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Wat ik mij altijd probeer in te denken is wat een ander nu eigenlijk vindt wat
gepast gedrag nu eigenlijk inhoudt. Over het algemeen probeer ik mijn gedrag
daarop aan te passen, tenminste als het mij niet onevenredig in mijn eigen
handelen beknot. Juist nu, in een tijd waar wij door onze overheid, onze BvV en
onze leden door hun bestuur worden beknot in ons handelen als nooit tevoren,
is het extra moeilijk om je ‘goed’ te gedragen. Meestal richt zich dat tegen de
overheid, hetgeen ook volstrekt logisch is omdat daar de meest beknottende
regels vandaan komen, maar meer en meer begint men zich ongemakkelijk te
voelen over de regels die voortvloeien uit die van de overheid, maar tot ons
komen via wegen waarvan we ze niet een-twee-drie mogen verwachten, te
weten ons bestuur.
Ik wil dit voorwoord aangrijpen om nog maar eens heel duidelijk te stellen dat
wij regels hanteren waarvan wij denken dat we dit in ons aller belang doen. Hier
valt onder het beperken van de activiteiten van de inkoop, het houden van
ALV’s ‘Corona-stijl’, het reorganiseren van commissies, het herinneren aan het
houden van onderlinge afstand en weinig bezoek in de tuinhuisjes, maar
vooral het beroep doen op ons ingebakken fatsoen. Want eigenlijk weten we
allemaal precies hoe het hoort, alleen zijn de omstandigheden nu zodanig, dat
we soms van het pad af raken. Ik kan alleen maar zeggen: “denk oplossingsge
richt en vraag je af hoe een ander zich zou voelen als hij of zij geconfronteerd
wordt met jouw gedrag.” Meestal is het bij ons op de tuin in dergelijke gevallen
te herleiden naar het ervaren van overlast van een ander. Tegenwoordig komt
daar het ervaren van beperkende regels bij. In beide gevallen geldt echter dat
je zelf niet kunt bepalen wat bij een ander overlast veroorzaakt. Wel kun je de
discussie blijven aangaan met het bestuur of je medetuinder. Maar één ding
blijft gelden: gedraag je! Je staat toch ook niet tegen je planten te schreeuwen
in de overtuiging dat ze er beter van gaan groeien?
Over groei gesproken. Jullie bestuur behoeft acuut aanwas. Vanaf begin juni
mogen we met twee bestuursleden en één beoogd kandidaat van een serieus
tekort aan bestuursleden spreken. Dit moet echt aangepakt worden. Het bestuur
moet namelijk minimaal uit 5 leden bestaan en liefst 7. Tot nu toe hebben we
het naar genoegdoening van het merendeel van onze leden kunnen rooien,
maar zeker in deze moeilijke tijden moeten we nu actie ondernemen om niet
later in de problemen te komen. Dus: meld je aan voor een bestuursfunctie. Doe
het, nu! Je zal met open armen ontvangen worden.

Met vriendelijke groet,
Ernst Neve

Voorzitter VTV Water-Land
0654334016
 

Gezocht: nieuwe
bestuursleden
In mijn vorige editie noemde ik het voor
de zoveelste keer: de maatregelen die
door de corona-pandemie aan onze
regering, aan onze Bond en aan ons
zijn opgelegd. Begrijp mij niet ver
keerd, natuurlijk mogen wij beschikken
over ons eigen lot en in die zin doen en
laten wat we maar willen. Maar binnen
bepaalde grenzen dus. Wat ik zelf heel
belangrijk vind, zijn de grenzen van het
betamelijke. Het hanteren van fat
soensnorm dus, of je gepast gedra
gen.
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Schrijver gezocht!
De redactie van de Water-Lander is op zoek naar een schrijver (m/v). Houd je
van schrijven, ons tuinpark en ben je benieuwd naar de verhalen van je mede-
tuinders? Help ons dan om 5 x per jaar ons mooie magazine te maken!
We zijn aardig, gezellig en je wordt goed begeleid.
Mail naar: communicatie@vtv-waterland.nl. 
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Bestuursmededelingen
Zoals iedereen weet zijn er behoorlijke beperkingen voor het houden van samenkomsten door de corona pandemie.
Dit geldt ook voor de te houden voorjaars ALV. In normale tijden wordt deze bijeenkomst in mei gehouden zoals
dit volgens de reglementen bepaald is. Ook deze bijeenkomst zal door de bijzondere omstandigheden op een
andere manier georganiseerd moeten worden.
 
