
VTV Water-Land

De Water-Lander

Jaargang 2021, Editie 3

https://sites.google.com/view/vtv-waterland-wl-3-21




 
Digitale padpraat
Er moet mij nog iets van het hart. Terwijl VTV Water-Land verschillende kanalen
heeft via welke de leden met elkaar en met het bestuur kunnen communiceren,
kiezen sommigen ervoor dat te doen via Facebook. Het bestuur ziet daar iets
heel raars gebeuren. Via Facebook worden vragen gesteld waarvan je zou
verwachten dat deze aan het bestuur gesteld zouden moeten worden, maar
nog gekker, zien we antwoorden die vaak niets met de werkelijkheid te maken
hebben. De digitale versie van padpraat is hiermee een feit. Voor het bestuur is
het volstrekt onbegrijpelijk dat leden wel via Facebook een vraag kunnen stellen,
maar niet een e-mail aan het bestuur kunnen richten, een bericht in ons tuin
bulletin of op onze site kunnen laten zetten, of in het mededelingenbord kunnen
laten hangen, naar een bestuursvergadering gaan of simpelweg het bestuur
te mailen of te bellen. Via deze route krijg je namelijk ook echt een duidelijk
antwoord op je vraag, afkomstig van degenen die erover gaan.
 
Vertrouwen
Het doet mij persoonlijk pijn om bijvoorbeeld op Facebook te lezen dat het
bestuur of haar leden niet deugen. Zonder enige schroom worden er door en
kelingen ernstige beschuldigingen geuit zonder enige onderbouwing of bewijs,
naar het bestuur en naar andere leden. Hou op met die stemmingmakerij, hou
op met misdragingen naar anderen. Wil je iets veranderen, doe dat dan volgens
de regels en kom in actie. Het ongefundeerd beschuldigen is schadelijk voor
de motivatie, voor de onderlinge relaties, en het is vooral onbehoorlijk. Het duidt
op wantrouwen. Natuurlijk is iedereen overal klaar mee, dat begrijpen we heus
wel. Maar als het vertrouwen van de meerderheid in het bestuur er niet meer is,
dan moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en wordt het tijd voor een
ander bestuur. Tot wij tot deze conclusie komen, blijven wij voor jullie de klus
klaren. Want dat was de afspraak.
Met vriendelijke groet,
 
Ernst Neve
Voorzitter VTV Water-Land
0654334016

 
De versoepelde coronamaatregelen
van 26 juni zijn voor de tuin van grote
betekenis. We mogen eigenlijk weer
bijna alles, zolang we die onderlinge
afstand maar in het oog houden.
Ik wil iedereen bedanken die de afge
lopen 13 maanden zo hun best heeft
gedaan zich in te zetten voor de vere
niging. De regels waar we ons geacht
werden aan te houden, gingen tegen
normaal menselijk gedrag in en stuit
ten bij zo’n beetje iedereen op weer
stand. Volstrekt begrijpelijk ook dat in
sommige gevallen de lontjes korter en
korter werden, maar het was tijd om
vooral tijd aan anderen te denken. Je
zou het toch niet op je geweten willen
hebben een ander ziek te hebben
gemaakt. Of erger. Dat hebben we
maar mooi weten te voorkomen, en
dat verdient een pluim.
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Zelf je tuin controleren
Als Werkgroep Tuinonderhoud willen we een nieuwe manier van tuincontroles introduceren. Daarom vragen we
iedereen zelf zijn of haar eigen tuin kritisch te bekijken en te beoordelen door het invullen van het formulier dat je
vindt in deze Water-Lander.
Hoe werkt het?

• Bekijk het tuincontroleformulier. De eventuele klusjes die nog openstaan, kun je 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 vóór 1 september 2021 in de brievenbus van de Werkgroep Tuinonderhoud (Tuincommissie). Deze
brievenbus hangt op de gereedschapskeet op het plein.
• Het formulier staat ook op de website zodat je het ook online kunt invullen:
www.vtv-waterland.nl/tuinformulier
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 efficiënter gaan werken. Dat scheelt een hoop
gezeur en gedoe.
 
Werkgroep Tuinonderhoud

Gea Snakenborg stuurde ons een foto van een bloeiende tulpenboom!
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Waterlandkids
De zomervakantie gaat beginnen!. Deze keer in de Water-Lander een heuse quiz over dieren, een zoektocht naar
de hoogste boom en vogels in de rui. Je kunt de antwoorden op de quiz en de hoogte van de boom vóór 15 au
gustus doorgeven aan: communicatie@vtv-waterland.nl
Zet je naam, leeftijd en tuinnummer erbij want je kunt leuke prijzen winnen. Wie weet sta jij in de volgende Water-
Lander met een foto bij de prijsuitreiking!
 
10 vragen over dieren
1. Welk dier kan zijn kop helemaal omdraaien?
2. Welk dier is een amfibie?
3. Welk dier kan slecht zien en leeft onder de grond?
4. Welk dier heeft een spiegel (witte vlek onder de staart)?
5. Welke muis is geen knaagdier, maar een insecteneter?
6. Van welk dier heet het mannetje een rekel?
7. Welk dier stampt bij gevaar met zijn achterpoten?
8. Wat voor dier is een kleine vos?
9. Welk dier heeft een kam aan zijn poot?
10. Welk dier is geen spin maar kan wel spinnen (spinrag maken)?
 
Hoe hoog is een boom?
In Nederland hebben we geen oerbossen meer en dus ook geen eeuwenoude woudreuzen. Bomen van 15 meter vinden
we in Nederland al hoog, maar eigenlijk moet een boom hoger dan 25 meter zijn om ‘hoog’ genoemd te mogen worden.
Op ons complex staan vast wel bomen die ook zo hoog zijn.
Er is een handig trucje om op te meten hoe hoog een boom is: loop van de boom weg net zo lang tot je tussen je benen
door het topje van de boom kunt zien. Loop dan met grote stappen van 1 meter recht naar de voet van de boom en tel
je stappen. Het aantal stappen is de hoogte van de boom in meters.
Een leuke bezigheid voor deze zomervakantie om samen met andere kinderen op het park te doen.
Laat je ons weten welke boom je hebt opgemeten en hoe hoog die is?
 
