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854331670
Website:
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sinds 1 april 2016
Erkend leerbedrijf:
De voedseltuin is geopend in oktober 2014.

Doelstelling
Stichting Voedseltuin Villanueva heeft de volgende doelstellingen:
• Het verbouwen van groente en fruit.
• Het leveren van vers voedsel aan diverse instellingen in de regio ’s-Hertogenbosch, waaronder
Stichting Voedselbank Den Bosch e.o.
• Het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij re-integratie naar betaald
werk;
• Educatie aan jong en oud;
• Het versterken van de biodiversiteit in het gebied, grenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur;
• Het versterken van de samenwerking tussen de deelnemende partijen.

Bestuur
Jos Stikvoort
Ton Heine
Harry Schuurmans
Harrie van de Ven
Hilde Spitters-Dijkstra
Maarten Arts

Voorzitter tot 1 mei
Voorzitter vanaf 1 mei
Secretaris
Penningmeester
PR en website tot 1 November
Website en imkerij vanaf 1 November

Tuincoördinatoren
groentetuin:
Ton Verhaeg
Harry Schuurmans
Harrie van de Ven
Edy Leenaerts
bloemen- en kruidentuin:
Marlène Buitelaar
Imkerij:
Maarten Arts
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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag over 2021. Met ons jaarverslag blikken we terug op de
belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen.
De voedseltuin is actief vanaf 2014 en de tuin voorziet in een duidelijke (groeiende) behoefte
aan onze producten.
Om een en ander te realiseren beschikt de tuin over voldoende middelen om de vereiste
werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Al zeven jaar produceren we gezonde groenten voor mensen met een kleine beurs. We hopen
dat ook de volgende jaren te kunnen blijven doen.
Afgelopen jaar kregen we voor het tweede jaar te maken met de Covid-19 crisis.
We hebben de Voedseltuin open kunnen houden, omdat de tuin groot genoeg is om met
afstand van elkaar te werken en de werkzaamheden grotendeels buiten plaatsvinden. We
hebben op een verantwoorde manier een aantal bedrijfsbezoeken kunnen realiseren.
De tuin is duidelijk in ontwikkeling.
Zo is er groei te verwachten in het aantal bijenkasten in eigen beheer.
Er is een aanvang gemaakt met het bouwen van éénruiters (lage kassen).
Dit krijgt in 2022 een vervolg.
We gaan de toerkomst dan ook met vertrouwen tegemoet.
Ton Heine
Voorzitter Voedseltuin Villanueva

In de buurthuis de Slinger (wijk de Muntel)
werd met onze groenten gekookt voor
een aantal wijkbewoners

.
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Bestuurlijke zaken
Het bestuur heeft het afgelopen jaar acht keer vergaderd.
Terugkerende thema’s waren: vrijwilligersbeleid, publiciteit, fondsenwerving en natuurlijk
het wel en wee van de tuin.
Tijdens het afgelopen jaar is het bestuur twee keer gewijzigd:
- op 1 mei heeft Ton Heine het voorzitterschap van Jos Stikvoort overgenomen.
- op 1 november heeft Maarten Arts het beheer van de website overgenomen van Hilde
Spitters.
Ton Heine heeft tevens in zijn portefeuille vrijwilligersbeleid, publiciteit en fondsenwerving
opgenomen.
Maarten Arts heeft naast beheer website en facebook de nieuwe afdeling imkerij opgenomen
in zijn portefeuille.
Het bestuur heeft de samenwerking met Bijenoord in het najaar beëindigd vanwege het niet
nakomen van de leveringsoverkomst van honing. Als gevolg daarvan konden we uit de eigen
bijenkasten slechts de helft van het aantal potjes honing aan de Voedselbank leveren.
Besloten is om de bijenvolken in eigen beheer uit te breiden naar 15 kasten / volken.

Activiteiten
Voorjaar 2021 zijn er, in het kader van de nationale bomenplantdag, langs drie kanten van de
tuin bomen (afkomstig uit een particuliere tuin) en struiken (verkregen van Brabants
Landschap) geplant.
Tussen de percelen zijn diverse soorten bessenstruiken gepland. Dit is mogelijk gemaakt door
een gift van het Coöperatiefonds RABO-bank.

