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Nog even
volhouden
Volgens mij hebben we er inmiddels
allemaal genoeg van. Van alles. Van
het thuiswerken, van het niet de deur
uit mogen of kunnen, van het geen
bezoek mogen ontvangen, van de
afstand die we van elkaar moeten
houden. Tabak hebben we ervan. Al
leen dat lijkt op niemand echt indruk
meer te maken. Na ruim een jaar ellen
digheid gaat zelfs dat gevoel wennen.
Toch zullen we nog heel even door
moeten zetten. De vaccinaties staan
om de hoek en dat zou toch het begin
zijn van het post-Corona tijdperk.
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Temidden van alle ellende moesten onze leden het ook nog eens doen met een
festijn van sneeuw dat even snel verdween als het kwam. Een verschil in tempe
ratuur van 35 graden binnen twee weken tijd. En dan ook nog eens de digitale
ALV. Ook hier hebben we ons doorheen geworsteld. Of we het allemaal goed
gedaan hebben, zal de toekomst moeten uitwijzen. Één ding staat vast, we
hebben echt allemaal ons uiterste best gedaan. In de sneeuw, in de regen, in
de zon, in de opmars naar het nieuwe seizoen. Het zal waarschijnlijk nog niet zo
worden als we gewend waren, maar met z’n allen komen we er wel doorheen.
Samen sterk was en is voor VTV Water-Land geen loze term.
Ondanks dit fijne gevoel viel het bestuur de zoveelste ondankbare taak ten deel.
Het moeten opheffen van een commissie. Een taak waar we ons aan moeten
kwijten, hoe vervelend het ook is. De uitkomst die ons voor ogen staat is alweer:
samen maken we er iets moois van. Maar niet zonder eerst feiten onder ogen
te zien en besluiten te nemen waar je geen populariteitsprijs mee zult winnen.
Daar was het ons natuurlijk ook nooit om te doen. Ik hoop echt dat men dat niet
vergeet als men ons weer eens de maat neemt. Begrijp me goed, men moet
altijd goed op het bestuur blijven letten. Maar laten we dat met respect voor
elkaar blijven doen. Net zoals alles in het leven beter gaat met een beetje respect
voor elkaar.

Maarts viooltje

Colofon

Met deze woorden wil ik het komende seizoen met goede moed tegemoet zien.
Dat we nog maar lang van elkaar en van onze tuinen mogen blijven genieten.

REDACTIE:
Gerda Burgers, Connie Franssen,
Ria Platvoet, Henny Vos

Met vriendelijke groet,
Ernst Neve
voorzitter VTV Water-Land

OPMAAK:
Gerda Burgers en Ria Platvoet
Foto voorpagina: Piet van Mansfeld
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem

Afscheid van de winter
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Van de redactie
Een nieuwe lente, een nieuw seizoen. Hoe heerlijk het ook was, dat weekje oudHollandse winter, niets maakt me blijer dan de stralend gele kopjes van de
winterakoniet of de tengere sneeuwklokjes die dapper een nieuw seizoen
aankondigen. Misschien heb je al in het zonnetje om je heen zitten kijken naar
wat er allemaal – zo maar vanzelf – ontluikt in de tuin en op het park. Er moet
veel gebeuren op het park. In deze editie licht de kersverse Werkgroep Tuinon
derhoud de plannen voor komend seizoen toe.
We hebben zin in het tuinseizoen maar staan ook stil bij de medetuinders die er
niet meer zijn. Voor de redactie was vooral het verlies van Gerard Beense een
schok.
Of er deze zomer al allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden, weten we niet. We
houden jullie natuurlijk op de hoogte via de Water-Lander maar houd voor de
meest actuele stand van zaken vooral de website in de gaten!
Connie Franssen

In Memoriam
9 november 2020 is ons gewaardeerd lid en tuinder Gerard Beense overleden.
Gerard is vanaf de eerste dag betrokken geweest bij de nieuwe communica
tie-commissie en was redactielid van de Water-Lander. Hij heeft voor ons tuinblad
prachtige gedichten en verhalen geschreven. Ook aan de opmaak heeft hij
zijn steentje bijgedragen. Dat allemaal op zijn eigen, wijze manier. Hij had zo
zijn ideeën over hoe een kop of een foto geplaatst moest worden. Dat leverde
af en toe aardige discussies op die soms best heftig waren, maar uiteindelijk
kwamen we er in goed overleg altijd uit.
Gerard woonde in Lelystad en werd daar in 2005 de eerste stadsdichter; hij or
ganiseerde in Lelystad ook de jaarlijkse Stadsdichtersdag. Ook op ons complex
heeft hij tijdens de Open Tuinendagen samen met de Almeerse dichterskring
Aldichter zijn gedichten voorgedragen.
Gerard was al enkele maanden ziek en wist dat hij niet heel lang meer te leven
had. Maar de dood komt toch altijd sneller dan verwacht. We zullen hem zeker
gaan missen.