In de rui
Veren zijn een kenmerk van vogels. Geen enkele andere diersoort heeft veren. Vogels hebben 4 verschillende soorten
veren met een verschillende functie. Met de grootste veren, de slagpennen, kan een vogel vliegen. Met de staartpennen
kan de vogel o.a. sturen, remmen en evenwicht bewaren in de lucht. De dekveren van de vogel houden het lichaam
droog, ze zijn waterafstotend als een regenjas. De donsveren zitten onder de dekveren en regelen samen met de dek
veren de lichaamstemperatuur. Ook gebruiken vogels hun veren om het nest warm te houden en sommige vogels be
kleden hun nest met donsveertjes om het nest lekker zacht te maken. De kleur van de veren zorgt voor camouflage of is
juist om mee te pronken bij het zoeken van een vrouwtje. Minstens één keer per jaar zijn vogels in de rui en vervangen
ze hun veren. Dat is meestal in de zomer als de jongen zijn uitgevlogen. Tijdens de rui houden vogels zich stil, ze zijn
kwetsbaar omdat ze minder goed kunnen vliegen.
De rui is een mooi moment om te starten met een verenverzameling. Ga op zoek naar veren, in de zomer zijn ze niet
moeilijk te vinden. Een mooi veertje is een waardevolle schat op zich.
 
Ria Platvoet
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Piramide in Overgooi
Almere Overgooi. Twee gouden piramides schitteren in de zon. De hoogste piramide is 7,5 meter hoog. Toch moet
je goed kijken om ze te zien want de piramidewoning gaat ’s zomers steeds meer schuil achter groen. Wie wonen
er en waarom een piramide?
 
Het is maar drie minuten fietsen van ons park naar de piramidewoning. Bij de rotonde rechtdoor. Een paar huizen verder
schittert het goud je tegemoet. Het is de eerste zomerse dag van het jaar. Bewoner Robert komt aanlopen met een kan
thee en twee mokken. We volgen het smalle pad door het uitbundige groen naar een kleine zitplek. “Waarom we een
piramidewoning neergezet hebben? Vanwege de energie!”, zegt Robert. “Mijn fascinatie voor piramides begon al in de
zeventiger jaren. Ik las toen al veel over de speciale energie. In 1979 maakte ik met vrienden een piramideconstructie
van buizen. Ik ben eronder gaan zitten en voelde me thuis zoals ik me zelden thuis heb gevoeld. Mensen hebben eeu
wenoude roots in het oude Egypte, een vrij ideale samenleving. Die herinnering draag je met je mee.”
 
 
 
Magisch en romantisch 
Robert en zijn vrouw Harriet zijn, na jaren in India gewoond te hebben, gesetteld
in Almere. “Hier kon je destijds nog huizen krijgen voor een goede prijs. Er moest
bedrijfsruimte bij zijn voor onze wierookhandel. Door de groei van ons bedrijf is
het gelukt onze droom, wonen in piramide, te verwezenlijken. Het huis is helemaal
van grenenhout, de verhoudingen van de kleine piramide zijn gebaseerd op
die van de piramide van Cheops. 
We maken een rondje door de immense tuin, zelfs het konijn blijkt een eigen
piramide te hebben. Het terras grenst aan een grote vijver, de kikkers kwaken,
bijen zoemen, mijn blote benen kriebelen. Ook de ramen in de woning hebben
betekenis. In de grote piramide zit een groot stervormig raam, in de kleine een
veelkleurige cirkel. Robert: “De stervorm is een symbool uit India en symboliseert
het streven naar een hoger doel. Het ronde raam heeft 12 kleuren die ieder voor
een waarde staan zoals dankbaarheid en moed. Magisch en heel erg roman
tisch.” 
 
De tuin mag doen waar ‘ie zin in heeft
We lopen een rondje door de tuin, een bonte mengeling van klaprozen, vinger
hoedskruid, brandnetels, fruitbomen – zelfs een sequoiaboom. Om de tuin heen
staat een haag van honderden Acers, gekregen van een bevriende kweker. Ik
kan me voorstellen dat de tuin letterlijk niet meer te overzien is. Robert kijkt om
zich heen. “We gebruiken plantenpulp om de grond vruchtbaar te maken. Dat
halen we af bij een sapmaker die blij is dat hij het niet weg hoeft te gooien. We
vermengen de pulp met bokashi. Nou, je ziet, het werkt. Wat er nu allemaal
groeit, dat is fantastisch. We hebben geen tijd om in de tuin te werken want zijn
bezig met de School voor de Toekomst in Oosterwold waar een tuin van driekwart
hectare komt. Maar buiten dat, de tuin is er voor de tuin, die mag doen waar
hij zin in heeft.” 
 
Connie Franssen
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De Bijenstal
In deze warme periode gaan de bijen zwermen. Dit kan meerdere oorzaken hebben; het volk vindt dat de koningin
niet meer goed voldoet aan haar taak (eitjes leggen) en besluit een nieuwe koningin te maken. Het volk kan te
groot worden voor de bijenkast waar zij in wonen en moet zich splitsen om zo ruimte genoeg te hebben. Ook kan
het volk de gehaalde nectar (wat later de honing wordt) in de broedcellen opslaan i.p.v. de daarvoor bestemde
honingramen. De koningin heeft daardoor te weinig legruimte voor haar eitjes. Als het volk besluit te gaan zwermen,
dan drinken zij zich vol met voedsel (honing) en vertrekken onder luid gezoem.
 