In bijlage 1 staat een overzicht van de opbrengsten het afgelopen jaar. Dit geeft een wisselend
beeld. Over het geheel kunnen we terugzien op een goed jaar.
De stichting Zorgbelang uit Arnhem heeft een film opgenomen in het kader van een project
voor het Armoedefonds.
De pluktuin is dit jaar verder uitgebreid. Vrijwillig(st)ers hebben
hier veel gebruik van gemaakt. Zie ook het boeket hiernaast.
Dieptepunten
- De activiteiten voor de vrijwilligers beperkten zich vanwege de Corona Covid-19 epidemie
tot een tweetal bijeenkomsten: lunch in juli en de uitreiking van het kerstpakket in december.
- De jaarlijkse BBQ werd afgelast vanwege de geringe belangstelling.
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- De winterprei en de laatste oogst van de boerenkool werden verknald door de mineervlieg
(prei) en witte luis (boerenkool).
Hoogtepunten:
hoge opbrengst van de gewassen en de aanwas van nieuwe vrijwilligers.
Niet de grootste pompoen, maar hij mag er wel zijn.
De grootste woog ca 40 kg en is geschonken aan de stichting Pater
Poels in Tilburg. Daar is er soep voor daklozen van gemaakt.

VRIJWILLIGERSBELEID
De voedseltuin draait volledig op de inzet van vrijwilligers.
We hebben een diverse groep aan vrijwilligers: werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt, cliënten van zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligers met groene vingers.
Een tweetal vrijwilligers doet dit werk naast een reguliere baan. Er is geen enkele betaalde
functie.
Dat de voedseltuin zich op een toenemende belangstelling mag verheugen blijkt ook uit de
toename van het aantal vrijwilligers.
In 2021 was er sprake van een aanmerkelijke toename. Een deel van hen kwam met ons in
contact via de website, een ander deel omdat ze langs de tuin kwamen en door de aanduiding
op het bord aan het hek belangstelling kregen. De aanmeldingen zijn van mensen die met
pensioen zijn, tot nieuwe jongelingen in Den Bosch, die mede door corona, een zinvolle
invulling aan hun vrije tijd wensen te besteden, maar ook mensen die gedeeltelijk werken.
Allemaal genieten ze van het buiten bezig zijn, het verantwoorde voedsel dat ze uit de tuin
kunnen halen en dat op tafel kunnen zetten bij de afnemers van de Voedselbank. De sociale
functie is heel wezenlijk: contacten leggen en onderhouden, het horen bij een groter geheel,
en voor sommigen ook een mogelijkheid om zelfvertrouwen op te bouwen, en de opstap naar
werk of opleiding.
Er zijn contacten met onder andere de reclassering (weinig belangstelling) en er zijn sinds
lange tijd weer contacten met de Weenergroep om via die weg deel te nemen aan de
tuinwerkzaamheden.
Naast de inzet van de vrijwilligers met duidelijke afspraken ten aanzien van werktijden, is er
ook de mogelijkheid voor bedrijven om een project te ondersteunen. Dat kan in de tuin in de
vorm van een meewerkdag(en).
Dit heeft geresulteerd in een aantal meewerkprojecten van onder andere de beweging Bid en
Werk, de Rotary Oost, Rotary West en de firma Welten (via Farent).
De contacten met de scholen zijn dit jaar beperkt, hetgeen met name zijn oorzaak vindt in de
corona-uitbraak. Wel waren er twee leerlingen actief van de opleiding Helicon (Milieukunde)
en een Havo-leerling die een korte stage liep.
Tot slot is het zo dat we met enige regelmaat de vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Dat kan in de vorm van een barbecue, gezamenlijke lunch en kerstbijeenkomst.
Bij de opening van het seizoen hebben we de gehele week zelfgemaakte taart geserveerd
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In elk geval is er elk jaar een waardering in de vorm van een kerstpakket, dus ook dit jaar.
Al met al kunnen we terugkijken op een jaar waarin een toenemend aantal vrijwilligers zich
van hun beste kant hebben laten zien, hetgeen tot uiting kwam in een prachtige opbrengst van
groenten voor de Voedselbank.
Wij zijn blij en trots op de geleverde prestaties van onze vrijwilligers. We willen iedereen
bedanken voor de inzet voor de tuin.