Voorjaars ALV
In tegenstelling tot de najaars ALV wordt deze ALV een combinatie van een schriftelijk gedeelte en een gedeelte waarbij
gebruik gemaakt zal worden van een elektronische vergadermethode zoals Zoom. Om een en ander op de correcte
manier uit te voeren heeft het bestuur meer tijd nodig. Geheel volgens de noodwet corona is er een mogelijkheid om de
ALV uit te stellen tot uiterlijk 4 maanden na de verplichte datum van 1 juni. Het bestuur zal dan ook gebruik maken van
deze mogelijkheid.
De leden worden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen op de website en de Water-Lander. In ieder
geval zullen de cijfers 2020 met toelichting in de volgende Water-Lander gepubliceerd worden.
 
Stand van zaken Bestuur
Een van de agendapunten van een ALV is het eventueel benoemen van nieuwe bestuursleden. De afgelopen jaren heeft
het bestuur diverse keren bij de leden aangegeven dat we dringend om bestuursleden verlegen zitten. Uiteindelijk is er
in 2020 één aanmelding geweest te weten die van Peter Vertegaal.
 
Anderhalf jaar geleden trad Piet van Mansfeld aan in het bestuur en heeft de taak van groenbeheer en de tuincommis
sie op zich genomen. Daarnaast meldde Jeroen van der Linden zich als bestuurslid. Door persoonlijke omstandigheden
was het niet mogelijk voor Jeroen een grote rol te kunnen spelen. Jeroen heeft in 2020 bekend gemaakt zijn tuin te ver
kopen en dat hij per 1 juni 2021 het bestuur zal verlaten.
Daarnaast heeft Gerrie Nijland in het najaar afscheid al genomen als functioneel secretaris van het bestuur. Zoals gezegd
en tot plezier van het bestuur meldde Peter Vertegaal zich als kandidaat lid voor het bestuur. Hij gaf daarbij aan geïnte
resseerd te zijn in de overname van de taak verkoop tuinen van Ria Bulterman. Zij verlaat  het bestuur per 1 juni 2021  na
twee termijnen plus extra.
 
Huidige bestuur en termijnen
Ernst Neve :                       Voorzitter, gekozen najaar 2018
Robin van Noppen:          Penningmeester, gekozen najaar 2018
                                           Termijn loopt af per 1 juni 2021, niet herkiesbaar
Ria Bulterman:                   Verkoop tuinen, gekozen najaar 2013
                                           Stopt per 1 juni 2021, niet herkiesbaar
Piet van Mansfeld:            Groenbeheer, gekozen najaar 2019
Jeroen van der Linden:    Algemeen bestuurder, gekozen voorjaar 2019
                                           Stopt per 1 juni 2021, verkoop tuin
Peter Vertegaal:                Verkooptuinen, kandidaatstelling voorjaar 2021
 
Het mag duidelijk zijn dat er een probleem is met het aantal bestuursleden. Per 1 juni 2021 zijn er nog twee bestuursleden
en een kandidaat bestuurslid. Er zijn zonder meer vacatures voor een penningmeester en secretaris. Volgens de regle
menten moet het bestuur van Water-Land minimaal bestaan uit 5 leden en het liefst 7.
 
Leden die zich geroepen voelen om toe te treden tot het bestuur, worden hierbij nogmaals uitgenodigd.
 
De aftredende penningmeester is voor de aankomende tijd nog beschikbaar om de cijfers 2021 toe te lichten en de
nieuwe penningmeester te helpen met het opzetten van de begroting 2022.
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Zonnepanelen op het clubhuis
Medio 2019 hebben enkele tuinders de koppen bij elkaar gestoken om onderzoek te doen naar installatie van
zonnepanelen op het dak van het clubhuis. Door omstandigheden is daar de klad in gekomen.
 
Het bestuur heeft de boel gelukkig wakker geschud. Bij de ingezonden stukken voor de schriftelijke ALV 2020 zat namelijk
een vraag (van tuin 292) over verduurzaming en zonnepanelen op het clubhuis. Het bestuur antwoordde dat een
aantal jaren geleden een werkgroep is gestart om de mogelijkheden te onderzoeken, maar dat het nog geen rapport
heeft ontvangen. (Zie de extra uitgave van de Water-Lander 2021, blz. 6 onderaan).
 
Welnu, we gaan dit goed maken en vragen één of twee tuinders zich bij ons aan te sluiten om het vraagstuk samen op
te pakken. Het onderzoek moet uitmonden in een financieel plaatje voor de investering, dat eerst met het bestuur wordt
besproken. Daarna spreken de leden zich uit. De planning is dit laatste in de afdelingsvergadering in de het najaar aan
de orde te stellen.
Meld je even via de Communicatiecommissie zodat wij daarna contact met je kunnen opnemen.
 