 
Er zijn al verkennende bijen geweest die een mogelijke plek
voor de zwerm hebben uitgezocht. De zwerm kan op zeer
uiteenlopende plekken besluiten te gaan hangen: een
struik of boom, een ontluchtingsspleet in de muur vaak
onder een dakrand, zelfs een fietstas is een geliefde plek.
Als een zwerm een plek bij u in de tuin besluit uit te kiezen
en u bent aanwezig, dan zal u opvallen dat er een luid
gezoem klinkt er er vele duizenden bijen vliegen. Dit kan
zeer indrukwekkend zijn. U hoeft echter niet bevreesd te zijn,
de bijen zullen normaal gesproken niet steken. Ze zijn vol
gevreten en willen alleen maar zorgen dat de koningin
beschermd is en blijft door zo snel mogelijk op één kluit te
gaan hangen.
Als u een zwerm ziet hangen, bekijk die dan rustig van een
kleine afstand. Vaak hangen ze in hart-vorm, waarschijnlijk
om zoveel mogelijk grip te hebben op de omgeving en el
kaar. Als imker kan ik een zwerm scheppen (weghalen).
Dat doe ik het liefst wat later op de dag, zodat alle bijen
aan de kluit hangen en dus zoveel mogelijk bijen meegaan
naar een nieuwe kast. Want daar gaat een bijenzwerm in
wonen. Laat de zwerm zich rustig vormen als ze aan komen
vliegen, dan zijn ze des te eerder kalm op een kluit. Probeer
een foto te maken van waar hij hangt en bel mij     
(06 52697218) om het door te geven.

Ik krijg ook meldingen van hommel- en wespennesten. De
hommelnesten probeer ik zoveel mogelijk te laten zitten, het
zijn beschermde beestjes. Als dat niet kan en ze zitten bij
voorbeeld in een vogelnestkastje, dan verplaats ik het vo
gelnestkastje naar een veilige plek. Tip: maak het vogelnest
kastje schoon nadat de vogels erin gebroed hebben,
hommels broeden graag in een oud nest in het kastje.
Wespennesten kan ik weghalen als deze ergens zitten waar
men er last van heeft, maar ook wespen zijn nuttige beest
jes die vele muggen opeten. Dus ook hen laat ik liever zitten.

Terug naar de zwerm, deze zit inmiddels in een bijenkast en
gaat daar razendsnel aan het werk om de raten uit te
bouwen en geschikt te maken voor eitjes en nectar. Na het
vangen heb ik ze behandeld tegen de varroamijt, een mijt
die helaas voor veel overlast kan zorgen bij de bijen. Zo
maakt het nieuwe volk een goede start.
 
Bert Burgers, tuin-imker
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Waar zitten de
meeste beestjes? 
Als ik het snikhete Bivak binnenwandel, is de stemming
opperbest. Er is net een kevertje ontdekt dat nog niet
eerder in Flevoland gespot is. Mees laat het me zien, een
piepkleine, roodachtige speldenknop met de stoere
naam Glanzende Basterd Weekschildkever. 
 
“Zelfs zo’n klein insect heeft dus een hartslag, ademhaling
en gedrag. Misschien komt ‘ie hier al jaren voor, maar wij
zijn wel de eersten die dat ontdekt hebben,” zegt Mees trots
over de ontdekking. Mees, Nataly, Milou en Tim zijn 1e-jaars
studenten Toegepaste Biologie aan de Aeres Hogeschool
in Almere en doen onderzoek naar de biodiversiteit op ons
park. Ze zitten rond de tafel met drie bakken waarop staat:
wilde bloemenveld, pinksterbloemen en gemaaid gras. In
de bak een vel wit keukenpapier waar insecten op liggen. 

 
Econerds
“We zijn hier 24 uur aan het werk, er wordt dus niet geslapen
vannacht,” zegt Nataly. “Vanavond doen we onderzoek
naar nachtvlinders, daar is Ton in gespecialiseerd.” Ton is
Ton Eggenhuizen, stadsecoloog van Almere. Ook - volgens
eigen zeggen - econerd André is aangeschoven en natuur
lijk onze huisbioloog Erik Slim, de link tussen ons tuinpark en
Aeres. “We zijn allemaal econerds,” lacht Nataly. “Daarom
studeren we dit ook. Het is niet zo dat ik heel erg dol ben op
spinnen en kevers. Ik ben vooral geïnteresseerd in de sa
menhang van alles dat leeft. Het grappige is, als je je erin
verdiept, wordt het heel interessant. Ik ben echt fanatiek
nu.” 
Het onderzoek is heel praktisch. Tim: “We gaan met een
schepnet door het gemaaide gras, door de pinksterbloem
stroken en het wilde bloemenveld. Er zijn ook plakvallen
gezet. Daarna bekijken en vergelijken we de oogst.” 
Er kan nog niets gezegd worden over de resultaten, alhoe
wel er in de bak met de oogst uit de bloemenweide en
pinksterbloemen duidelijk meer en gevarieerdere beestjes

rondkruipen. “We onderzoeken hoe rijk de natuur hier is. Het
ligt natuurlijk voor de hand dat de bloemenweide biolo
gisch het meest divers is, maar dat moeten we nog wel
wetenschappelijk onderbouwen,” zegt Milou. “Als je veel
verschillende insecten tegenkomt, betekent dat de diversi
teit aan wilde planten ook hoog is en dat de natuur in balans
is en dus beter bestand tegen ziekte.” 
 
Openluchtbioscoop
Die avond loop ik in het donker naar het Bivak. Tussen de
bomen is een soort kleine openluchtbioscoop opgesteld:
een wit scherm met daarop gericht een paar felle lampen.
“Het is de bedoeling dat er nachtvlinders op het licht afko
men,” zegt stadsecoloog Ton terwijl hij nauwgezet het
scherm afspeurt. “In Nederland zijn er zo’n 92 verschillende
soorten. Ook daarvoor geldt: hoe gevarieerder de vegeta
tie, hoe gevarieerder de soorten.”
 
Dit najaar worden de resultaten van het onderzoek gepre
senteerd maar om een echt goed beeld van de biodiversi
teit te krijgen, is het nodig het onderzoek regelmatig te
herhalen. “Dat gaat vast wel gebeuren,” zegt Nataly.
“Waarschijnlijk volgend jaar door de nieuwe eerstejaars.” 
 