Foto: Renate Beense ©

Redactie De Water-Lander

Oproep
De Facebookpagina: VTV Waterland Almere wordt niet beheerd door het be
stuur, noch door de redactie van de Water-Lander.
Het is een particulier initiatief; er wordt door het bestuur niet gereageerd op
berichten. Leden van commissies zullen in het algemeen wel reageren als dat
nodig is.
Heeft u een specifieke vraag, verzoek etc. voor het bestuur of andere commissies,
richt u zich dan tot een van de contacten zoals genoemd op de achterpagina
van de Water-Lander. Dan kunnen de commissies altijd beoordelen of dit inte
ressant is om te plaatsen in de Water-Lander.
U kunt natuurlijk altijd reageren op artikelen die in de Water-Lander verschijnen;
ook zou de redactie het erg leuk vinden als leden een artikel/gedicht willen
schrijven.
We willen meer leden bij de inhoud betrekken: zo kunnen we ons blad nog
mooier en veelzijdiger maken!
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Recreatiecommissie
Ondanks herhaalde pogingen van het bestuur en de financiële afdeling van de Bond is het niet gelukt om de recreatie
commissie te brengen naar een punt om zelf adequaat haar financiën af te handelen.
Vanaf 2018 zijn er al problemen met deze commissie omtrent de verantwoording van de financiën. Verantwoording van
de uitgaven werden niet of pas na heel veel aandringen aangeleverd. Deze problemen bleven bestaan voor het jaar
2019 ondanks vele mails en telefoontjes. Ook openstaande voorschotbedragen werden pas na veel aandringen terug
gestort. In de hoop op verbetering en als spreekwoordelijke laatste kans op verbetering, heeft het bestuur toen de hulp
ingeroepen van de afdeling financiën van de Bond om alle zaken betreffende de recreatiecommissie op zich te nemen.
Helaas is er geen verbetering opgetreden. Ondanks vele mails en telefoontjes van de afdeling financiën om de zaken
in orde te maken is er is nog geen enkele verantwoording afgelegd voor het jaar 2020, ook niet over een verstrekt voorschot
om directe kosten te dekken.
De gedragingen van de verantwoordelijke leden van de Recreatiecommissie heeft tot gevolg dat het Bestuur op geen
enkele wijze in staat wordt gesteld de verantwoordelijkheid te dragen die voortvloeien uit het mandaat dat zij van de
leden heeft gekregen. Het bestuur heeft dan ook besloten per direct de recreatiecommissie op te heffen en de verant
woordelijke leden van deze commissie te manen tot vereffening van alle uitstaande schulden en voorschotten.
Indien leden van VTV Water-Land een recreatieve of educatieve bezigheid willen organiseren, staan zij hierin vrij zolang
dit geen gelden vereisen van de vereniging. Mocht een recreatieve of educatieve bezigheid financiële ondersteuning
nodig hebben, dan kan een lid een schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur met daarin aangegeven gegevens over
de activiteit en de kosten.
Het bestuur vindt het betreurenswaardig dat het over moet gaan tot deze drastische maatregel, maar is gedwongen tot
deze actie na het uitblijven van het beoogde resultaat door de bemiddeling van de Bond.
Namens het bestuur,
Ernst Neve, voorzitter VTV Water-Land
Robin van Noppen, penningmeester VTV Water-Land
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Een stukje Costa Rica in Almere
‘Ik ben even een kokosnoot halen. Kun je me over 5
minuten bellen?’ Bellen met Folkert Folkertsma vanuit
onze grijze lockdown is een jaloersmakende ervaring.
Folkert zit namelijk in Costa Rica waar hij gids en surfle
raar is. In maart komt hij weer naar Nederland. Onder
andere om zijn pas verworven tuin om te toveren tot een
Costa Rica-achtig paradijsje. In gesprek met een avon
turier.
Toch is ook in Costa Rica niet alles zonneschijn. Er is geen
sprake van een strenge lockdown maar het toerisme ligt op
z’n gat. En Folkert moet het hebben van toerisme. “Het
toerisme ligt al stil sinds vorig jaar februari. Surfles geven en
gidsen zit er dus even niet in,” zegt Folkert. “Gelukkig ben ik
een duizendpoot en kan ik m’n geld op veel verschillende
manieren verdienen anders zou het lastig worden. En in
maart ga ik in Nederland weer aan de slag.”
Paradijsje
Een huisje op Water-Land, past dat wel bij een avonturier?
“Zeker!” lacht Folkert. “Ik heb heel veel vrienden op de tuin,
het is bijna familie. Ik ben in Almere opgegroeid en kom al
van kleins af aan op de tuin. Als ik in Nederland ben, woon
ik in Haarlem maar mijn hart ligt in Almere. Met name het
gebied rond Water-Land want daar ben ik opgegroeid. Ik
ben een natuurmens en ons tuinpark is zo mooi. Water-Land
is voor mij een stukje paradijs. Ik zie er zoveel vogels, al die
geluiden uit de natuur. Ik kom er echt tot rust. Het is het
mooiste stukje Nederland.”
Limoengroen
Folkert heeft mooie plannen voor zijn nieuwe tuin en tuin
huisje. “Een natuurlijke tuin moet het worden,” vindt hij. “Wat
groenten ook, maar niet te veel. Heel groen, een stukje
Costa Rica in Nederland. Het huisje krijgt ook een vrolijke
kleur, iets Caribisch, limoengroen of zeeblauw met witte
dakranden. Ik ga het rustig aan doen, heb geen haast. Ik
wil vooral genieten. De tuin is voor mij belangrijker dan het
huisje.”
Betrokken
Ondanks de reislust wil Folkert actief zijn in de vereniging.
“Geen bardiensten en geen bestuur,” zegt hij beslist. “Maar
tuindiensten en klussen in de natuur: heel graag! Ik voel me
echt betrokken bij de vereniging. Ook de natuurlijk tuinieren
trend spreekt me heel erg aan. Voor mij is het vanzelfspre
kend dat de tuin onderdeel is van een groter verhaal en zo
diervriendelijk mogelijk wordt ingericht.”
We gaan Folkert dus zeker op de tuin tegenkomen dit sei
zoen. “Maar als de temperatuur tot zo’n 15 graden zakt,
ben ik weer gevlogen,” lacht hij.
Connie Franssen
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Bestuursmededelingen
Rectificatie
In de speciale uitgave van De Water-Lander met de reactie van het bestuur staat op pagina 6 abusievelijk tuin 73 vermeld.
Dit moet tuin 63 zijn.
Tuindienst kaarten
Bij deze Water-Lander vindt u een kaart voor de tuindiensten. Mocht u om welke reden dan ook geen tuindienst hoeven
te doen wordt u verzocht de kaart met de reden van geen tuindienst in de bestuur brievenbus te doen. Redenen zijn
b.v. leeftijd, werk voor een commissie etc.
Bestuursleden gezocht
Op de oproep voor bestuursleden in de laatste reguliere versie van De Water-Lander heeft het bestuur een reactie ge
kregen. Met deze gegadigde wordt een gesprek gepland via een zoom meeting i.v.m. de coronamaatregelen. Het
bestuur bestaat op dit moment uit:
Ernst Neve, voorzitter en bestuur vertegenwoordiger communicatiecommissie.
Robin van Noppen, penningmeester en bestuur vertegenwoordiger Technische commissie.
Ria Bulterman, Verkoop tuinen bestuur en vertegenwoordiger buffetcommissie.
Piet van Mansfeld, waarnemend secretaris en bestuur vertegenwoordiger tuincommissie.
Aspirant lid, Peter Vertegaal.
Gerrie Nijland die geen deel uitmaakte van het bestuur, maar jaren functioneel het secretariaat uitoefende, heeft zich
in oktober 2020 teruggetrokken zoals dit al meer dan een jaar aangekondigd was. In ieder geval wordt Gerrie bedankt
voor haar inzet al de jaren als steun en toeverlaat van het bestuur.
Jeroen van der Linden heeft eind vorig jaar te kennen gegeven zijn huisje in 2021 te willen verkopen en om die reden
terugtreedt als bestuurslid. Ook Jeroen wordt namens het bestuur bedankt voor zijn inzet voor VTV Water-Land.
Ria Bulterman heeft meer dan een jaar geleden aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Officieel liep haar termijn
af in het najaar van 2020 maar zij heeft zich bereid getoond tot mei 2021 aan te blijven om alle zaken af te handelen
betreffende de verkoop van de huisjes. Gelukkig heeft Peter Vertegaal zich aangemeld voor het bestuur en zich bereid
verklaard om de taak van verkoop huisjes op zich te nemen.
Na mei a.s. bestaat het bestuur nog uit 4 leden en dat is op z’n zachts gezegd bedroevend weinig voor een vereniging
met meer dan 340 leden. Dus, voelt u zich geroepen om een taak op u te nemen in het bestuur van uw vereniging,
aarzel dan niet en neem contact op met het bestuur voor een oriënterend gesprek.
Algemene Ledenvergadering (ALV) voorjaar
Met de huidige stand van zaken met het corona virus is de kans uitermate klein dat er in mei een fysieke ALV gehouden
kan worden. Het bestuur gaat er vanuit dat de vergadering weer schriftelijk moet worden afgehandeld.
Normaal is het hoofdbestanddeel van deze vergadering de jaarcijfers van het jaar ervoor. In dit geval de cijfers over het
jaar 2020. Deze cijfers zullen in een volgende Water-Lander gepubliceerd worden met de nodige toelichting.
Daarnaast moet er een beslissing genomen worden over het eventueel toetreden van nieuwe bestuursleden. Zie ook de
opmerking bij 'Bestuursleden gezocht.
Indien u een extra punt heeft dat u behandeld wilt zien of t.a.v. het proces opmerkingen heeft, verzoekt het bestuur u dit
kenbaar te maken via bestuur@vtv-waterland.nl
Tuinvereniging en controles
U zult zich wellicht afvragen wat deze aanhef behelst en wat hebben ze met elkaar te maken. Op het eerste gezicht heel
weinig, maar als je verder kijkt heel veel. In de volgende alinea’s zal getracht worden dit duidelijk te maken.
Volkstuin Water-Land maakt deel uit van de Bond van Volkstuinders en op basis van de statuten en de reglementen van
de bond is Water-Land te definiëren als volkstuin waarbij alles wat met tuinieren te maken heeft, het uitgangspunt is. Dit
in tegenstelling met commerciële complexen met huisjes en caravans.
Wat betekent dit?
Als volkstuin betalen wij aan de gemeente Almere een tarief voor de grond gelijk aan landbouwgrond, maar wel op
voorwaarde dat de tuinen ook echt voor het tuinieren gebruikt worden en niet uitsluitend als recreatieverblijf. Als recre
atie/commercieel complex gaan we een marktconform tarief betalen en dat ligt vele malen hoger dan wat wij op dit
moment betalen. Ik raad u aan om een keer op internet te zoeken naar recreatie huisjes en u zult versteld staan wat er
voor prijzen betaald moet worden.
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Als bestuur willen we zorgen dat Water-Land een tuinvereniging blijft waarbij de natuur, het tuinieren en de betaalbaar
heid voorrang heeft. Dat kan alleen maar als we ons aan de statuten en reglementen houden zoals deze vastgelegd
zijn en hier ontstaat de verbinding tussen controles en tuinvereniging.

