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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.

De Werkgroep wenst alle tuinleden een goed en vruchtbaar 2016; ga erin met het volgende motto:
Diversiteit is erop gericht dat iedereen de zaken net even anders kan
doen in plaats van precies hetzelfde als anderen.

(Vertaling cartoon: Voor een eerlijke selectie moet iedereen dezelfde toets
afleggen: klim dus in die boom daar)

In deze nieuwsbrief:
1. Nieuwe cursus biologisch moestuinieren
2. Zelf maken van potgrond

3.Bezoek aan Sophia's tuin

1. Cursus biologisch moestuinieren
Als vervolg op de cursus van 2015 die veel waardering kreeg, heeft de Werkgroep voor 2016 een nieuwe cursus
georganiseerd. Zoals aangekondigd heeft deze nieuwe cursus een nog meer op de praktijk gerichte vorm en is die
verdeeld over meer avonden. Ook deze cursus wordt gegeven door Vincent de Wolff van Sophia's tuin in Dorst
(www. sophiastuin.nl).
De cursus wordt gegeven op woensdagavonden, en wel op:
•
•
•
•

17 februari
16 maart
13 april
5 oktober

De aanvang is telkens 19.30 uur; de zaal is om 19.00 uur open, de locatie is wederom de volkstuindersvereniging
Hoflaan, Dillepad 8-10 in Tilburg. De avonden eindigen om 22.00 uur. De cursus is toegankelijk voor alle leden van
de Tilburgse volkstuindersverenigingen en is gratis.
Onderwerpen die in februari aan de orde komen zijn onder meer bouwplannen, de voorjaarsteelt, zomerteelt,
kasteelt en de bodem. Onderwerpen als plaagdieren, schimmels en bodem zullen ook elke keer wel aan de orde
komen en uiteraard is er evenals vorige jaar ruime gelegenheid om vragen te stellen.
Als onderdeel van de cursus zijn ook twee praktijk cursusavonden gepland, dan worden per avond twee tuinen
bekeken, respectievelijk bij Flora en het Leijpark . Deze avonden beginnen om 19.00 uur. Het adres voor Flora is
Baroniebaan1; in verband met bouwwerkzaamheden volgt nog een uitleg hoe u het beste bij het Leijpark kunt
komen). Deze twee dagen zijn op:
•
•

11 mei
8 juni
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Als u interesse heeft in de cursus moet u zich vooraf aanmelden bij het secretariaat van de OVAT (gegevens onder
aan deze brief), onder opgave van:
•
•
•
•

naam, e-mailadres en telefoonnummer;
van welke tuin u lid bent;
hoe lang u een moestuin heeft;
of u nu al biologisch tuiniert.

En het allerbelangrijkst is, in verband met de spoedige aanvang van de cursus, dat u zich aanmeldt vóór

8 februari 2016

2. Zelf maken van potgrond
Elke tuinder gebruikt wel potgrond of tuinaarde en zoals met veel producten van onze maatschappij kan daar van
alles mis mee zijn, zowel wat betreft samenstelling, hoe het gemaakt wordt, waar het vandaan komt. Lees er alles
over op de website van Nudge (www.nudge.nl), een website voor initiatieven van onderaf met bijdragen voor een
positieve en blijvende verandering van onze maatschappij.

3. Bezoek aan Sophia's tuin
De werkgroep biedt de volkstuinders de mogelijkheid om gezamenlijk de tuin van de docent van de cursus te
bezoeken. U kunt dan een professionele biologische tuin bekijken en Vincent alle vragen stellen die u maar wilt. Als
data zijn gepland zondag 5 juni om 11.00 uur en bij voldoende animo nog een groep om 13.00 uur. (Bij heel slecht
weer een uitwijkmogelijkheid naar zondag 12 juni, dezelfde tijden.) De maximale groepsgrootte is 15-17 personen
per keer. Ook hier geldt: vooraf opgeven aan secretariaat (zie hieronder).
Later in het jaar is een bezoek gepland aan Van Iersel compost; u hoort er nog van in een latere nieuwsbrief.

Nog wat oude wijsheden over de eerste maanden van het jaar:
Is januari te warm, dat dan de hemel zich erbarm
Is januari mild en klaar, dan volgt een gure lente dit jaar
Is februari kil en nat, hij brengt ons koren in het vat
Dagen lengen, nachten strengen
Voor oude lieden heeft de maart kwaad haar in zijne staart
Maart speelt altijd in den duvel z’n kaart
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