Connie Franssen
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Zijn koelkasten op
gas veilig?
De brand, in een van de tuinhuisjes op ons park van een
paar weken geleden, heeft weer eens duidelijk gemaakt
dat koelkasten op gas gevaarlijk kunnen zijn, ook al was
de gasinstallatie in het tuinhuisje verder in orde.

Houd er rekening mee dat bij dit soort koelkasten altijd een
vlam brandt. De manier waarop zo'n koelkast werkt is anders
dan je koelkast thuis. Zet de achterkant van de koelkast
daarom niet in de buurt van brandbaar materiaal en zorg
dat er geen stof zit bij de brander, want dat kan in brand
vliegen. Een slecht werkende brander kan zelfs koolmonoxi
de veroorzaken. Zorg dus altijd voor ventilatie.
Op foto 2 en 3 - die verder niets te maken hebben met de
brand en die ik zelf ooit heb gemaakt - zie je voorbeelden
hoe het niet moet. Zorg dat je koelkast gewoon goed werkt.
 
Gasflessen
Je gasflessen moeten buiten in een niet-afgesloten gaskist
staan. Je mag maximaal vier flessen met gas hebben.
Mocht er toch ooit brand ontstaan, dan kunnen de flessen
misschien nog op tijd worden weggehaald. Daarmee kan
ontploffen van de flessen worden voorkomen. Het is dus
belangrijk dat er geen slot op de kist zit.

 De ravage na de brand (foto met toestemming van de
eigenaar van het huisje)

De vlam van de gas-koelkast. Het warmteschild om de vlam
af te schermen, is hier verwijderd. De brander is vervuild en
de vlam is daarom geel. Kans op koolmonoxide.

 
Nieuwe koelkast
Misschien toch tijd om een nieuwe koelkast te kopen?
Koelkasten voor op de tuin zijn duur. Als je een tweedehands
vindt op Marktplaats of op een andere manier, koop dan
een goed werkende. Bij twijfel, niet kopen!
Je kunt er ook over denken een elektrische koelkast te
kopen. Zoek heel goed uit welke je wilt en vergelijk de ver
schillende websites waar ze te koop zijn. Zoek op websites
voor kampeerartikelen of camperbenodigdheden. Het zou
ook heel goed kunnen dat je ook nieuwe zonnepanelen en
een een nieuwe, zwaardere accu nodig hebt.
Een 'thuiskoelkast' met omvormer is vaak niet de beste
oplossing en een simpele elektrische koelbox is een
stroomvreter. Een koelbox  kun je eigenlijk alleen overdag
gebruiken als de zon flink schijnt. Dat is dus zeker geen goed
alternatief.
Vertrouw je de gasinstallatie in je tuinhuisje niet of heb je
vragen, neem contact op met de technische commissie
via technisch@vtv-waterland.nl
 
Henny Vos
 
 

Nu met warmteschild, waarin iemand zelf een gat heeft
gemaakt. Het ontstekingsmechanisme werkt niet meer en
zo kun je er een lucifer bijhouden. Niet doen!
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Een plek voor iedereen
Een plek voor iedereen, dat is een moeilijke opgave. Iedereen is veel en dan nog plekjes vinden dat wordt lastig
in een kleine omgeving. En wie zoeken er dan een plekje? De insecten zoeken een plekje. We hebben ze hard nodig
voor bestuiving van onze gewassen en voor plaagdier bestrijding op ons park. Maar net als in de mensenwereld
is er schaarste op huisvestingsgebied en voedsel voor de insecten. Dit is dus geen betoog over verdraagzaamheid
op ons tuinpark en ruimte geven aan anderen om zichzelf te kunnen zijn zonder jezelf weg te cijferen, maar het
gaat over insecten en hun tekort aan goede leefomgeving.

Veel minder insecten
Dat er minder insecten zijn merken we
als we met de auto van huis naar de
tuin rijden. Vroeger veranderde de
voorruit dan in een macaber kleverig
geheel van geplette insecten. Best
prettig eigenlijk dat we nu voor de te
rugreis niet eerst de ruiten hoeven
schoon te maken. Kleverige insecten
op voorruiten is een herinnering gewor
den aan vroegere reizen met je ouders
door Nederland of naar Zuid-Europa.
Naar Zuid-Europa vliegen we tegen
woordig en in Nederland vliegen nau
welijks meer insecten. Uit meerdere
onderzoeken is duidelijk geworden dat
de afgelopen 30 jaar de hoeveelheid
insecten met circa 75% is afgenomen.
Prettig voor je voorruiten maar niet leuk
voor de natuur. Niet alleen de hoeveel
heid (kilo's) insecten maar ook de di
versiteit (aantal soorten) is schrikba
rend afgenomen. Bij zweefvliegen zelfs
met ruim 80% in de afgelopen 25 jaar.
Niet alleen de zeldzame soorten zijn
achteruit gegaan maar ook met de
meer algemene soorten gaat het
slecht. Als je dan bedenkt dat iedere
soort een rol speelde in het proces van
'eten en gegeten worden' dan wordt
er dus minder gegeten en is er minder
te eten. Insecten eten elkaar en van
planten terwijl ze zelf weer gegeten
worden door vogels en kleine zoogdie
ren, kikkers en padden. Dus als het
slecht gaat met de insecten heeft dat
gevolgen voor vele dieren.
 