Om het predicaat tuinvereniging te behouden is het noodzakelijk dat de leden zich aan regels houden zoals deze zijn
vastgelegd en zijn terug te vinden op de website van de Bond van volkstuinders. Er zijn een tweetal type controles van
belang voor de vereniging en de tuinders t.w. tuincontroles en bouwsel- en attributen controles. Beide controles zullen
alleen uitgevoerd worden op basis van de reglementen meer in het bijzonder het tuinreglement en het bouwreglement.
Echter controles kosten veel tijd en worden daardoor minder uitgevoerd dan wenselijk zou zijn.
Het afgelopen jaar is de technische commissie begonnen met een zogenaamde nulmeting van de tuinen op Water-Land.
Een nulmeting houdt in dat de huidige stand van zaken wordt vastgelegd en gekeken wordt waar een tuinder afwijkt
van wat de reglementen voorschrijven. In de loop van de aankomende jaren zullen de tuinders aangeschreven worden,
als er zaken zijn die niet kloppen volgens de regels en er zal een termijn gesteld worden, waarbinnen er weer moet zijn
voldaan aan de regels.
Bouwreglement
Controles zouden eigenlijk niet nodig hoeven zijn, maar ja, niet alle leden houden zich aan de regels. Dit terwijl toch
duidelijk is dat ieder individuele lid verantwoordelijk is om te voldoen aan de vastgelegde regels betreffende de tuin en
de bouwsels. Daarom is het raadzaam het bouwreglement en het tuinreglement eens goed door te lezen https://www.
bondvanvolkstuinders.nl/organisatie/statuten-en-reglementen-2
Uit de controles is al wel duidelijk geworden dat er tuinders zijn die naar eigen inzicht bouwsels hebben opgericht en
tuinen hebben ingericht in afwijking van de reglementen. Het bestuur wil deze tuinders waarschuwen:
Ook wanneer een lid/tuinder aangeeft dat hij/zij de tuin wil verkopen, wordt er een controle uitgevoerd waarbij gekeken
wordt of de tuin volledig voldoet aan de reglementen. Is dit niet het geval dan moet eerst alles in orde gemaakt worden
voordat er getaxeerd en verkocht kan worden.
Het is zoals we eerder al zeiden:
Het is de tuinder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om zich aan de reglementen te houden.
Mochten over dit stukje nog vragen zijn kunnen deze gericht worden aan het bestuur: bestuur@vtv-waterland.nl
Namens het bestuur,
Ernst Neve, voorzitter VTV Water-Land
Robin van Noppen, penningmeester VTV Water-Land
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Je dagelijkse dosis groen
Steeds meer onderzoeken tonen aan: natuur is goed voor
je. Van het Japanse shinrin yoku tot het verpotten van
je begonia’s: in de natuur bezig zijn vermindert stress en
verkleint de kans op ziektes.
Een week strenge vorst, sneeuw en blauwe luchten en ie
dereen is blij. De lockdownblues zijn op slag vergeten en
we willen maar één ding: naar buiten. We glimlachen naar
elkaar tijdens winterse boswandelingen, maken een
praatje bij de koek en zopie. Kortom: we genoten volop van
dit onverwachte cadeautje van moeder natuur. Boosheid,
negativiteit en stress smolten als sneeuw voor de zon. Co
rona was even ver weg. Alleen samen beleef je de winter.
Dat je blij wordt van buiten zijn, weten wij tuinders natuurlijk
al lang. Maar ook de wetenschap vindt vaker bewijzen dat
moeder natuur goed voor ons is. Steeds meer onderzoeken
onderstrepen de positieve effecten van natuur op de ge
zondheid. De Universiteit Wageningen vond in 2016 bewijs
dat je sneller herstelt van een ernstige ziekte als je regelma
tig in de tuin bezig bent. In Japan schrijft de huisarts je zelfs
shinrin yoku voor als de stress je even te veel dreigt te wor
den. Je mag dan een paar keer per week op recept een
uurtje in een hangmat tussen de bomen hangen voor een
helend boombad.
Je hoeft gelukkig niet naar Japan voor een boombad. Het
kan ook in Almere, op ons eigen tuinpark. Als er maar
bomen zijn. Bomen geven namelijk naast zuurstof ook nog
een ander stofje af: fytonciden. Deze stofjes zijn het afweer
systeem van de bomen en beschermen tegen natuurlijke
vijanden zoals insecten en schimmels. Maar fytonciden zijn
ook heel goed voor ons want ze versterken het immuunsys
teem.

