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De werkgroep Biodiversiteit van de OVAT (Overkoepelende Vereniging van Amateurtuinverenigingen in Tilburg),
streeft naar een natuurlijk gebruik van de volkstuinen in Tilburg. De werkgroep ontwikkelt daartoe activiteiten, geeft
deze nieuwsbrief uit en heeft een website op www.volkstuinentilburg.nl.
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1. Koninklijke onderscheiding
Henk Christ, voorzitter van de OVAT, is bij de lintjesregen van 2015 onderscheiden als Lid in de Orde van OranjeNassau. Behalve aan functies in de sport besteedt Henk, die voorzitter is van volkstuin De Vlashof, sinds 1993 veel
tijd aan de Tilburgse volkstuinen. Hij nam het initiatief dat de Vlashof in 2013 groenten ging verbouwen voor de
Voedselbank. Wij feliciteren Henk met zijn onderscheiding.
Ook Ad Bastiaansen, meer dan 20 jaar penningmeester van de OVAT, is onderscheiden en wel met de Gouden
Speld van de gemeente Tilburg. Hij ontving de onderscheiding op 27 mei j.l. uit handen van locoburgemeester Mario
Jacobs tijdens de presentatie van het boek Veertien tuinen vier seizoenen.

2. Basiscursus Ecologisch Tuinieren
De eerste twee avonden van de cursus zijn alweer achter de rug. Ruim veertig tuinders van de diverse verenigingen
hebben in de in de uitstekende kantine van de VT Hoflaan veel opgestoken van Vincent de Wolff die zijn kennis en
ervaring op interactieve wijze deelt met de toehoorders. Deze avonden stonden in het teken van grondbewerking,
wisselteelt en teeltplannen voor de diverse gewassen. De volgende avond is gepland op 23 september; dan zal
onder meer de bestrijding van plaagdieren aan bod komen.
Degenen die zich al opgegeven hadden krijgen nog een aparte uitnodiging per e-mail.

3. Boek Veertien tuinen vier seizoenen
Op 27 mei is het boek Veertien tuinen vier seizoenen gepresenteerd als deel 18 van de Tilburgse Historische Reeks.
Het boek geeft de geschiedenis van de volkstuinen in Tilburg weer, evenals een beschrijving van alle tuinen en is
verlucht met veel foto's, waarop tal van tuinders zich zullen herkennen. Het boek is te koop in de boekhandel en
voor de speciale prijs van 10 euro bij de verenigingen.

4. Biodiversiteitsdag
De OVAT had op 31 mei een kraam op de Biodiversiteitsdag; het was een geslaagd evenement. Veel Tilburgers
kwamen langs en maakten kennis met de volkstuinen of namen een gratis plantje mee.
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5. Natuurtuinen
Velen onder ons kennen de tuin van Vincent de Wolff in Dorst, "waar wordt gewerkt volgens de principes van de
biologische landbouw, met een kleine voetafdruk en vooral met zorg en respect voor de aarde". De linkerfoto komt
van de website van zijn "Sophia's tuin". Dat hetzelfde principe ook een heel ander resultaat kan geven laat de tuin
van Anneke Scholte zien in Goirle (foto rechts)

De Naturentuin van Anneke (hiervóór had ze een tuin in het complex Moerenburg) is gevestigd te Nieuwkerk 2; zie
voor de openingstijden op www.naturentuingoirle.nl.

6. Nonka eet....
Afval bestaat niet, al helemaal niet in de natuur. In de natuur wordt alles hergebruikt, en dat is ook een van de
principes van de biodiversiteit. Voordat iets op de composthoop belandt, vraagt de ware biotuinier zich af of iets ook
te eten is. En dat is vaker het geval dat u denkt. Daarom beginnen we een nieuwe rubriek met seizoengebonden tips
om lekker eten te maken van iets wat u voorheen misschien weggooide, onder de titel Nonka eet... Alle voorbeelden
komen uit de praktijk van een van de Tilburgse volkstuinen.
Deze keer eet Nonka de toppen van de tuinbonen. Daar maakt u in een mum van tijd lekkere soep van. Sjalotje
stoven, twee handenvol fijngesneden tuinboontoppen toevoegen. Als alles zacht is, aanvullen met 1,5 l bouillon.
Mixen en kruiden met peper en zout naar smaak. Of: omelet met tuinboontoppen: eieren klutsen met peper en zout
en wat tuinkruiden. Koekenpan op vuur, wat boter erin, wat mager spek uit bakken met een sjalotje, wat
tuinboontoppen fijn hakken in de koekenpan doen en meebakken, eimengsels erdoorheen. Rustig op een laag
vuurtje de omelet gaar laten worden.
De volgende keer: dahlia's.

7. Open dagen
Op dit m oment zijn de volgende open dagen bekend:
Leijpark: 28 juni
Flora: 30 augustus
St.Franciscus: 30 augustus

8. Velt
Ter herinnering: elke vereniging van de OVAT is sinds 2015 lid van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en
Tuinieren) en heeft twee lidmaatschapskaarten. Als twee willekeurige leden naar een activiteit willen kunnen die de
lidmaatschapskaart van de vereniging gebruiken. Als meer tegelijkertijd naar dezelfde activiteit willen moeten die
volledig betalen. Raadpleeg hiervoor het bestuur van uw vereniging. Kijk voor Velt op www.velt.be.
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