Kansen op ons tuinpark
Ons tuinpark is geen nare plek om te
leven voor insecten. We gebruiken
minder bestrijdingsmiddelen dan in de
omliggende landbouwgebieden en
met de vele tuintjes is er aardig wat
variatie in de begroeiing. De bossages,
waterpartij, bloemenweide en pink
sterbloemstroken zorgen voor nog
meer plekjes voor insecten om te eten,
te schuilen, te wonen, zich voort te
planten, eieren af te zetten of te genie
ten van nectar en stuifmeel.
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Eigenlijk zijn insecten net mensen, geef ze hun natje en
droogje en ze zijn niet weg te krijgen. Om een leventje op
te bouwen is het ook belangrijk dat je als insect in alle le
vensstadia ongestoord kunt gedijen. Nadat de meeste in
secten uit een eitje zijn gekropen dat ergens verscholen
tussen het groen of in het water zat leven ze een periode
als rups of larve. Ze knagen dan van fris groen of jagen op
kleinere dieren als bladluizen of muggenlarven. Zelf zijn ze
op dat moment eiwitrijk voedsel voor net uit het ei gekropen
vogeltjes, salamanders en vissen. Na het leven als rups/
larve ondergaan ze een gedaanteverandering en krijgen
ze vleugels om het tuinpark verder te verkennen. Vaak duurt
het een aantal dagen tot maanden voor deze gedaante
verandering voor elkaar is. Ze maken dan als pop een re
latief ruststadium door, vaak ingegraven in de grond of
verscholen hangend tussen bladeren of in een laag
strooisel. Hoe meer plekjes er zijn om één van de specifieke
levensstadia door te brengen hoe beter het de insecten en
natuur vergaat.
 
Hoger gras, meer schuilplekken
Variatie in begroeiing, in nat en droog maar vooral ook
stabiliteit van de omgeving zijn belangrijke factoren om je
als insect te kunnen handhaven. Als iedere 14 dagen je
huis, eten of nest wordt plat gemaaid geef je het snel op.
Vooral wat hogere, dichte grasland vegetatie met verschil
lende kruiden is een ideale omgeving. Je kunt dan eten van
de bloemen, je eieren afzetten in de bladoksels en je voor
de verpopping ingraven in de ruig doorwortelde bodem.
Ook vind je er volop schuilplaatsen, halverwege de stengel,
net onder de bloem of in een bladoksel. Muizen lopen zo
onopgemerkt onder je door en vogels zien je niet zitten. Als
je dan toch opgegeten wordt is er een specialist op zoek
naar je geweest. Ongemerkt komt er zo steeds meer diver
siteit. Een gevarieerde woonomgeving is de basis voor een
soortenrijke omgeving. Door de onderlinge samenhang en
afhankelijkheid van dieren en planten, eten en gegeten
worden, zijn deze omgevingen ook stabieler en hebben
minder last van plagen waarbij één soort plots in grote
aantallen voorkomt door gebrek aan natuurlijk vijanden.
 
Wat er al niet leeft...
Op het plaatje zie je voorbeelden van beestjes die zoal leven
in een bloemenweide. En ga gerust eens kijken in de
bloemenweide of je ze allemaal kunt vinden, waarschijnlijk
vind je er meer. Experts tellen in dit soort vegetaties al snel
honderden soorten. Dat komt omdat er veel verschillend
voedsel is: stuifmeel, nectar, bladeren, knoppen, stengels,
wortels, en omdat iedere soort op zich weer voedsel is voor
andere soorten. Ook vinden de soorten er makkelijk een
schuilplaats voor de dag of nacht, voor eieren, voor een
bepaald levensstadium als rups, larve, pop of volwassen
dier. Als je dan bedenkt dat er vijanden zijn voor ieder le
vensstadium dan is het dus belangrijk dat er voor deze
veelheid aan soorten ook een thuis is. Kortom: als er voor
iedereen een plekje is, dan krijgt niets de overhand.
 
Erik Slim

 
 
 

Japanse
Duizendknoop
Er zijn tuinen op Water-Land waar elk voorjaar scheuten
van de Japanse Duizendknoop opkomen. Dat geldt met
name voor tuinen die enkele jaren verwaarloosd zijn
geweest.
 
Japanse Duizendknoop is een plant die enorm woekert, alle
andere planten wegdrukt en zich ook heel gemakkelijk
verspreidt naar andere tuinen. Als deze plant in je tuin zit,
is daar maar heel moeilijk van af te komen. Daarom is de
Japanse Duizendknoop, samen met de Reuzenberen
klauw, een verboden plant op Water-Land.  De Japanse
Duizendknoop is een diep wortelende vaste plant met
lange holle stengels van een halve tot drie meter. In de
winter sterft de plant bovengronds af. In maart en april
schieten de stengels snel op uit de grond en ontwikkelen
zich lichtgroene bladeren op regelmatige afstanden op de
stengel. De jonge stengel is vrij buigzaam, later wordt deze
dikker en krijgt wat rode spikkels. De planten groeien zonder
ondersteuning tenminste een meter hoog. 
 
Bestrijding
De Japanse Duizendknoop kan het beste bestreden wor
den door telkens wanneer er scheuten boven de grond
komen, ze af te knippen of ze, nog beter, met een onkruids
teker (penwortelschopje) uit te steken. Als je de tuin iedere
veertien dagen controleert op deze plant, zeker rond de
plekken waar je eerder Japanse Duizendknoop hebt verwij
derd, krijg je hem onder controle, maar dat kan erg lang
duren. Volhouden is hier dan ook het devies!  Telkens weer
meteen uitsteken is in eerste instantie erg effectief: de plant
wordt dan verwijderd als er veel energie in nieuwe spruiten
is gestopt, maar de scheuten hebben dan nog geen
energie kunnen terug leveren en zodoende wordt de plant
langzaam uitgeput.
 
Niet op de houtwallen!
De verwijderde plantendelen moeten in vuilniszakken bij het
vuilnis worden aangeboden en mogen absoluut niet op
de houtwallen gegooid worden. De planten mogen dus
zeker niet vermengd worden met gewoon groenafval,
omdat elk stukje wortel opnieuw kan uitlopen. 
Echt helemaal uitgraven is heel veel werk en inefficiënt. 
Ook afdekken is niet afdoende. De randen van oude
stengels zijn messscherp en prikken door veel materialen
heen en zelfs het kleinste spleetje is voor de plant genoeg
om er doorheen te groeien. Daarbij komt dat scheuten
zeven meter onder de grond kunnen doorgroeien, dus waar
begin je dan aan.
 Als bij het bestuur van Water-Land bekend is dat er Japan
se Duizendknoop in een tuin voorkomt, wordt de tuinder
aangeschreven om deze plant binnen vier weken volledig
weg te halen. Als er niet voldaan wordt aan zo’n aanschrij
ving, kan er een boete worden opgelegd.
 