Geen zin om in een hangmat te hangen of een pittige
boswandeling te maken? Doodgewoon tuinieren is ook
heel goed voor je. Een prima workout nu de sportscholen
dicht zijn– en nog gratis ook. Tuinieren is goed voor je dar
men want als je regelmatig met je handen in de aarde
wroet, kom je in aanraking met bacteriën uit de grond. Dat
betekent dat je buik op den duur beter is opgewassen tegen
bacteriën. En iedereen die een paar uur bezig is geweest
met het verplanten van struiken of het snoeien van de ap
pelboom weet: spierpijn! Noeste tuinarbeid zorgt voor flink
wat spiertraining. Met name in je rug, armen, billen, dijen
en handen. Ook je hart wordt sterker van lichamelijke in
spanning. Kortom: pak aan die tuin. Snoeien is gezond!
Connie Franssen

Asieltuin
Tot onze grote vreugde zijn er steeds meer tuinders die gebruik maken van de asieltuin, gelegen naast het Bivak
en de kruidentuin, om stekken van planten die te groot zijn geworden te brengen of te halen. Het zou tenslotte erg
jammer zijn als goede planten terecht komen op de houtwallen!
Nieuwe planten kopen is een dure hobby geworden. Bovendien wordt jonge aanplant dikwijls opgegeten door de
slakken. Of de jonge aanplant staat een beetje te kwijnen in de tuin en is het volgend jaar verdwenen. Van de asieltuin
planten weet je bijna zeker dat ze sterk zijn en op onze bodem goed gedijen. We doen er tenslotte verstandig aan om
veel planten en struiken in de tuinen te zetten waar insecten op af komen!
Inmiddels weten we allemaal dat de Volkstuinen tegenwoordig hun bestaansrecht danken aan de biodiversiteit op de
parken. Steeds meer tuinders (maar nog veel te weinig) worden zich bewust van de noodzaak van het natuurlijk tuinie
ren. Het is immers ook in ons eigen belang om de Volkstuincomplexen te behouden! In Amsterdam zijn er al parken
verdwenen of verkleind. Ook de huurprijs is verhoogd waardoor veel leden zich gedwongen zien afscheid te nemen van
hun tuin.
Kortom, wij danken een ieder die de asieltuin een warm hart toedraagt en wij hopen dat er ook aankomend jaar weer
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het halen en brengen van planten. Vergeet ook niet om kruiden te
plukken in de kruidentuin er naast. Er staat o.a. lavas, een heerlijk kruid voor in de groentesoep, rozemarijn voor in de
aardappels….echt het proberen waard!
Anja en Cecilia
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De Werkgroep Tuinonderhoud neemt de
taken over
Na een turbulent tuinseizoen 2020, waarin de tuincommissie aftrad en we werden gehinderd door problemen
veroorzaakt door de coronacrisis, heeft de Werkgroep Tuinonderhoud de afgelopen winter, in overleg met het
bestuur, besloten de taken van de tuincommissie over te nemen.
De nieuwe Werkgroep Tuinonderhoud bestaat uit Atie Bink en Helene de Vos. Zij worden ondersteund door bestuurslid
Piet van Mansfeld, Cora Schmitz, Bert Burgers en Henny Vos. De Werkgroep zoekt nog een nieuw lid voor algemene zaken.
Vanaf 2021 zullen wij de werkzaamheden van de tuincommissie voortzetten, de basis blijft zoals die altijd was, maar een
aantal taken zullen worden gemoderniseerd en gedigitaliseerd. De Werkgroep Tuinonderhoud kun je bereiken via
wgto@vtv-waterland.nl.
De focus van de Werkgroep Tuinonderhoud ligt op het goed onderhouden van ons prachtige Water-Land, waarbij we
zoveel mogelijk tuinders willen betrekken.
We zijn een vereniging waarbij ieder lid verplicht is zijn steentje bij te dragen.
De werkzaamheden die nodig zijn om dit complex een van de mooiste van Europa te doen zijn, die doen we allemaal zelf!
Wat gaan we doen?
Coördinatie tuindiensten
• De tuindienstenkaart voor het nieuwe seizoen is bijgevoegd bij deze Water-Lander. Krijg je de Water-Lander online, dan
ontvang je de kaart per post.
• Het aantal dagen waarop je tuindiensten kunt doen, is verminderd. Daarmee hopen we dat de tijd die we kwijt zijn aan
de organisatie, minder wordt. Het betekent wel dat we je dringend vragen alleen op die dagen te komen waarop je
ingeroosterd bent, tenzij je echt verhinderd bent. Zo voorkomen we dat er tijdens een tuindienst een te grote groep aan
het werk is.
• Alle verdere informatie, ook over een eventuele vrijstelling, vind je op de site: www.vtv-waterland.nl/tuindienst
• Voor de tuindiensten is een nieuw digitaal systeem ontwikkeld waarin we de werkzaamheden en eventuele vrijstelling
van ieder tuinlid bijhouden.
Groenonderhoud
• Alle ‘voorkomende zaken’ met betrekking tot het groenonderhoud van het complex gaan we monitoren. We coördi
neren de verschillende projecten in samenwerking met de projectbeheerders en het bestuur.
• We willen meer projectmatig gaan werken. Een of meerdere tuinders hebben de verantwoordelijkheid voor een stukje
van het onderhoud van het park: de projectbeheerders. Denk aan de vijver, de natuurtuin, de kruidentuin. Zo wordt het
werk beter verdeeld en kan iedereen doen waar hij of zij goed in is. We willen zoveel mogelijk op deze manier gaan
werken.
• Als je materialen of extra deskundigheid nodig hebt kun je onze hulp inroepen, maar ook die van andere tuinders tijdens
de algemene tuindienst. Meer hierover elders in de Water-Lander.
• Voor de tuincontroles is een nieuw zelf-check controlesysteem opgezet, waarover je ook meer kunt lezen elders in deze
Water-Lander. Uitgangspunt is dat iedereen zichzelf controleert en dat de regels voor iedereen duidelijk zijn.
Tuincontrole
Als Werkgroep Tuinonderhoud willen we af van de jaarlijkse tuincontrole die we moeten doen. Komend seizoen vragen
we iedereen zelf zijn of haar eigen tuin kritisch te bekijken en te beoordelen door het invullen van een tuinformulier dat
vooral gaat over goed onderhoud, de hoogte en onderhoud van de hagen en kwaliteitscontrole van de bomen.
Hoe werkt het?
• In de maand juli vind je in de Water-Lander het tuincontroleformulier. De eventuele klusjes die nog openstaan, kun je
dan nog zelf regelen.
• Je vult het formulier zo eerlijk mogelijk in. Dit invullen is niet vrijblijvend. Je moet het zien als het betalen van je contribu