George Middendorp, Johan van Schaick
 

Nieuw toegangshek
Het was een flinke klus om te regelen, maar we hebben
dankzij de technische commissie een nieuw toegangshek.
Dus hopelijk zijn alle storingen nu voorbij.
Het telefoonnummer dat je kunt bellen om in geval van
nood het hek te laten openen is nog steeds 06 33736384.
Je krijgt dan iemand van de technische commissie die het
hek op afstand kan openen. Je tag vergeten is geen
noodgeval, een ambulance die naar binnen moet wel.
En nog meer goed nieuws, er zijn concrete plannen om ook
het hek aan de kant van Almere-Haven bedienbaar te
maken met de tag zodat je daar ook buiten het seizoen
naar binnen kunt. Bij dit hek worden dan ook toegangsca
mera's geplaatst. Maar ook dat wordt nog een klus, want
er moet een stroomaansluiting komen waar 200 meter
graafwerk voor nodig is.

Henny Vos
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Daslook/avacado/ei
salade
Wat mee te nemen uit je tuin als je naar familie gaat?
De lente komt maar moeilijk op gang dit jaar maar
daslook laat niet op zich wachten. Als het bloeit is het
pas echt lente! Nu volop blad en pittig van smaak! De
familie kende het nog niet dus heb ik een grote bos
geplukt en in nat krantenpapier meegenomen naar
Noord Drenthe. Ik heb daar ter plekke dit recept be
dacht, het leek mij goed te combineren met de lamsbout
en de gepofte krieltjes.
 
Ingrediënten
bos van minstens 20 verse daslook bladeren
5 kleine avocado's
1 limoen
4 hardgekookte eieren
200 gram volle Franse kwark
4 eetlepels fijne olijfolie
3 theelepeltjes suiker
snufje peper en zout

 
De salade wordt in lagen opgebouwd.
Doe de gewassen en grof gesneden daslook in de smalle
beker van je staafmixer. Voeg de olijfolie toe en mix kort tot
puree.
Meng er de suiker, zout en peper doorheen. Doe het in een
schaal en voeg de volle kwark toe, roer door tot een mooie
egale massa. Strijk glad met een pannenlikker.
Pel de avocado's, halveer en ontpit ze. Snijd de halve
avocado's met de eiersnijder in mooie plakjes. Besprenkel
de plakjes met het sap van  de halve limoen en verdeel ze
over het daslook kwarkmengsel.
Verdeel daaroverheen drie hard gekookte eieren: met ei
ersnijder overlangs en dan dwars tot blokjes gesneden.
Besprenkelen met het sap van 1 halve limoen. Het vierde ei
in plakjes langs de rand als garnering. Steek tenslotte een
bosje van een vijftal kleine daslookblaadjes in het midden
van de schaal. Zelf had ik er ook al een paar bloemknoppen
bij zitten.
Let op: het kan heel pittig zijn! Daslook is wilde knoflook...
 
Toetjes tip
Heb je rijpe aardbeien? In mijn vriesvakje heb ik een
schaaltje waarin ik aardbeien-sorbet laat groeien.
Dat gaat zo:
Telkens als ik een handje aardbeien oogst, prak ik ze met
wat poedersuiker, dat spaar ik op in een afgedekt schaaltje
in het vriesvakje van mijn tuinkoelkast.
 
Tekst en foto's:
Annette Sieger
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Van zandvlakte tot paradijs
 
Het is 1976. Het gezin Wielart rijdt vanuit hartje Amsterdam naar Almere. Eenmaal de brug over een grote zand
vlakte waar de wind vrij spel heeft. En daar, ergens in die vlakte, ligt hun toekomstige tuin: één van de allereerste
tuinen op Water-Land. De start van een al 45 jaar durende tuincarrière die van generatie op generatie is doorge
geven. Nelly (80), Gerda (59) en Timothy vertellen (31). 
 
De A6 was er nog niet en Almere bestond in 1976 uit niet veel meer dan een paar bloemkoolwijkjes in Haven. Toch ver
ruilden veel Amsterdammers hun benauwde bovenwoning graag voor een huisje met tuin in de nog onherbergzame
nieuwe stad. De Amsterdammers die nog niet definitief de brug over wilden, konden voor frisse lucht en ruimte terecht
op VTV Water-Land. Nelly: “Alleen Amsterdammers konden zich inschrijven. Wij woonden destijds met onze twee kinderen
in een zijstraatje bij de Leidsestraat maar ik hield van tuinieren. De binnenstad en tuinieren gaan niet goed samen. Toen
ik las over Water-Land, zag ik meteen voor me hoe we daar ons eigen paradijsje konden creëren.” 