Piet van Mansfeld
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Mededelingen
 
ALV oude stijl
We kunnen door de versoepelingen van 26 juni jl. weer aan
een ALV denken waar iedereen lijfelijk aanwezig kan zijn.
Natuurlijk heb ik gemerkt dat daar behoefte aan is en ik kan
iedereen geruststellen door te zeggen dat dit ook een
hartewens van dit bestuur is. Niemand zit te wachten op
een papieren of elektronische ALV, neem dat maar van mij
aan. De ALV is en blijft het moment bij uitstek waar de leden
hun stem kunnen laten horen. De enige reden om dat an
ders te doen dan we gewoon waren, kwam door de bui
tengewone omstandigheden die veroorzaakt zijn door de
Coronapandemie. Maatregelen die niet door het bestuur
zijn bedacht, zou ik hieraan willen toevoegen. Ik kan nu dus
iedereen geruststellen dat het bestuur van plan is om een
ALV in de oude, vertrouwde stijl te organiseren. Wel hebben
wij gemeend hier langer de tijd voor te moeten nemen, om
alles voor te kunnen bereiden zoals dat van een goed be
stuur verwacht mag worden. Over het tijdstip en de plaats
van de ALV zullen we jullie natuurlijk op de hoogte houden.
 
Ernst Neve
 

Penningmeester voor de buffetcommissie
Helaas heeft onze Natasja aangegeven haar functie als
penningmeester neer te leggen om zich meer te kunnen
richten op haar nieuwe baan in combinatie met het gezin.
Het penningmeesterschap vergt tijd en aandacht, zeker in
het seizoen en dat is op het moment gewoonweg niet
haalbaar.  
Wij vinden het heel jammer maar hebben volledig begrip
hiervoor. Natasja heeft het fantastisch gedaan en nog .. we
willen haar dan ook ontzettend bedanken voor haar
werkzaamheden en zijn heel blij dat ze nog even aanblijft
voor een goede overdracht. 
Lieve Natasja, je gaat op eigen verzoek weg en wij betreu
ren dat enorm, dat weet je. Je gaat een nieuwe uitdaging
aan en wij wensen we je heel veel succes en alle geluk en
we zien je nog regelmatig bij ons clubhuis gezellig voor een
hapje en drankje. 
Dat brengt me op het volgende: we zoeken een nieuwe
penningmeester, iemand die administratief onderlegd is en
wat tijd wil en kan steken in deze “vrijwillige” job.
Natasja zal de overdracht doen dus de “nieuwe” penning
meester wordt goed ingewerkt op de werkzaamheden en
systemen.  
Als je interesse hebt of meer wilt weten over wat het precies
inhoudt stuur je mail naar:  buffet@vtv-waterland.nl
 
De Buffetcommissie 
Kerry de Vos

Gezocht
 
Voorzitter winkel
Will Wit gaat na vele jaren stoppen met het beheer van de
winkel. We zijn op zoek naar iemand die het voorzitterschap
van haar over wil nemen. Je taken: inkoop, afspraken voor
ontvangst goederen, afspreken vertegenwoordigers en
zonodig overleg met bestuur en andere commissies. Geluk
kig kan Will de nieuwe voorzitter op de achtergrond een
jaar lang ondersteunen!
 
Lijkt het je het leuk om de winkel te runnen en andere
tuinders te ontmoeten? Dit is je kans! 
Meld je aan in de winkel of bel Will: 0645627932
 

Je huisje naar de kinderen?
Zo'n vraag die langskomt als je met mensen praat op Wa
ter-Land: "Weet jij precies hoe het zit als je je huisje wilt
overdoen aan je kinderen?" Ik heb ooit beloofd het verder
uit te zoeken.
De precieze regels vind je in het Afdelingsreglement van de
Bond van Volkstuinders, op de site van de Bond te vinden
onder Organisatie - Statuten en reglementen.
Het allerbelangrijkste is dat je zoon of dochter minstens een
jaar aspirant-lid is van de Bond van Volkstuinders én op de
wachtlijst van Water-Land staat. Op onze website vind je
hierover meer bij Te Koop.
Je zoon of dochter moet minstens een jaar lid zijn, of min
stens twee jaar een ander huisje op Water-Land hebben,
voordat het huisje op zijn of haar naam gezet kan worden.
Voor de overdracht wordt het huisje ook getaxeerd om de
waarde op dat moment te bepalen.
Al deze regels gelden ook als kinderen een huisje willen
overnemen na overlijden.
In het Afdelingsreglement vind je - in artikel 3 - ook hoe de
overdracht werkt om het huisje op naam van je partner te
krijgen of als er meer kinderen zijn die het huisje willen of als
je ouders je huisje willen overnemen.
Al je vragen over dit onderwerp kun je deze stellen aan
verkooptuinen@vtv-waterland.nl
 
Henny Vos
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Onder de eiken
De bank stond er verlaten bij. Alsof zijn bestaan onnodig
was, zijn rustgevende vlak in vergetelheid was geraakt. Het
was die zaterdag in juni zwijgzaam stiller onder de eiken.
Het was niet het gemis van een enkeling, geen van alle
waren ze er die dag. Traditioneel kwamen ze hier zomers
wekelijks samen. Niet de hitte van een ophande zijnde kli
maatverandering, maar een aanhoudende koude had ze
thuis gehouden. Natuurlijk wisten ze het van elkaar dat de
bijeenkomst niet door ging. Vroeger zouden ze vragend bij
elkaar gekomen zijn, 'zullen we het doen of niet' en door zo
al pratend bij elkaar de vraag te stellen hadden ze dan het
antwoord al gegeven. Ze stonden bij elkaar dus ze deden
het. Maar de tegenwoordige tijden zijn anders. ....
Twaalf smartphones piepten onophoudelijk computer
klanken. Verspreid over het park en verder weg, veel verder
weg in stedelijke huizen klonken tonen van verbinding met
die bank onder de eiken. En dan was daar plots een stem
met een gedicht via een Whatsapp voicebericht.
Virtueel werden de wijnglazen geklonken middels een
Whatsapp GIF en zoals het onder de eiken gaat vooruit
gekeken naar de komende zonnewende met een Whats
app PHOTO en een idee voor deze namiddag geopperd.
 