tie of het doorgeven van je waterstand.
• Je doet het formulier voor 1 september in de brievenbus van het bestuur. Deze brievenbus hangt op het Bivak.
• Het formulier komt ook op de website zodat je het ook online kunt invullen.
Een voorbeeld van het formulier vind je op www.vtv-waterland.nl/tuincontrole.
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Is er gedoe met je buren, bijvoorbeeld over een te hoge heg, dan kijkt de Werkgroep Tuinonderhoud eerst wat je hebt
ingevuld op het formulier. Let op: Als je het formulier niet hebt ingevuld, komen we alsnog langs voor een tuincontrole.
Dit deel uit het huishoudelijk reglement blijft gewoon geldig:
De bevindingen van de controle worden vastgelegd in een rapportage per tuin. Indien er tijdens de controle zaken zijn
gevonden die aandacht vereisen van het lid zal de Tuincommissie het lid aanschrijven om deze op te lossen binnen een
termijn van vier (4) weken. Indien het lid niet binnen de gestelde termijn het aandachtspunt heeft opgelost, zal de
Tuincommissie dit rapporteren aan het bestuur. Het bestuur is gerechtigd alle maatregelen te treffen om het geconsta
teerde aandachtspunt op te lossen. Te allen tijde blijft het lid verantwoordelijk voor de gevolgen van het in gebreke zijn
t.a.v. de beplanting in zijn/haar tuin.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de tuincontroles op deze manier goed gaan werken. Dat scheelt een hoop
gezeur en gedoe…
Onderhoud paden en heggen
• Samen met het bestuur zijn we aan het bekijken hoe het onderhoud van het
hoofdpad professioneel kan worden aangepakt. Er is contact met een aantal
bedrijven en er zijn offertes uitgebracht. We houden jullie op de hoogte.
• De andere paden worden alleen nog gemaaid. Dat worden dus gewoon
graspaden. Het is misschien een idee om zelf de grote graspollen handmatig
te verwijderen, zodat de paden niet al te hobbelig worden en goed begaanbaar
blijven..
• In verband met de verkeersveiligheid wordt de hoogte van de heggen tussen
de parkeerplaatsen en het grote toegangshek binnenkort gehalveerd.
Tuindienstkaart
Bij deze Water-Lander vind je tuindienstkaart voor 2021.
Let op: de groepsindeling is anders dan in voorgaande jaren.
Meer informatie vind je op de kaart zelf en op de website: www.vtv-waterland.
nl/tuindienst.
Krijg je de Water-Lander per mail, dan krijg je de kaart apart per post.
Corona-maatregelen
Uiteraard volgen we allemaal de maatregelen vanuit het bestuur en de Bond
op. Als bijvoorbeeld ingeplande tuindiensten niet of gewijzigd doorgaan, wordt
er met alternatieve schema's gewerkt. Houd hiervoor onze website en de infor
matieborden in de gaten.
Wij wensen iedereen een gezond en succesvol tuinjaar met heel veel tuinplezier!
Werkgroep Tuinonderhoud
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Houtwallen en takkenplaatsen
In het huishoudelijk reglement staat dat op de houtwallen uitsluitend zacht composteerbaar tuinafafval mag worden
gestort. Zware takken en bomen moeten naar de hakselplaats of je vult een briefje in waarna de takken een paar weken
later opgehaald worden. Dat ophalen moet je zelf betalen. We merken dat het voor veel tuinders lastig is zware takken
naar de hakselplaats te sjouwen. Daar komt nu een oplossing voor.
Vanaf dit seizoen komt er naast een aantal houtwallen een takkenplaats waar je grotere takken kunt deponeren. Tijdens
de tuindiensten worden de takken vanaf deze nieuwe takkenplaatsen naar de grote takken-hakselplaats bij de hoofd
ingang getransporteerd. Bevalt dit experiment, dan kunnen we het aantal takkenplaatsen uitbreiden.
Je hoeft dus niet meer zelf dat hele eind te lopen met zware takken! Ook coniferengroen kun je kwijt op een van de
nieuwe takkenplaatsen.
Op het kaartje hieronder staan alle nieuwe takkenplaatsen
Sommige houtwallen werden behoorlijk dichtgegooid met te grote takken. Niet meer doen dus!
Plastic bloempotten, blikjes en stukken hout met een verf- of beitslaag zijn uiteraard geen zacht composteerbaar hout
afval. Stort het zachte tuinafval ook niet direct bij de ingang van de houtwal anders is die al snel niet meer toegankelijk.
Prijsvraag
Maar…wat is een houtwal als je er geen hout meer op mag gooien? Daarom vragen wij jullie om mee te denken over
een nieuwe naam voor de oude houtwallen. Een prijsvraag dus. Stuur je suggestie naar wgto@vtv-waterland.nl
Werkgroep Tuinonderhoud
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Ons tuinpark is ieders
verantwoordelijkheid
Ons tuinpark is eigenlijk gewoon een klein dorp. Maar
er is een groot verschil: op ons tuinpark zijn geen be
taalde krachten die het noodzakelijke werk doen. Bij ons
wordt vrijwel alles gedaan door vrijwilligers. Onze alge
mene ledenvergadering bepaalt welke richting we op
gaan. En dan zouden we met z’n allen aan het werk
moeten gaan. Daar zit een groot probleem.
Het is moeilijk om mensen te vinden voor het bestuur en
commissies en mensen die verantwoordelijkheid voor taken
op zich willen nemen. Er lijkt het idee te bestaan dat alles
vanzelf gebeurt. Dat anderen het werk wel zullen doen of
de problemen oplossen. Een beperkt aantal mensen heeft
zich, vaak jarenlang, opgeworpen om de vele klussen te
doen. Waar zouden we zijn als er geen technische commis
sie was om ons water aan- of af te sluiten of de kapotte
watermeter te vervangen? Hoe zouden we verder moeten
als we geen mensen hadden die bereid zijn om, naast het
bestuurswerk, hun zaterdagen op te offeren om huisjes te
verkopen en nieuwe tuinders te verwelkomen? Of mensen
die bereid zijn, voorafgaand aan deze verkoop, de huisjes
en de tuinen te taxeren? Hoe ongemakkelijk zou het zijn als
er geen winkel is om onze spullen te kopen of containers
om ons afval weg te gooien, of dat ons grote snoeiafval niet
meer wordt opgehaald? Dat er geen houtwallen meer
worden onderhouden en er geen begeleiding van tuindien
sten meer is?
Gelukkig zijn er nog steeds tuinders die zich daarvoor wel
inspannen. Voor deze tuinders is deze oproep natuurlijk niet,
zij doen al hun stinkende best.

