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Van de voorzitter
Uitnodiging voor de ALV op 16 oktober 2021
 
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor het bijwonen van de ALV
2021 van de afdeling Water-Land.
 
Locatie:
Stadsboerderij Almere op het Stadslandgoed De Kemphaan
Kemphaanpad 14, 1358 AC Almere
Tijd: 15:00 uur Ruimte open om 14:30 uur
 
Officieel is het de voorjaars ALV van 2021 waarbij de financiën
over 2020 worden behandeld en daarbij de overige agendapun
ten (Zie de bijgevoegde ALV editie). Helaas waren er een aantal
factoren mede veroorzaakt door corona en bestuurlijke onderbe
zetting waardoor de vergadering niet gehouden kon worden voor
1 juni.
 
Het volgende is van belang:
 
Op basis van de huidige coronamaatregelen is de vergadering
alleen toegankelijk voor leden en voor personen die een volmacht
hebben om voor een lid te stemmen.
Helaas zijn overige gezinsleden niet welkom i.v.m. de corona
situatie.
U dient uw handen te ontsmetten voordat u zich registreert
De opstelling in de zaal gaat uit van de beroemde 1,5 meter
Bij registratie ontvangt u een enveloppe met stembiljetten
 
Conform het afdelingsreglement Artikel 12 lid 5 kunt u tot uiterlijk
2 weken zijnde vrijdag 1 oktober voor de vergadering schriftelijk
amendementen en vragen indienen.
Indienen per mail secretariaat@vtv-waterland.nl
Uiteraard geldt voor amendementen dat deze voorzien zijn van
een schriftelijke toelichting.
Daar door corona er lange tijd niet vergadert kon worden is dit
het moment om uw stem te laten horen op de 16de.
 
Met vriendelijke groet,
Ernst Neve
voorzitter VTV Water-Land
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Nieuws van het bestuur
De paden
Afgelopen seizoen kreeg Ballast-Nedam de opdracht de paden te verbeteren. We weten allemaal dat dat op een
aantal plekken niet goed gegaan is. Ballast-Nedam is hier op aangesproken en heeft toegezegd komend seizoen deze
plekken aan te pakken. Voorts is het bestuur in gesprek met de gemeente Almere om verdere verbeteringen door te
kunnen voeren.
 
ALV
Vanwege corona en door onderbemensing van het bestuur, was het niet mogelijk het afgelopen jaar een ALV te orga
niseren. Inmiddels kan het weer. De volgende ALV is op 16 oktober 2021.  
 
Digitale nieuwsbrief
Omdat ons tuinblad maar vijf keer per jaar verschijnt, kan het niet actueel zijn. Actuele berichten lees je op de website:
vtv-waterland.nl. Omdat we merken dat niet iedereen de website leest maar bijvoorbeeld (vaak onjuiste) informatie van
Facebook haalt, heeft de communicatiecommissie voorgesteld een digitale nieuwsbrief te versturen. Het bestuur vindt
dat een goed idee. De digitale nieuwsbrief ploft binnenkort, en daarna maandelijks of zonodig vaker, bij je in de mailbox.
Zo weet je zeker dat je goed geïnformeerd bent!
 
 

Het tuinseizoen is nog niet op zijn eind, maar toch willen we je er vast aan herinneren dat voor 1 december de
eind-waterstand moet worden doorgegeven.
Het water wordt afgesloten op zaterdag 6 november.
Doorgeven kan via de website www.vtv-waterland.nl/watermeter of via een mail naar penningmeester@vtv-waterland.nl
Vergeet dan niet je tuinnr.
Ook kun je eventueel een briefje in de brievenbus van het bestuur doen.
Bij te laat aanleveren van de watermeter-stand wordt het secretariaat belast met veel extra werk. Vandaar dat we een
boete opleggen. Jammer maar nodig.
De boete is €100 en we schatten je verbruik op 16 m3 tegen € 1,75. Deze 16 m3 wordt niet verrekend met toekomstige
waterstanden.
Helaas kunnen we geen uitzondering maken als je toch te laat bent.
Namens het bestuur
R.E. van Noppen Penningmeester VTV Water-Land

Tuinformulier
Het is 1 september geweest. Ben je toch vergeten het tuinformulier uit de vorige Water-Lander in te leveren, het kan nog
net. Ook online via de site.

Waterlandkids
 
Helaas zijn er geen oplossingen ingestuurd.
Dus geen prijsuitreiking!
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Renovatie van Het Bivak

Deadline editie 5:

1 november 2021
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Alsof er een CD met vogelgeluiden opstaat
Maar liefst drie tuinen heeft ze. Een bij haar huis in Maartensdijk, de tuin van haar inmiddels overleden vader in
Maarssen en de tuin op Water-Land. En, o ja, dan is er ook nog het huis in Hongarije dat ze onlangs gekocht hebben.
 