 
Rijdend over de dijk, op weg naar hun plekje op Water-Land, was er veel fantasie nodig om je dat paradijsje voor te
stellen. Gerda, destijds 14 jaar, weet het nog goed. “Eén grote zandvlakte en er stond niets aangegeven. We kwamen
eerst bij de Kluitenduikers terecht. Toen we Water-Land eindelijk gevonden hadden, staken er op de plek van onze tuin
een paar stokken uit het zand die ons toekomstige paradijs markeerden. In het begin was het vooral veel spitten en de
rietkluiten eruit halen. Daarvoor werden mijn zusje, broers en ik aan het werk gezet. "Kinderarbeid dus”, lacht Gerda.
 
Pionieren
“De sfeer op het park was vanaf het begin goed,” herinnert Nelly zich. “Letterlijk en figuurlijk opbouwend. We waren in
het begin met zo’n 15 tuinders. Het was enorm pionieren maar iedereen zat in hetzelfde schuitje dus je praatte veel met
elkaar. En altijd riep op een gegeven moment wel iemand dat de koffie of de soep klaar was. Het was hard werken, de
grond moest geschikt gemaakt worden. Behalve rietkluiten, stikte het van de distels, die moesten eruit. En dan zaaien en
planten. Ik zat veel te tekenen, wist precies hoe de tuin eruit moest gaan zien. Een van de eerste klussen was het aan
leggen van een looppad zodat we niet steeds door de blubber hoefden. En we hebben een soort konijnenhok neerge
zet voor het tuingereedschap. Ons huisje is kant en klaar gekocht en zelf in elkaar gezet maar er waren ook tuinders die
het helemaal zelf ontwierpen en bouwden, dat was goedkoper. Ondanks het vele werk heb ik er vanaf het begin af aan
van genoten. Het was ook ontspanning en het buiten zijn was heerlijk. Ieder seizoen was weer anders.” 
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Iedere tuinder werd geacht zijn steentje bij te dragen en moest jaarlijks 20 uur aan ‘algemeen nut’ besteden. “Ik was
secretaresse van de vereniging in oprichting,” zegt Nelly. “Die moest nog helemaal opgetuigd worden. Al vanaf het begin
zijn er activiteiten georganiseerd. Zo zette mevrouw Burgers op het parkeerterrein plantjes neer die andere tuinders
konden gebruiken. Er waren ook al open dagen al was er nog niet veel te zien.”
 
Verliefd, verloofd, getrouwd
De familie Burgers ging een belangrijke rol spelen, vooral in het leven van de jonge Gerda. “We speelden de hele dag
buiten. Soms gingen we met een groep kinderen naar Haven. Er was geen weg, we ploegden door een moerasgebied
je met sloten. Best link, want er was ook veel drijfzand. Dat hebben we onze ouders nooit verteld natuurlijk. Ik raakte bevriend
met Bert en zijn broers en zussen. Op een gegeven moment sloeg de vlam over en nu zijn we alweer 34 jaar getrouwd.
In 1991 kregen wij onze eigen tuin op Water-Land. Vanaf dat moment wonen we steeds een half jaar op de tuin. Onze
zoon Timothy zat in Almere op school dus dat was geen probleem.”
 
Timothy heeft gemengde herinneringen aan het wonen op de tuin. “Het was best saai eigenlijk,” zegt hij. “Er waren niet
veel kinderen om mee te spelen. Af en toe werd er in de zomer een ‘zwembad’ neergezet. Strobalen met landbouwplas
tic eroverheen gevuld met water, dat was heel leuk. Heel soms kwamen er wel eens vriendjes spelen. Bovendien, ik houd
helemaal niet van beestjes. Best ingewikkeld met een vader die bijen houden als liefhebberij heeft. Ik heb dus nooit zelf
een huisje overwogen.” 
 
Ver van de bewoonde wereld 
Voor tuinders van nu is het leven een stuk gemakkelijker. Ze komen in een gespreid bedje op een prachtig park en via
de zonnepanelen is er stroom, iets dat in de beginjaren nog ondenkbaar was. Ook heeft iedereen nu een eigen mobiel
en kan op de tuin online zijn. “Weet je nog de telefooncel?” vraagt Nelly. “Dat was de enige manier om contact met de
buitenwereld te hebben. Sommige mensen vonden dat wel eng, stel dat er wat gebeurt? We zaten in de beginjaren
letterlijk en figuurlijk ver weg van de bewoonde wereld.” Gerda: “Als je wilde bellen, had je een sleutel nodig. De telefoon
hing namelijk in een kastje en iedere tuinder kreeg een sleutel. Om te bellen had je kwartjes nodig. Soms stond je einde
loos te wachten tot de vorige beller ophing en jij de cel in kon.” 
Nelly Wielart heeft inmiddels geen tuin meer op Water-Land: “Toen mijn man overleed, werd het me te veel. Gelukkig kom
ik regelmatig bij Gerda en Bert op de tuin. Zo blijf ik helemaal op de hoogte van het reilen en zeilen.”
 