• Chauffeur tijdens de tuindiensten (met ervaring in het rij
den van een trekker).
• Houtwalbeheerders voor de houtwallen met nr. 2, 3, 4, 6,
9, 10, 15 en 16.
• Onderhoud vijver..
• Mensen voor de bosmaaiers voor het zwaardere onder
houd.
• Ook is er hulp nodig bij het onderhoud van de taken waar
al tuinders verantwoordelijkheid voor hebben genomen,
zoals de bloemenweide, kruidentuin, paddenpoel, de na
tuurtuin, het onder controle houden van de Grote Beren
klauw en de Japanse Duizendknoop.
• De Werkgroep Tuinonderhoud bestaat nu officieel uit twee
mensen, dat is wel erg weinig. We zijn op zoek naar iemand
die het leuk vindt om, op een prettige manier, zaken rond
het parkonderhoud te regelen en te coördineren.
Als je meer informatie wilt of geïnteresseerd bent in een taak
dan kun je mailen naar wgto@vtv-waterland.nl. Als mailen
een probleem is, kun je een briefje in de brievenbus van het
bestuur doen.
Had je vorig jaar al een taak en ben je daarover niet bena
derd, neem dan even contact met ons op.
Werkgroep Tuinonderhoud

Oproep
Deze oproep is voor tuinders die dat nog niet doen. Mis
schien wel omdat je je er gewoon niet bewust van bent dat
er veel mensen nodig zijn voor heel veel taken. Met z’n allen
het werk delen maakt het ook voor de anderen, die zich nu
te veel moeten inzetten, een stuk leuker.
Daarom doen wij een dringend beroep op je om meer
betrokken te zijn bij het onderhoud van ons park. En liefst
ook echte verantwoordelijkheid te nemen voor taken. Je
kunt natuurlijk ook anderen gaan helpen die deze verant
woordelijkheid al hebben genomen. Als je dat doet, geldt
dat als tuindienst. We verwachten wel dat je hier minimaal
de tijd in steekt die je ook aan de algemene tuindienst zou
besteden. Leden met een vrijstelling zijn natuurlijk niet ge
houden aan die tijd. Maar ook zij zijn van harte welkom om
een uurtje te komen helpen.
Bij het algemeen tuinonderhoud zijn wij in ieder geval op
zoek naar mensen die zich willen inzetten als:
• Tuindienstbegeleiders.Tijdens de algemene tuindienst
zorg je voor de indeling van de werkzaamheden, sta je de
tuinders bij met raad en daad en checkt welke tuinders
aanwezig zijn.
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Worteltaart met walnoten
Een gezonde worteltaart met walnoten en een kokos sinaasappel topping.
Een gezonde taart want er is geen tarwe maar speltmeel en heel weinig
suiker gebruikt. Weinig koolhydraten dus. De taart is smeuïg en geurig.
Wat heb je nodig?
Springvorm 22 cm, met bakpapier
100 gr volkoren spelt meel
50 gr amandelmeel
200 gr geraspte wortels
2 eieren
1 rijpe banaan
70 ml kokosolie (4 e l gesmolten) of roomboter...
1 zakje bakpoeder
1 stokje vanille uitgeschraapt
50 gram grof gehakte walnoten
50 gram zonnebloempitten
1 eierlepeltje kaneel, 1 eierlepeltje
kruidnagel poeder, snufje witte peper,
snufje zout
(Optioneel voor zoet: 50 gram kokosbloem
suiker of 50 gram bruine basterdsuiker)
1 halve citroen en 1 halve hand-sinaasappel.

Topping
1 Hand sinaasappel, 100 gram roomkaas, 3 eetlepels geraspte kokos rasp, 1
eetlepel pure geraspte chocola, een handje walnoten.
Zo maak je de taart
Verwarm de oven op 170 graden (boven en onder warmte niet met hete lucht).
Meng in een kom het speltmeel, amandelmeel en de kruiden met eventueel de
suiker.
In een andere kom de geprakte banaan met de eieren, de kokosolie en het
citroensap luchtig opkloppen tot een beslag. Roer er de geraspte wortels,
zonnebloempitten en de walnoten door. Voeg dit beslag aan de kom met de
droge ingrediënten toe. Giet het beslag in de met bakpapier beklede vorm, en
zet het in de oven voor 45 à 50 minuten.
Maak intussen de topping. Roer door de roomkaas 3 eetlepels sinaasappelsap
en 3 eetlepels cocosrasp. Rasp uit de schil van de sinaasappel een eetlepel
sliertjes. Rasp van een stukje pure chocola 1 eetlepel garnering (chocola vanaf
75% cacao).
Garneer de goed afgekoelde taart met het roomkaas mengsel, strooi de sinaas
appel en chocola garnering erop en tenslotte nog hier en daar een paar mooie
walnoot helften.
Tekst en foto's:
Annette Sieger
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De Bijenstal
Bijenkasten en korf door vandalen vernield
In december 2020 zijn er bijenkasten en een korf in onze Bijenstal omgegooid en vernield.
Dat het mensenwerk is, is mij wel duidelijk. Als imker ben ik zeer teleurgesteld dat dit gebeurd is, de vandalen begrijpen
niet dat hierdoor de bijen een achterstand oplopen voor het nieuwe bijenseizoen 2021.
We hebben nieuwe bijenkasten en korf moeten aanschaffen.
Een globaal overzicht wat het kost om één bijenkast gebruiksklaar te maken:
€ 63,00
• Korf

Dit jaar zal ik ook een overzicht laten
zien wat de bijenkasten hebben opge
bracht.
Dat zal niet veel zijn omdat ik met lege
kasten moet starten.
De twee die nu vervangen zijn en de
3e waarvan het volk helaas verdwenen
is in de winter.
Volken die verdwijen is een groot pro
bleem onder de imkers op dit moment.

