Vragenuurtje ertbrugge
2 juli 2019 om 19.30 uur
Volgende zaken werden besproken
Invulling van de tuinen
De tuinen zijn allemaal ingevuld ondertussen. Voor 2 tuinen starten binnenkort nog nieuwe
tuinders en de demotuin (23) wordt nog opgedeeld in een extra tuintje.
Met dank aan de ontvangst verantwoordelijken om de tuinders welkom te heten!
Praktijklessen VELT
Najaar 2019
Er zullen nog 2 praktijklessen van VELT plaatsvinden dit najaar. De thema’s werden
gezamenlijk op het vragenuurtje vastgelegd: winterklaar maken van de tuin en
Bodembewerking/bespreking bodemanalyses. De data worden uiterlijk eind augustus
gecommuniceerd.
Aandachtspunt vanuit het organisatieteam:
De theorielessen van VELT waren geen succes. Heel jammer voor de vrijwillige lesgever van
VELT die zijn tijd heeft vrijgemaakt om de lessen te komen geven.
Naar volgend jaar bekijken we of de Stad Antwerpen en het District Deurne geen
gezamenlijke theoretische cursus van VELT kan aanbieden voor alle volkstuinen in Deurne
en of stad.
We vragen wel aan alle tuinders om 1x de theoretische cursus gevolgd te hebben.
De praktijklessen daarentegen waren de tuinders tevreden van, die gaan we dus nog wel een
tijdje blijven organiseren.
Praktijklessen 2020
De tuinders gaven volgend thema al aan om in 2020 op de agenda te zetten van een
praktijkles
 Zaden telen.
Communicatie
De vraag werd gesteld of er naar communicatie nog iets moest aangepast worden? De
nieuwsbrief wordt door de tuinders aanzien als het centrale communicatiemiddel. De vraag
aan alle tuinders om de nieuwsbrieven goed te lezen. De tuinders stellen voor om het bord
in de containers ook terug beter te gebruiken. Dus aan alle tuinders een oproep om het
bord in de container terug meer te gebruiken om intern te communiceren.
De mail ertrbugge@rldv.be wordt ook goed gebruikt door de tuinders. De mailbox wordt
wekelijks nagekeken door het organisatieteam.

Inspiratielijst materialen en gebruik materialen
Omdat de beeldkwaliteit van de buurmoestuin belangrijk is omdat de tuin in ene beschermd
landschap ligt, moeten we meer inzetten om een uniform materiaalgebruik en ecologisch
materiaalgebruik. Er werd door de tuinders de suggestie gedaan om een inspiratiebundel
voor materialen te maken. In deze bundel komen foto’s maar ook leveranciers van waar je
materialen kan kopen. De tuinders zelf geven hiervoor mee input aan.
Basis van het materiaalgebruik vormen
 Zwarte netten
 zwarte of grijze buizen om ifv tunnels
 witte koolvliegnetten
 kastanje palen in alle vormen en maten
Lees meer detail voorlopig in de vragenlijst van de tuinders naar aanleiding van de wijziging
van het tuinreglement.
De Groepsaankoop werd nog niet verdergezet omdat er te weinig geïnteresseerden waren.
Varia :






Het afval aan de container, wanneer wordt dit weggehaald ? Organisatieteam laat
het landschapsteam deze zomer dit weghalen.
Kan het team dat de graspaden komt maaien, een deel van het maaisel op een aparte
hoop leggen zodat dit gebruikt kan worden voor het composteren? We stellen de
vraag of dit kan.
Er is nood aan nog extra gemeenschappelijk materiaal zoals harken, handzeis
(kleintje)sikkel, tuinschaar en handsnoeischaar. Het organisatieteam kijkt de
budgetten na en bekijkt dit met de materiaalverantwoordelijke.
Is er een inventaris van het gemeesnchappelijk materiaal? Zou dit in de container
kunnen opgehangen worden? Dit wordt bekeken met de
materiaalverantwoordelijke.

Nadien werd in de tuin afgesloten en werden nog individuele vragen gesteld