Connie Franssen
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Mensen waren wel enthousiast dat je zelf je klus kunt kiezen. Nieuwe takken
plaatsen zijn gemaakt, borders zijn gesnoeid, groenwallen en bergen takken
zijn opgeruimd. Én er is veel zwerfvuil verzameld. Vooral de hoeveelheid en
grootte van het zwerfvuil waren verbazingwekkend.
Op de nieuwe takkenplaatsen kun je de takken kwijt die dikker zijn dan 5 cm. In
de loop van het seizoen zullen er bij meerdere groenwallen takkenplaatsen
worden aangelegd.
Tenminste, als we de takken in een handzaam formaat blijven aanleveren. Een
takkenplaats moet wel makkelijk kunnen worden leeggehaald
Een aantal mensen heeft zich opgegeven als vrijwilliger voor een vaste klus. Zij
kunnen nu zelf deze klus dit jaar verder indelen en we zien ze dan helaas niet
meer tijdens de algemene tuindienst. Mocht je de informatie hierover gemist
hebben, in de vorige Water-Lander stond meer informatie. Of kijk op de website
onder nieuws bij "Ons tuinpark is ieders verantwoordelijkheid".
De uitslag van de wedstrijd voor de nieuwe naam van de houtwallen is ook
bekend. Voortaan gaat al het kleine tuinafval naar de groenwallen.
Met z'n allen houden we ons park mooi!
 
De Werkgroep Tuinonderhoud
 

Eerste tuindiensten groot succes
Afgelopen weken waren de eerste tuindiensten van dit seizoen. Ondanks de lastige corona-regels zijn er in die drie
dagen veel tuinders geweest. Het inschrijfsysteem via de site werkte af en toe nog niet helemaal mee, maar de
opstartproblemen lijken nu echt verholpen.
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Wat knapt het op!
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Afbouw Eco-muur
Eind augustus 2019 bouwde een flink aantal enthousiaste tuinders onder
leiding van een drietal even enthousiaste deskundigen één van de pronk
stukken op ons tuinpark. Dit pronkstuk is de eco-muur gaan heten. Begonnen
als een van de ideeën die door tuinders in het kader van “Natuurlijk Tuinie
ren” waren ingediend, toen nog onder de naam ‘stapelmuur’.
 
De Eco-muur vinden we op het stuk grond waar ook de natuurtuin, voorheen
de vlindertuin, ligt. In het noordelijkste puntje van ons tuinpark, tussen twee
bospartijen in. De basis van de muur bestaat uit bakstenen, tegels, dakpannen,
stoepbanden, keien, beton, grind, puin, aardewerk potten enz. Al dit soort
materialen die tuinders niet meer nodig hadden, mochten zij hier – wel een
beetje ordelijk – storten. Ook de tegels e.d. van de renovatie van het terras rond
het clubhuis kwamen hier terecht. Verder werden natuurlijke materialen, o.a.
boomstammen, stronken, holle stengels enz. aangevoerd. Voor de opvulling
werd 2 kuub speciaal (leemhoudend) zand gestort. 
Dit jaar gaan we de muur afbouwen. Wanneer en hoe hoor je later. Houd
hiervoor de website in de gaten. In het september-oktober nummer van de
Water-Lander editie 2019 stond een impressie van de bouwactiviteiten. 
 
Johan van Schaick
 
 
 
 

Veilig met gas
Misschien wist je het niet maar gasslangen hebben een uiterste houdbaarheidsdatum: die staat met grote letters op de
slang. Een te oude slang kan gaan lekken, met alle mogelijke rampzalige gevolgen. Dus controleer je slangen.
Nog even verder checken:
  Er gaat geen gasslang door een muur of plafond heen. Dat moet een koperen leiding zijn.
  De geiser is niet met een slang maar direct met een koperen leiding aangesloten.
  De geiser zit niet in de douche, het toilet of de slaapkamer.
  De geiser heeft een afvoer naar buiten, minstens een halve meter boven de nok van het dak.
  Je gasflessen staan buiten in de gaskast die niet is afgesloten.
  Je hebt geen kachel met een losse gasfles (dat mag alleen als je niet in je huisje slaapt).
Al deze regels zijn er voor je eigen veiligheid maar ook die van anderen, mocht je ooit hulp nodig hebben bij een cala
miteit.
Denk je dat er ergens een gaslek zit, controleer dit dan met een sopje gemaakt van afwasmiddel en water. Bij een lek
zul je bellen zien ontstaan. Gebruik nooit een vlam om te controleren op een lek.
En hang een koolmonoxide-melder op. Er zijn te veel voorbeelden van wat er voor verschrikkelijks kan gebeuren bij slecht
werkende geisers en kachels.