• Bijenkast (bodem, 2 x BroedKamer, 2x HoningKamer,
dekplank met gat, voerbak, moerrooster, dekplaat met
glas en een dak

€ 360,00

• Raampjes BK en HK worden per 10 stuks verkocht. Je moet
ze zelf in elkaar maken

€

9,50

• RVS draad 0,45 mm 250 gram voor de raampjes

€

4,65

• Messing oogjes voor de raampjes

€

4,95

• Spijkertjes voor de raampjes

€

1,80

• Gegoten wasplaten BK en HK per kg

€ 16,95

• Impregneer propeleum 1 liter

€ 18,00

• Bijenvolk

€ 180,00

• Heel veel hobby tijd

Niet in geld uit te drukken

Imker Bert Burgers is ten einde raad:
"Ik ben het echt zat."
Ik had bijna de neiging om te stoppen met bijen houden, echter het imkeren is te leuk om mijn hobby zomaar in de
wilgen te hangen. Dat gaat niet gebeuren, ik ga gewoon door en ik hoop op een mooi bijenseizoen.
Laten we met z’n allen de bijenstal in de gaten houden, alvast bedankt.
Bert, tuin-imker
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Dat zou mooi zijn!
Dat zou mooi zijn. Het einde van co
rona lijkt in zicht, maar waarschijnlijk
blijven er beperkende maatregelen
tot ver in het jaar. Moeilijk om activi
teiten te plannen en te organiseren,
maar wel volop gelegenheid om er
over na te denken. 'Dat zou mooi zijn'
is een liedje van de Dijk uit 2002
maar kan ook de reactie zijn op
plannen voor activiteiten op Water-
land na corona.
Het lijkt me mooi om deel te nemen
aan activiteiten die aanzetten tot ont
moetingen met de natuur en tuinieren.
Dat kunnen allerlei dingen zijn en voor
alle leeftijden. Het liefst gezamenlijke
activiteiten voor de hele familie: de
kinderen plukken bramen of vlierbes
sen, de jongeren verzamelen jampot
jes en de volwassenen helpen bij het
maken van de jam. Dat zou toch mooi
zijn? Of misschien al eerder in het sei
zoen: samen vlierbloesemsap maken.
Maar het kan ook spannender en wat
wilder. Bijvoorbeeld gezamenlijk een
maaltijd maken met op het park ge
plukte kruiden. Er groeit genoeg voor
een pesto van daslook en zevenblad,
stamppotje brandnetel, een kruiden
botertje uit de kruidentuin en een frisse
siroop van Japanse duizendknoop. Dat
zou mooi zijn!

ander

Foto: S

Dikstra

Foto: Marion de Kaa

Voor de tuinders die het liever bij hun
eigen dieet houden, kunnen er crea
tieve middagen of ochtenden gehou
den worden waarbij er kunstwerken
met de natuur gemaakt worden. Bla
deren, veren, bloemen, takjes verza
melen en naar eigen fantasie in een
collage verwerken. Voor de meer leer
gierig dan creatief ingestelde tuinders
kunnen er herbaria gemaakt worden:
een verzameling gedroogde bloe
men. In het voorjaar en de zomer wor
den er dan zoveel mogelijk bloeiende
soorten verzameld, de naam opge
zocht en dan keurig per soort te drogen
geperst. Verzamelen kan iedereen, op
naam brengen is makkelijk met een
app en wat boeken. De technisch in
gestelde tuinders maken eenvoudig
een paar bloemenpersen. Aan het
einde van het tuinjaar is er dan een
prachtig overzicht van alles wat er
groeit en bloeit. Dat zou mooi zijn.

In het najaar rijpen bij iedereen de
druiven. Maar druivensap maken is
een hele klus. Gelukkig maken vele
handen licht werk. Dus waarom niet
gemeenschappelijk druivensap ma
ken? Er zijn vast wel een paar tuinders
met een stoom-extractie-pan, genoeg
tuinders met druivenranken. Druiven
inzamelen, wassen en op het terras
verwerken tot druivensap. Aan het
einde van de dag kan iedereen naar
huis met een paar flessen eigen ge
maakt sap. Wel weer meenemen voor
bij een BBQ! Dat zou mooi zijn.
Voor lezingen over tuinieren, compos
teren, snoeien, enz ... zijn vele deskun
dige enthousiaste lezinghouders in te
huren. De AVVN, Almere Stad & Na
tuur, de IVN en Staatsbosbeheer kun
nen ons daar bij helpen. Ook met ex
cursies op ons eigen park of praktijkles
sen zoals bijvoorbeeld een groots in
secten hotel maken. Ook kunnen we
eenvoudig meedoen met landelijke
activiteiten als 'slootjesdag' of één van
de vele teldagen voor vogels, bijen of
vlinders. Als die voorafgaan met een
lezing, worden de waarnemingen leu
ker en waardevoller. Dat zou mooi zijn.
Het zijn zomaar wat ideeën die in me
opkwamen tijdens de verschillende
lock-downs. Het is belangrijk om dan
juist niet op slot te gaan of depressief
te worden. 'Dat zou mooi zijn': begin
nen met een einde aan corona en een
vruchtbaar nieuw tuinjaar!
Erik Slim
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Herkent u uw bel?

IN
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Deadline Editie 2
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Ed Wichers gaf zichzelf een foto-opdracht: "Nu alles stil ligt, noodgedwongen door de seizoenssluiting, kon ik zonder iemand
te storen en zonder een tuin te betreden wat foto's maken. De foto's die ik heb gemaakt zijn kenmerkend voor onze
huisjes. Heel veel huisjes hebben een deurbel of deurklok. Typerend is dat deze bellen vaak versierd zijn met een of ander
dier. Ze zijn heel divers en vrijwel niet één is er gelijk. Ik heb er een collage gemaakt. Misschien leuk voor de Water-Lander?"
Bij deze!