Afvoer tuinafval door
gemeentewerken

PR, communicatie en marketing
Website
Op de sociale media zijn we te vinden op onze website en op Facebook.
Publiciteit is een belangrijk onderdeel van ons gezicht naar buiten.
We hebben de website een update gegeven van meer recente foto’s. Achter de schermen zijn
we overgegaan op een andere web-host. Ook voor de foto’s is voor een andere opslag
gekozen i.v.m. de afbouw van het gratis account dat we gebruikten.
Promotiemateriaal
Afgelopen jaar hebben we nieuw promotiemateriaal gemaakt. Allereerst een nieuwe flyer
‘Heitje en Karweitje’. Hiermee willen we meer bedrijven aantrekken voor een rondleiding,
werken in de tuin en een hapje en een drankje. Hier tegenover staat een vrijwillige sponsoring
in de vorm van geld om vrij te besteden.
Daarnaast hebben we als promotiemateriaal tassen en zaaikaarten laten bedrukken. De tassen
en zaaikaarten zijn in eerste instantie uitgedeeld aan de vrijwilligers van 2020.
De overgebleven materialen kunnen uitgedeeld worden op verschillende momenten, zoals
tijdens tuinbezoeken, of bij de uitnodigingen voor sponsoring en een tuinbezoek, met flyer en
zaaikaart.
Er is een prachtige verjaardagskalender gemaakt met mooie foto’s van de tuin en een
impressie van actieve vrijwilligers
Tuinbezoeken
Ook dit jaar waren de Coronamaatregelen nog van kracht. Ondanks dat hebben we afgelopen
jaar toch alweer tuinbezoeken gehad. Dit keer kwamen leden van de Rotary Club Oost,
Rotary West en firma Welten op bezoek. Zij kregen een rondleiding door de tuin en hebben
een volledige presentatie over bijen gekregen. Dit werd enthousiast ontvangen. Een hapje en
een drankje werd door de Club zelf geregeld in buffetvorm op de tuin.
PR en communicatie
Op verschillende manieren waren communicatie uitingen. Namelijk via Facebook, de website
en de nieuwsbrieven aan vrijwilligers en sponsoren. De nieuwsbrief is dit jaar vier keer
uitgegaan naar zowel de vrijwilligers als de sponsoren.
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Publiciteit
Door de Covid pandemie heeft een heel aantal activiteiten die voor extra publiciteit zouden
zorgen helaas niet kunnen plaatsvinden, zoals o.a. de Beursvloer.
Daarnaast hebben we op de website verschillende nieuwsberichten geplaatst over onze eigen
activiteiten, zoals het peren plukken en onze nieuwe bloemenpluktuin.
Op de website staat de algemene informatie over de tuin, de agenda en er worden regelmatig
blogs gepost met onder andere aankondigingen van activiteiten en verslagjes daarvan. Zie
voor gedetailleerde verslagen van de evenementen en foto impressies de website:
www.voedseltuinvillanueva.nl.
Er is een aantal brieven verstuurd naar vijfentwintig bedrijven met de bedoeling om aandacht
op de tuin te vestigen en mogelijk een financiële ondersteuning te doen. Dit heeft nog niet
geresulteerd en contacten.
Aan de vrijwilligers is dit jaar een aantal nieuwsbrieven verstuurd.
SPONSORING EN ANDERE ACTIES
We hebben van verschillende organisaties zoals de Vincentiusvereniging, Gemeente ’sHertogenbosch, Rotary, Vrienden van de tuin, Voedselbank en verschillende andere donateurs
weer mooie bedragen mogen ontvangen om ons doel voort te zetten.
Ook is via een afscheidscadeau bij haar pensionering door een medewerkster van Essent een
mooi bedrag gedoneerd.
Via het Rabobank Coöperatiefonds hebben we een groot aantal struiken voor zacht fruit
aangeschaft en geplant. Liefst elf rijen bessenstruiken konden geplant worden evenals de
palen met geleidedraden.

Rij frambozenstruiken
tussen veld 7 en 8.

Ook dit jaar zijn we weer meegenomen in de Lokale Goede Doelengids. In deze gids staan
verschillende goede doelen in de gemeente 's-Hertogenbosch, de gids ligt op verschillende
openbare plekken, zoals bij de vestigingen van Huis 73 en bij de verschillende notarissen in
's-Hertogenbosch.
Dit jaar heeft Huis 73 en ook de Kringloopwinkel extra aandacht gevraagd voor de tuin in de
vorm van het neerleggen van foldermateriaal. We hopen dat de extra publiciteit ook in de
toekomst weer nieuwe sponsoren en vrijwilligers zal opleveren.
Dit jaar hadden we geen burendag.
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TERUGBLIK EN TOEKOMST
Door de wisseling van het PR- en Communicatiebestuurslid heeft de facebookpagina minder
aandacht gekregen dan voorgaande jaren. Hier zal komend jaar weer op ingezet worden. Dit
geldt ook voor de website. Komend jaar gaan we een aantal teksten op de site updaten en
meer aandacht besteden aan passende recepten in het seizoen en bij de door ons geleverde
producten. We gaan inzetten op meer tuinbezoeken door bedrijven. Hiervoor werd een
nieuwe folder ontwikkeld.
Ook zal er komend jaar beter bij de terugkerende mogelijkheden van sponsoring stilgestaan
worden, zoals via de Rabo Clubactie en ook door ons gezicht laten zien op de Beursvloer.

