby; we
bewerken en zaaien en planten, de lentezon en regenbuitjes doen de rest, alles gaat
groeien en bloeien! Elk stadium is toch om te genieten.

Groene groetjes,



namens het hele bestuur
Suzanna Wielinga
Voorzitter Moestuinvereniging Aa-tuinen

BIJLAGE VAN DE NATUURWERKGROEP
Bij deze nieuwsbrief zitten 3 bijlages: 3 zeer nuttige snoeikalenders voor fruit en rozen per
soort en per maand. Met dank aan Relana die hier veel werk in heeft zitten. Top!