15 april mail naar:

A

TE

N

D

W

communicatie@vtv-waterland.nl

R-LA
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De tuin der verbeelding
Wordt hier gepoot, gezaaid, gewied, gedorst, geoogst of gemaaid.
Wordt hier geplukt of alleen maar gekeken?
Verdort of verrot hier ooit iets, gaat ooit iets mis?
In de tuin der verbeelding, die niets dan droombeeld is,
lijdt niemand honger en niemand wordt gehaat,
de pijn is verdwenen, maar wat daagt je uit?
Zijn er nog angsten in je bestaan,
durf je ook hier onbegaande paden in te slaan?
Schijnt de zon hier altijd of striemt soms ook de regen,
Zijn er dingen te doen, of wordt alles zomaar verkregen?
Aan het werk, roept de tuin – laat iedereen binnen,
Verbeeld je: zonder verbeelding geen tuin te herwinnen.
Simon Vinkenoog
Uit: De plantage Hortus – september 1986

Op 5 januari j.l. hebben wij afscheid moeten nemen van een markant tuinder
van Water-Land: Rudolf de Kaste. Hij was een van de pioniers van ons tuincom
plex. Circa 43 jaar geleden gestart op ons tuincomplex (2e deel) dat toen nog
bestond uit een kleivlakte met veel riet en hier en daar wat kleine boompjes.
Ergens in die woestenij stonden 4 piketpaaltjes met in het midden een hoop
zand en dat was dan het plekje waar je jouw tuinhuisje mocht plaatsen. Wat
hebben we in die periode gesleept, want paden waren er nog niet. Dat gaf een
onderlinge band die eigenlijk nooit is verdwenen.
In die beginperiode heb ik Rudolf en Marianne ontmoet en samen met vele
andere beginnende tuinders vormden wij een hechte club die voor elkaar klaar
stond. En wat hebben wij een lol gehad op onderlinge feestjes; de feestavonden
in de kantine en later ook op onze gezamenlijke reisjes naar Duitsland en Belgie.
Rudolf was altijd duidelijk aanwezig met grappen en grollen en het proberen
om andere mensen op het verkeerde been te zetten. Als dat was gelukt dan
verscheen er een brede ontwapende lach op zijn gezicht.
Maar Rudolf had ook een zeer sociale en serieuze kant. Niemand deed vergeefs
een beroep op hem. Altijd stond hij klaar om mensen te helpen. Ook heeft hij
zich altijd ingezet voor het welzijn van ons tuincomplex.
Rudolf, je was in hart en nieren een echte Waterlander.
Ik wens Marianne, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte voor de komende
periode.
Herman Zwartjes
Na een kort ziekbed is An Koopal op 14
januari 2021 overleden.
Vele tuinders zullen haar kennen van
tuinhuisje 75/81.
Twee jaar geleden heeft zij na bijna 40
jaar de tuin aan ons overgedragen en
wij zullen er met liefde voor zorgen.
Charelle Böhne
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Het bestuur ontving een bericht van
overlijden van ons lid Wout de Groot
op 22 december 2020.
Met het heengaan van Wout de Groot
verliest Water-Land een markante fi
guur.
Namens het bestuur,
R.E. van Noppen
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INDIEN ONBESTELBAAR: VTV WATER-LAND, POSTBUS 22044
1302 CA ALMERE

Accu gereedschap
Aangedreven door een accu is het hele jaar toe
gestaan, mits er geen (geluids)overlast wordt ver
oorzaakt. Dit ter beoordeling van het bestuur. Het
bestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing verle
nen. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden wor
den verbonden.
Aggregaat
Het gebruik van een aggregaat is op bepaalde tij
den toegestaan als stroomleverancier voor elek
trisch aangedreven (tuin)gereedschap. In april en
september op maandag, woensdag en zaterdag
van 9.00 tot 14.00 uur.
Grasmaaier
Het gebruik van een mechanische of door accu
aangedreven grasmaaier is in de periode 1 april
tot 1 oktober toegestaan op maandag, woensdag
en zaterdag van 9:00 uur tot 14:00 uur. Het is tevens
toegestaan op woensdag tussen 18:00 uur en
20:00 uur.
Toegangshekken
Grote toegangshek geopend:

Voorzitter
Ernst Neve
Penningmeester en verzekeringszaken
Robin van Noppen
Postbus 22044
1302 CA Almere
06-58927556 zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur
(anders via voicemail)
NL57 RABO 0174 1931 81 t.n.v. VTV Water-Land
te Almere
Secretariaat
• vacant •
Postbus 22044
1302 CA Almere
Adreswijzigingen en dergelijke altijd schriftelijk
aan de secretaris melden
Bestuurszitting
1e en 3e zaterdag van de maand,
van april t/m september, in de bivak 11.00 - 12.00
uur
Contact
Bestuur

bestuur@vtv-waterland.nl

Secretariaat

secretariaat@vtv-waterland.nl

Financiën

penningmeester@vtv-waterland.nl

Verkoop

verkooptuinen@vtv-waterland.nl

EHBO 06-83904491
AED bij de Bivak, aanwezig van 1 april - 1 oktober
Openingstijden Winkel vanaf 1e zaterdag in april
ook voor gevonden voorwerpen
Zaterdag: 11.00 - 13.00 uur
Zondag: 11.00 - 12.00 uur
Zomervakantie 6 weken woensdag 19.00 - 20.00
uur
Afvoer huisvuil idem als openingstijden winkel
Commissies

april

08.00 - 18.00 uur

Buffet

mei t/m augustus

06.00 - 23.00 uur

Communicatie communicatie@vtv-waterland.nl

september

08.00 - 18.00 uur

EHBO

EHBO@vtv-waterland.nl

Inkoop

inkoop@vtv-waterland.nl

Recreatie

recreatie@vtv-waterland.nl

Op andere tijden heb je de tag nodig om het hek
te openen.
In de maand oktober toegang met de tag.
Van november t/m februari is de tuin alleen met de
tag toegankelijk tussen 09.00 en 18.00 uur.
In maart met tag tussen 07.00 en 22.00 uur.
De zijhekken zijn geopend van 1 april t/m 30
september.
Bij storing of noodgevallen kun je bellen met 06
33736384.
Het vergeten van je tag is geen noodgeval!

buffet@vtv-waterland.nl

Technisch

technisch@vtv-waterland.nl

WGTO

wgto@vtv-waterland.nl

Bijen zaken

tuin.imker.almere@gmail.com

Schapen
zaken

hvanriessen@gmail.com

Adres vtv Water-Land
Meentweg 2
1358 BP Almere
Website: vtv-waterland.nl