SPONSERING
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken
Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch
Coöperatiefonds Rabobank ’s-Hertogenbosch
Rotary West
Rotary Oost
Leyefonds
Afscheidscadeau Marja de Hart

Fruitbedrijf familie van Kessel te Velddriel (peren)
Vrienden van de Voedseltuin
Aantal sponsoren die niet nader vernoemd willen worden.
We werken samen met verschillende partijen:
Voedselbank, leveranciers van gereedschap, Gemeente ’s- Hertogenbosch en een aantal
scholen waaronder de HAS (HBO) en MBO (Helicon).

Nieuwe kas gesponsord
door de Voedselbank
‘s-Hertogenbosch en
omstreken.
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Financiën
Voor financieel jaarverslag verwijzen we naar het accountantsrapport dat eind juni op de
website wordt gepubliceerd.
Over het geheel genomen kunnen we terugzien op een voorspoedig verlopen jaar.
Het aantal donaties dekte voor een groot deel de uitgaven.
Daarnaast mochten we een aantal zaken in natura ontvangen: een nieuwe kas, bessenstruiken
en een grasmaaier.
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Bijlage 1 Overzicht opbrengsten 2020 en 2021

Opbrengsten

kg / stuks

kg/stuks

kg/stuks

kg/stuks

2021

2020

2021

2020

Groenten

Fruit
aardbeien

495

535

andijvie

260 kg

484 kroppen

appels

42

--

bieten (kroten0

428

774

frambozen

13

--

boerenkool

349

796

meloenen

112

21

boterboontjes

34

37

peren

2125

1885

Chinese kool

43

--

rode bessen

3

5

courgettes

415

828

snackpaprika’s

11

5

groenlof

35

5

snoeptomaten

55

28

ijsbergsla

188 x

319 x

walnoten

191

181

knolselderij

243

44

stoofperen

24

--

komkommer

21

21

koolrabi

167

59

Tuinkruiden
basilicum

4kg + 50 potjes

paksoi

57

--

lavas (maggikruid)

4

--

pastinaak

95

86

pepers

16

19

peulen

67

0

peterselie

21

4

pompoen

704

248

rozemarijn, salie

1

5

rabarber

44

156

tijm

2

5

radijs

22

4

rode kool

115

--

savooienkool

70

--

sjalotten

12

13

sla

2105

1570

snijbiet

44

45

snijbonen

340

140

spekbonen

210

74

sperziebonen

206

188

spitskool

126

15

uien

70

172

venkel

133

84

zomer-/winterprei

459

463

witte kool

164

Overige producten
stengelui / bosui

4

honing

210

00
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bijlage 2

Jaarverslag imkerij Villa Nueva 2021
Het was nog even behoorlijk koud aan het eind van de winter, er kon zelfs geschaatst worden.
De bijen hebben daar over het algemeen geen last van.
Op 3 Januari hebben we de winter varroa bestrijding gedaan door oxaalzuur te verdampen.
Een zwak volk heeft de winter niet overleefd. We hebben na de winter dus vier volken en één
het demo volk.
Daarna kwam er een voorjaar waarin het zeer lang koud en nat was. We hebben de bijen voor
de zekerheid bijgevoerd met een pak suikerdeeg.
Ook hebben we voor het demo volk een honingkamer gemaakt. Die kon niet gekocht worden
omdat het formaat van de demo kast niet standaard is. Ton heeft
met wat aanwijzingen de honingkamer in elkaar geklust. Hij past
goed op de demo kast, en de honing raten passen er ook goed in.
Goed werk !
In April zijn de honingkamers geplaatst, maar omdat het nog steeds
koud was kwam er maar weinig honing binnen.

Al heel vroeg, op 21 April, was er een melding van een bijen
zwerm in Rosmalen. Maarten heeft deze zwerm gevangen en aan
Villa Nueva gegeven. Nu hebben we dus ineens een volkje meer.