Odelingen

Onder de eiken is de bijeenkomst van een aantal
tuinders die regelmatig op zaterdag middag sa
menkomen onder het genot van een hapje en een
drankje. Ze praten dan wat over hoe het gaat,
dragen gedichten voor, of fragmenten uit boeken,
kortom een cultureel, menselijk en culinair clubje
tuinders. Uit: Weerspiegelingen, dichtbundel van Gerard Beense bij

illustraties van Wil vom Kothen
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Water-Land: het mooiste volkstuinpark?
We weten het allemaal: Water-Land is een prachtig volkstuinpark. Ons park is dan ook heel mooi aangelegd. Niet
opgedeeld in rechte straatjes met aan beide kanten tuinen met huisjes, zoals veel ander Amsterdamse volkstuinen,
maar Water-Land is ruim opgezet en de tuinen liggen in clusters van tien tot twintig bij elkaar. De clusters liggen
verspreid over een groot park met flinke velden, ruime bospercelen, een grote langgerekte vijver en nutsvoorzie
ningen. Met deze elementen is ons tuinpark ingericht als een Engels landschapspark. Die grote overige ruimte
kenmerkt Water-Land en geeft ons tuinpark zijn speciale, mooie karakter. Daar zijn we trots op.
 
Ons mooie park geeft ons echter ook een extra verantwoordelijkheid, dat weet iedere tuinder op Water-Land. Je hebt
niet alleen de zorg voor je eigen tuin, maar al die ruimte om je tuin geeft ons ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor het onderhoud ervan. En voor alle duidelijkheid: dat kost inspanning en geld. Met de tuindiensten blijft ons park op
orde en wat niet in de tuindiensten kan worden gedaan, wordt uitbesteed en daar betalen alle tuinders aan mee. Ook
vind je op de  jaarlijkse rekening, naast een bedrag van de grondhuur voor je eigen tuin, een bedrag voor de gedeelde
grondhuur van het park buiten je tuin.
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat ons park, ook buiten je tuin, goed, verstandig en met respect voor de
natuur wordt onderhouden. De gemeente Almere doet het onderhoud van de bospercelen, maar wij, de leden van de
afdeling Water-Land, zijn aansprakelijk voor de rest.

De paden 
Veel tuinders klagen over de toestand van de paden op
Water-Land. En terecht: al anderhalf jaar zijn de paden niet
meer onderhouden en na de heftige regen van het voorjaar
zijn veel paden veranderd in een glibberige modderpoel.
Nou ja, niet overal, want er zijn ook tuinders die het stuk
schelpenpad bij hun tuin zelf hebben bijgehouden. Ik noem
bijvoorbeeld het pad bij tuin 239 en tuin 112. Dat is heel
mooi, maar we kunnen niet van de individuele tuinders
verwachten dat alle paden worden bijgehouden en zo
blijven er nog veel paden over die aan de beurt moeten
komen.  
De paden op Water-Land krijgen we met de tuindiensten
niet weer op orde: het is een te grote klus geworden.
Daarom is Ballast Nedam ingehuurd om het achterstallig
onderhoud van de schelpenpaden in te lopen en de paden
voorlopig bij te houden. Zoals u heeft kunnen lezen op de
internetsite van Water-Land, is Ballast Nedam begonnen
met het werk. Vooralsnog valt het hoofdpad, ook wel het
rode pad genoemd, daar niet onder. Het hoofdpad zou
eigenlijk meer ingrijpend aangepakt moeten worden. Dit
pad vraagt om een stevigere en een meer duurzame ver
harding in plaats van een nieuwe schelpenlaag. Onder
zocht wordt hoe het hoofdpad beter en meer duurzaam
verhard kan worden en of dat dan niet te veel in de papie
ren gaat lopen. Ook wordt bekeken of de gemeente Alme
re bereid is hierin bij te dragen. Het is tenslotte een openbaar
pad waar het voor alle bewoners van Almere goed wande
len is. 
 

 
 
De bospercelen
Zoals gezegd: de bospercelen worden verzorgd door de gemeente Almere en die mogen eigenlijk niet betreden worden
door de tuinders en bezoekers. Behalve dan de groenwallen en voor het kabouterpad maken we ook een uitzondering.
In dit licht is het hoogst verwonderlijk hoeveel zwerfafval en andere zooi bij de afgelopen tuindiensten uit de bospercelen
is gehaald. Laten we ervoor zorgen de bospercelen schoon te houden en maak er dan geen dumpplekken van. De
bospercelen zijn vooral bedoeld voor de dieren die daar kunnen rusten en schuilen. En dat zijn er heel wat op ons tuinpark.
Ik noem de egels, daarvan zijn er helaas te weinig, want dat zijn eerste klas slakkenverdelgers. En de reeën, die veel
tuinders graag uit hun tuin houden, want ze lusten allerlei sappig groenvoer, dat we nu juist voor ons zelf hadden bedoeld.
Verder leven er marters, wezels, eekhoorns, vossen, vleermuizen en nog veel meer dieren. En dan hebben we het alleen
nog over de zoogdieren. Tel er al die vogels bij op; al die verschillende soorten geven ’s ochtends en ’s avonds een
magistraal concert.
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In opdracht van de gemeente zijn de bospercelen in de herfst vorig jaar gecontroleerd.  Daarbij zijn flink wat bomen
aangekruist om te worden verwijderd. Dit werk is echter vertraagd en er zal zeker niet voor de herfst mee worden begon
nen, zo liet de gemeente weten.
 