Henny Vos
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Vuilafvoer: een nieuwe aanpak
De laatste 5 jaren is het bedrag voor ‘vuilafvoer’ op onze jaarnota verdrievoudigd. In 2016 was dit nog € 13,20 en
nu in 2021 maar liefst € 53,00. En houd er maar rekening mee dat dit de komende jaren verder stijgt. Tenminste,
als we de zaken niet anders gaan aanpakken.
 
Voor de schriftelijke ledenvergadering van december 2020 had ik een voorstel ingediend, met als uitgangspunten:
We gaan meer en beter afval scheiden (zijn we als tuinpark met het Nationaal keurmerk Natuurlijk Tuinieren wel een
beetje aan ons zelf verplicht.)
De gebruiker betaalt (zoals het waterverbruik via de watermeter).
 
Ik zat aan het volgende te denken: al het afval dat te recyclen is, wordt door de tuinders zelf afgevoerd: glas, papier,
karton, plastic verpakkingen, metalen, blikjes, drinkpakken en ook jus en vet (niet in de wc doorspoelen!!!). Dat geldt ook
voor milieubelastend afval: verfresten, klein chemisch afval. Dus breng het afval weg naar de containers thuis of bij de
supermarkt of net als het grof afval naar de recycleperrons in Almere. (En dus niet op onze parkeerplaatsen en de bossen).
 
In de grote (of straks veel kleinere en goedkopere) afvalcontainer op de parkeerplaats gaat dan alleen echt restafval.
Hiervoor krijgt elk lid een nader te bepalen aantal doorzichtige vuilniszakken met opdruk. Alleen deze zakken (dus geen
andere) mogen in de afvalcontainer gedeponeerd worden. Als men meer vuilniszakken nodig heeft, koopt men deze in
de winkel.
Denkbaar is ook dat we containers voor glas, papier, plastic e.d. op de parkeerplaats laten neerzetten.
Als reactie op mijn voorstel heeft het bestuur de suggestie gedaan dat de “indiener (ik dus) samen met andere tuinders
een voorstel maak met daarin de voor- en nadelen en een kosten- en batenanalyse inclusief een risicoprofiel over het
niet naleven van deze regels.”
Mijn vraag: wie wil hieraan meewerken? 
 
Overigens zijn mijn ideeën een aanzet en niet per se dé aanpak om tot een beter afvalbeleid te komen. Als je andere
suggesties inbrengt: prima! Als het maar leidt tot directe verlaging van onze tuinlasten.
Wip even aan als ik op de tuin ben of meld je even bij de communicatiecommissie waarna ik contact met je opneem.
 
Johan van Schaick
Tuin 63

Schapenmest
Beste tuinders,

Wilt u ook liever op een natuurlijke manier uw tuin bemes
ten? Dan kunt u altijd bij ons schapenmest/compost opha
len. Graag eerst even bellen: 0654330384
 
Groet,
Johan en Hetty van De Schaperie

Avond in een tuin
  In de tuin wordt het donker.

Een grote stilte omvat
alle geluiden. Vogels proberen

verwoed haar te verbreken.
 

Je hoort de fluittonen heel duidelijk
gescheiden, en het gefluit in zijn geheel

ook weer gescheiden van de stilte.
 

Beken het maar: je kunt wel huilen
om dit krankzinnige verwisselen

van licht en donker, stilte en geluiden.
 

Adriaan Morriën
                           Uit: Avond in een tuin -1980
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De Bijenstal
De nieuwe bijenkasten moeten natuurlijk ook van binnen gevuld worden. Voordat er een bijenvolk in geplaatst
kan worden, zorg ik ervoor dat er raampjes in komen te hangen. Geen raampjes van glas maar een houten frame
met een vel kunst-raat.
 
Dat klinkt simpel maar het is best veel werk. Er moet per kamer (één laag van de bijenkast) 10 ramen gemaakt worden.
Een bijenkast bestaat als het volk op zijn grootst is, hoogzomer, uit 2 broedkamers en 2 honingkamers. Alle vier gevuld
dus met 10 ramen is 40 ramen per kast.