Op 29 Mei hebben we een zwerm check gedaan bij de Villa Nueva volken. Er was heel weinig
zwerm neiging, maar in één volk. Daar is een aflegger van gemaakt die
op een andere bijenstand is neergezet. Deze aflegger behouden we om
voor volgend jaar als reserve volk te fungeren. Op 11 Juni is er van het
enige volk waar nog een zwerm van zou kunnen komen een check
gedaan, alles was rustig.
Daarna is op 3 juli de eerste honing oogst gedaan, 34 raampjes,
ongeveer 35 tot 40 kilo. De leeg geslingerde ramen zijn gelijk de
volgende dag weer op de volken gezet zodat ze meteen weer verder
kunnen met honing verzamelen.
Op 22 Juli kregen we bericht van Kees dat BijenOord geen honing kan
leveren dit jaar, zelfs niet een beetje. Dit is vreemd, onze eigen oogst
was een stuk later dan normaal maar zeker niet slecht. Ons doel om
125 kilo honing te oogsten om 500 potjes honing aan de voedselbank
te kunnen leveren wordt dan lastig zonder de honing van BijenOord.
Er is nog wat meer discussie met Kees maar hij houdt vast aan het feit
dat hij niet kan leveren dit jaar. Besloten wordt dan we dan helaas
minder leveren aan de voedselbank en op 6 September wordt besloten
dat de samenwerking met BijenOord wordt beëindigd. Wij gaan zelf
plannen maken om uit te breiden van 6 kasten naar 10 kasten, en
uiteindelijk naar 15 kasten.
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Op 7 Augustus is er een 2e oogst, de schatting is dat die tegen de 30 kilo is.
De honing kamers worden weer terug gezet, niet omdat we verwachten dat er
nog veel honing binnenkomt, maar omdat de volken erg groot zijn op dit
moment en Maarten bezorgd is dat ze gaan zwermen wegens ruimte
gebrek.25 Augustus is de varroa bestrijding met mierenzuur gedaan, en begin
September zijn we begonnen met inwinteren, het voeren van de volken ter
compensatie van de honing die we hebben afgenomen. Elk volk krijgt een
kan met suikerwater van 14kg. Het suikerwater wordt snel opgenomen. Voor
de zekerheid wordt er nog 5 kannen van 14kg gemaakt en aan de bijen
gevoerd. 7 Oktober zat alles goed vol, de volken namen geen suikerwater
meer op.
11 September was de dag dat we de oogst in potjes hebben gedaan. We zijn hier ervaren in
geworden, het ging snel en gesmeerd. Ook hebben we dit jaar zelf de etiketten ontworpen en
uitgeprint. Het zijn uiteindelijke 282 potjes geworden, zeker niet slecht gezien we eigenlijk
maar 4 productie volken hebben dit jaar.

In het najaar wordt begonnen met de uitbreiding van het aantal volken. Een paar imkers bij de
imker vereniging Den Bosch heeft aangegeven met minder volken verder te willen. In totaal
worden 3 volken van 2 verschillende imkers aangekocht voor een schappelijke 2e hands prijs.
Tijdens de oxaalzuur varroa bestrijding op 29 December bleek helaas dat we al een paar
volken zijn verloren. Ook van andere imkers komen berichten dat er deze winter redelijk wat
sterfte is. We zijn 3 volken en het demo volk kwijt. Ook van de 3 aangekochte volken zijn er 2
dood. We hebben nog 5 volken die hopelijk het voorjaar 2022 gaan halen. Met afleggers en
gevangen zwermen gaan we in 2022 proberen de bijenstal zo snel mogelijk weer vol te
krijgen.
Er zijn 2 lezingen gegeven in 2021 over de Villa Nueva imkerij. De eerste was op 22 Juni voor
de Rotary Club tijdens een bezoek op de tuin waar ze ook een rondleiding en een verhaal over
te horen krijgen. Deze lezing is goed ontvangen, er viel maar 1 persoon in slaap en er waren
een paar goede vragen. De tweede lezing was op 23 Oktober voor een groep vrijwilligers die
via hun werkgever een dag kwamen werken bij Villa Nueva, ook hier werden een paar goede
vragen gesteld.
Samengevat dus een vreemd jaar met een koude start maar met uiteindelijk een normaal
gemiddelde oogst.
Imker: Maarten Arts
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