De groenwallen
De groenwallen in de bospercelen zijn bedoeld als grove composthopen voor allerlei composteerbaar groen tuinafval,
waar ook veel kleine dieren in kunnen schuilen.  Eigenlijk zijn het kleine onverharde paadjes, die de bosschages ingaan
en waar de tuinders het groene tuinafval en kleine takjes kwijt kunnen. Natuurlijk mogen er geen zware takken opgegooid
worden en al helemaal geen coniferengroen en takken, want dat composteert erg moeizaam. Het tuinafval moet zoveel
mogelijk achteraan en op de zijkanten worden gegooid en niet midden op het pad, anders kan de volgende er niet
meer door en slipt de boel dicht. Maar heb je compost nodig voor je tuin? Dan kan je dat bij een tuincentrum halen. Dat
kost geld maar achteraan op de groenwallen is prachtige, zwarte compost voor niets op te scheppen. Maar ho! We
maken er geen puinhoop van, toch? 
 
De graslanden
Het grasland op Water-Land wordt in het seizoen iedere 14 dagen gemaaid. Dat werk wordt uitgevoerd door Ballast
Nedam. Dat is niet gratis. Voor dit werk wordt, omgeslagen naar elke tuin, €50,- per jaar betaald. Het gemaaide gras
wordt voor die prijs niet afgevoerd en blijft dus liggen. Dat ziet er vaak nogal rommelig uit, overal die plukken gemaaid gras.
Nu wordt onderzocht of we ook toe kunnen met minder intensief maaien. Dat betekent hoger gras, maar als de graslan
den dan gemaaid worden, is het wel de bedoeling dat het hooi wordt afgevoerd. Misschien dat minder maaien een
flinke kostenbesparing oplevert. Duidelijk is dat het in ieder geval een flinke milieuwinst zal betekenen. 
Duidelijk is dat we het gras lang niet overal hoger kunnen laten groeien. Op het grote sportveld voor het clubhuis met
aan de ene kant de speeltoestellen voor kinderen en aan de andere kant twee jeu de boules banen houden we het
gras sowieso kort. Ook de paden, de tuinen en heggen moeten vrij blijven en makkelijk toegankelijk zijn. Daar zal de
14-daagse maaibeurt in ieder geval blijven. En als er een nieuw gewijzigd maaiplan tot stand komt, zal dat eerst aan de
leden van Water-Land worden voorgelegd.
 
Zo zie je maar, er is heel wat te doen op Water-Land. Is dit het mooiste Tuinpark van Nederland? Jazeker!  En samen
zorgen we er voor dat het zo blijft, of dat het nog mooier wordt dan dat het nu al is.
 
Piet van Mansfeld
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Er zijn heel veel variaties op deze salade, maar ik vind dat het Niçoise van
deze salade valt of staat met de dressing, veel tomaten, tonijn en hardge
kookte eieren. Ansjovis en zwarte olijven mogen uiteraard niet ontbreken.

Maar hier komt een hele lijst met ingrediënten. Alles hoort erbij voor een gezon
de, voedzame maaltijdsalade die je bij voorkeur met vers knapperig stokbrood
eet, en een goed glas wijn. Deze salade kun je een paar uur van te voren klaar
maken. Er wordt niet gehusseld en het grootste gedeelte van de dressing giet
je er pas voor het serveren overheen.
 
Nodig
Grote salade schaal, komkommer schaafje, scherp mesje en grote snijplank
 
Ingrediënten voor 4 tot 6 personen
300 gr. uitgelekte tonijn uit blik (op water)
1 potje tuinbonen
4 maiskolfjes
300 gr. voorgekookte krieltjes
6 mooie stevige rode tomaten
1 bosje radijs
3 tenen knoflook
2 paarse uien
6 hardgekookte eieren
1 bos bosui
1 bos peterselie
zwarte olijven plakjes en hele olijven, bij voorkeur de Griekse kalamata
potje ansjovis
2 handjes rucola 
4 a 6 blaadjes Romana sla
1 eetlepel capertjes of zelf ingemaakte daslook zaad
1 groen pepertje
1 gele paprika
zout en peper

Dressing
6 eetlepels extra vierge olijf olie, 6 eetlepels rode wijnazijn

Zomerse maaltijd salade De Echte Niçoise!

Bereiding
Kook de eieren hard, spoel ze af met koud water, tik een barst in de dop en laat ze in koud water afkoelen. Dat barstje
tikken laat ze later makkelijk pellen. Kook de voorgekookte krieltjes wat gaarder, spoel ze af met koud water.
Snijd de bosui in fijne rondjes. Snijd het pepertje in zeer fijne rondjes, zaadjes eerst uitschudden. Pel en snijd de knoflook
tenen in zeer fijne plakjes. Als je het lekkerder vindt, hak dan de plakjes in fijne brokjes (geen knijper of rasp gebruiken!)
Hak de peterselie fijn. Halveer de krieltjes. Doe deze klein gesneden ingrediënten in de schaal. Kluts de olie en azijn goed
door en giet er 2 eetlepels van op de groenten in de schaal. Hussel voorzichtig even door. Strooi iets peper en zout over
het geheel.
 
Nu gaan we stapelen met de volgende ingrediënten:
Olijven plakjes, tuinboontjes, maiskolfjes, brokken tonijn, de in 8 parten gesneden tomaten, de rucola, de gescheurde
slablaadjes, de fijne reepjes paprika, een stuk of 8 ansjovissen.
Verdeel hierover weer 5 of 6 eetlepels dressing, nog steeds niet husselen! Garneer uiteindelijk met halve eieren en
zwarte olijven. Laat de salade een uurtje of meer op een koele plek staan (niet in koelkast)
Serveren: schep van boven naar beneden wat uit de schaal op, husselen doe je op je bord. Overgebleven dressing  in
een kannetje of schaaltje op tafel zetten voor wie er nog wat bij op zijn bord wil. 

Tekst en foto's: Annette Sieger
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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

Telefonisch  06-58927556 za: 10.00 en 12.00 uur

ook voor gevonden
voorwerpen

 

Zaterdag:  11.00 - 13.00 uur

Zondag:    11.00 - 12.00 uur

Zomervakantie 6
weken 

19.00 - 20.00 uur woensdag 

Afvoer huisvuil idem als openingstijden
winkel

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
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 in de bivak
april t/m september, 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

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