 
Ramen met raten worden om de 2 jaar vervangen, dat wil zeggen: de bijenwas wordt er uitgesneden, het hout
schoongebrand, de draden weer op spanning gebracht en er wordt weer een wasplaat op gesmolten.
Door het gebruik van de ramen, het schoonpoetsen door de bijen met propolis (een ontsmettingsmiddel dat de bijen
zelf samenstellen uit hars, bijenwas, stuifmeel en enzymen) worden de ramen steeds donkerder van kleur. Van geel tot
bijna zwart. 
Als imker werk ik het liefst met ramen die al uitgebouwd zijn en niet te donker zijn. Die zijn het beste en gezondst voor het
bijenvolk.
 
Bert Burgers, tuin-imker

De ramen koop ik als losse latten, die
timmer ik in elkaar, dan knijp ik met een
speciale gatentang er kleine gaatjes
in, in de gaatjes komen koperen busjes
om het hout te beschermen. Dan trek
ik ijzerdraad door de gaten en maak
ze op spanning, zodat het strak in het
raam zit. Per raam 3 draden in de
lengterichting. Dit om het kunstraat te
verstevigen, zoals betonijzer in beton.
Hierdoor kan ik de ramen makkelijker
optillen en zijn ze bestand tegen het
leegslingeren tijdens de honingoogst.

Daarna komt er een vel kunstraat op
te liggen. Door de draden onder span
ning (12 v)  te zetten smelt het kunst-
raat vast aan de draden. Kunstraat is
gemaakt van echte bijenwas. Het
wordt gesmolten en als een wafel plat
gedrukt tussen 2 platen. De 2 platen
zorgen ervoor dat de typische zeshoe
kige vorm (hexagoon)  zichtbaar is. De
bijen gebruiken die vorm om op verder
door te bouwen en piepkleine cellen
te maken waar broed, honing (nectar)
en pollen in opgeslagen kunnen wor
den.
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Waterlandkids

Kunstvoorwerp
Maak een kunstobject met daarin een verborgen ruimte.
Neem een leeg luciferdoosje (groot formaat) als basis. Ga
naar buiten en verzamel allerlei natuurlijke materialen zoals
takjes, steentjes, lege slakkenhuisjes, veren, schelpen etc.
Lijm die vast op je luciferdoosje zodat je het doosje niet
meer kunt zien, maar zorg dat je het doosje nog wel kunt
openschuiven. Je hebt nu een kunstvoorwerp gemaakt met
een verborgen ruimte, waarin je bijvoorbeeld briefjes of
andere geheimen kunt bewaren. Laat trots je kunstvoor
werp zien. Niemand weet dat er een geheim inzit.

 
Bloemenvaas
Maak je eigen bloemenvaas voor je vader, moeder, oma,
opa of buurvrouw!
Neem een stuk stevig karton van bijvoorbeeld 20 x 30 cm.
en teken op de onderste helft een vaas.
Prik in de bovenste helft gaatjes met een breinaald of iets
dergelijks.
Pluk madeliefjes, paardenbloemen en wat je verder zo
tegen komt en stop de steeltjes in de gaatjes.
Wordt het al wat?

 
Het kabouterpad
Het kabouterpad op ons park wordt al leuker en leuker. Ben
je er al eens geweest?
Het begint al een heel dorpje te worden en het is er een
drukte van belang met al die grappige mensjes.
Je kunt ook een klein kaboutertuintje maken rond een
boom. Zet een deurtje tegen de boom, als voordeur voor
de kabouter. Maak een paadje met kleine steentjes. Mis
schien heb je zelf nog leuke spulletjes om bij de kabouters
neer te zetten. Het kabouterpad begint tegenover tuin 153  

Ria Platvoet
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Tuinders vertrouwen de toekomst
Tuinders moeten toch wel positief ingestelde mensen zijn. Als je ziet waar het allemaal mee begint: het voortrekken
van plantjes uit kleine zaadjes. Of de pracht van de kwetsbare fruitbloesems, dan moet je wel vertrouwen hebben
in de toekomst om te hopen dat je over een paar maanden rijkelijk kan oogsten.
 
Het warmere weer heeft er voor gezorgd dat de peer, pruim, appel en kers staan te bloeien in onze tuin. De bijen zijn al
langs geweest, zouden ze uit de bijenstal van ons park komen? Als een late nachtvorst de tere vruchtbeginsels maar niet
kapot doet vriezen. De kersen eten we straks zo op, fantaseren we al. De appel wordt verwerkt tot appelmoes, de peren
zetten we op sap en met pruimen maken we jam of chutney. Ondanks dat er nu slechts bloesem is kunnen we toch al
genieten van de oogst die we in gedachten voor ons zien en nog altijd regelmatig uit de voorraadkast halen. Helemaal
vertrouwen in de toekomst hebben we dus ook niet, we leggen voorraden aan voor slechtere tijden.
 
Van een bevriende tuinder kregen we voorgetrokken tomatenplantjes. De kleine zaadjes had ze thuis in de warmte laten
ontkiemen, nu de plantjes 10 cm hoog zijn hebben we ze in onze kas gezet. De oogst van vorig jaar was groot genoeg
om meerdere potten 'tomaten-basis' van te maken. Heerlijk als saus bij pasta's of als basis voor een smakelijke soep. In
de bakken op pootjes, tegen de slakken, kiemt een sla-melange en groeit de overwinterde snijbiet. De klimrekken voor
de peultjes staan op hun plek en de peultjes steken net hun eerste blaadjes boven de grond uit. In de kas staan nog
sperziebonen en snijbonen voor te trekken. Straks halen we de 'Madam Jeanet', hete surinaamse peper, van huis op
waar ie overwinterd heeft. Deze zomer gaat ie de kas weer in om pepers te geven voor de sambal die we maken.
 
Net als de groeiende plantjes hebben we zin in een nieuw seizoen. Kom maar door met die warmte en licht van de zon.
De koude en korte dagen hebben lang genoeg geduurd.
 
Erik Slim
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Gelieve geen vuilniszakken bij de con
tainer te plaatsen als deze gesloten is.
En wilt u ook zo vriendelijk zijn om geen
huisvuil van uw privé adres mee naar
ons tuincomplex te nemen en het daar
weg te gooien?

Het bestuur

Rectificatie
tuindienstkaart
Op de gedrukte tuindienstkaarten staat een fout:
zondag 19 juni moet zijn zondag 19 juli.
Op de website staat wel de juiste datum.

Werkgroep Tuinonderhoud
 

Vuilnis afvoeren
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Wilde orchideeënhoek
Op deze plek, nu goed zichtbaar door de verlaagde haag, is het altijd heel nat.
Van het vijvertalud stroomt regenwater op natuurlijke wijze naar deze toch al
laag gelegen plek. De grote maaimachine kwam hier regelmatig vast te zitten. 
In het kader van Natuurlijk Tuinieren is wel het idee geopperd hier een padden
poel te graven. Nu is ervoor gekozen deze plek in het vervolg een keer per jaar
te maaien en het maaisel af te ruimen. Hierdoor verschraalt de bodem en krijgen
de wilde orchideeën (rietorchis) de kans zich te her-ontwikkelen. Deze planten
kwamen oorspronkelijk in groten getale in de Flevopolder voor. Door steeds vaker
te gaan maaien verdwenen zij. In zo’n natte plek voelen meer planten zich thuis,
o.a. de kattenstaart. Tijdens de eerste tuindienst van dit jaar en ook daarna nog
eens is de dikste laag gras afgemaaid en verwijderd. Komend najaar staat de
volgende maaibeurt op het programma. 
Het wordt al met al een hoogst interessante locatie, zo samen met het straks
fraai bloeiende bijenlint (op de foto net gefreesd) en het wandelpad (Bijenpad)
boven op het talud en even verderop de Bijenstal. Gaat dat zien!
 
Johan van Schaick
 

EHBO beperkt
Omdat de tuindiensten niet elke zaterdag zijn, is ook de
EHBO niet altijd bemensd. Heb je de EHBO nodig, bijvoor
beeld voor het lenen van een rolstoel, bel dan: 06 8390 4491.
De EHBO commissie is ook op zoek naar versterking. Ben jij
EHBO'er? Meld je dan aan: EHBO@vtv-waterland.nl. 
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april 08.00 - 18.00 uur

mei t/m augustus 06.00 - 23.00 uur

september  08.00 - 18.00 uur

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:

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!

Bestuur  bestuur@vtv-waterland.nl

Secretariaat  secretariaat@vtv-waterland.nl

Financiën  penningmeester@vtv-waterland.nl

Verkoop   verkooptuinen@vtv-waterland.nl

Buffet  buffet@vtv-waterland.nl

Communicatie communicatie@vtv-waterland.nl

EHBO   EHBO@vtv-waterland.nl

Inkoop  inkoop@vtv-waterland.nl

Recreatie  recreatie@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

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

 
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

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

INDIEN ONBESTELBAAR: VTV WATER-LAND, POSTBUS 22044

1302 CA ALMERE

www.editoo.nl