Ingrid van den Brink en haar man zagen hun Water-Land huisje in 2013 op Marktplaats staan. Kort daarna gingen ze
tijdens de open tuinen dag kijken. “Mijn vader had een tuinhuisje in Maarssen, zo’n dagtuin, dat vond ik altijd al heel
erg leuk,” vertelt Ingrid. “En ik houd van tuinieren. Vandaar dat we gingen kijken. We waren direct verliefd, op het huisje
en op het park. Dat ik zoiets in Almere zou vinden was een verrassing. In Almere laat ik m’n hond nog niet dekken, dacht
ik altijd. Maar nu is het een geliefde plek. De bossen zijn zo mooi en stil. Ons huisje ligt aan de rechterkant in het park,
dicht bij de bosrand. De tuin is niet strak, een soort bostuin met fruitbomen en veel bloemen. Hier wakker worden is
heerlijk. Soms lijkt het wel of er een CD met vogelgeluiden opstaat! Vaak horen we ook de schapen en de geiten. Heel fijn.”

Vakantiegevoel
Ingrid en haar man zijn niet zo van het verenigingsleven.
“Dat komt ook omdat we allebei werken,” zegt ze. “Daar
naast heb ik de tuin thuis en onderhoud ik ook de tuin van
mijn inmiddels overleden vader in Maarssen. De tuindien
sten vind ik wel gezellig. Zeker nu je zelf mag kiezen wat je
wilt doen en ze wat korter zijn. Ik ben nogal fanatiek en als
je dan van 9 tot 1 zo’n keihard pad staat te schoffelen, is
dat best vermoeiend. Ik ben blij dat het nu anders aange
pakt wordt. Met de tuinburen deden we af en toe een
barbecue maar sinds corona is dat een tuinborrel op af
stand. Het is gewoon heerlijk om hier te zijn. We wandelen
veel met de hond in de bossen maar ook over het park
lopen is al fijn. De wilgen langs de vijver, de vlindertuin, de
bijenstal. Ik heb hier echt een vakantiegevoel. Als we na
een weekend op de tuin weer naar huis gaan, hebben we
het gevoel dat we een week weg waren.”
 
Ik vertrek
Ingrid werkt op een laboratorium voor onderzoek naar
medicijnen tegen kanker. “Ik kan dus niet thuiswerken. Het
is heel stil op het lab. Eerlijk gezegd vind ik dat heerlijk. Ik
kan niet goed tegen prikkels dus ik zie er best tegenop als
mijn collega’s weer allemaal terugkomen. Sowieso vind ik
Nederland erg druk worden. Maartensdijk waar we wonen,
was altijd een rustig, landelijk dorp maar zelfs dat is nu druk.
Daarom hebben we besloten naar Hongarije te verhuizen.
We zijn er deze zomer voor het eerst geweest en vonden het
er heerlijk. Voor weinig geld hebben we een boerderij ge
kocht. Als we in de huidige huizenmarkt ons huis verkopen,
maken we veel winst. Daar kunnen we van leven tot ons
pensioen. Ik ben nu 58, eigenlijk was het plan over twee jaar
te vertrekken maar ik denk dat het sneller wordt. Mijn man
heeft een klusbedrijf en met mijn plezier in tuinieren, kunnen
we er vast ons nieuwe paradijsje van maken!”
 
Connie Franssen
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Nieuwsbrief - Gmail
Binnenkort verschijnt het eerste nummer van onze digitale
nieuwsbrief. Je hebt hierover kunnen lezen in de laatste
algemene mail van het bestuur. Je ontvangt deze per e-
mail.
Heb je een Gmail-account dan kan het volgende voor je
van belang zijn.
Google zet automatisch alle nieuwsbrieven in het label
Reclame (Promotions), dus ook de nieuwsbrieven van VT
V-Water-Land. Daardoor mis je misschien de nieuwsbrief.
Er is voor ons als afzender geen manier om dit te voorkomen.
Zelf kun hier wel iets aan doen: zet communicatie@vtv-wa
terland.nl in je contacten of sleep de allereerste keer de
mail met de nieuwsbrief naar het label Primair (persoonlijke
inbox).
 
De communicatiecommissie
 

Tuin- en bouwcontroles
Het is in ieders belang dat er voldaan wordt aan de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders en
het Huishoudelijk Reglement van Water-Land. Dit om te zorgen dat Water-Land een volkstuin blijft en niet in de
toekomst als recreatiepark kan worden gezien met alle gevolgen van dien.
Het bestuur heeft besloten het naleven van de reglementen op twee manieren te benaderen.
Dit is een een verkorte versie van het artikel hierover dat te vinden is op de website.
 
In 2020 zouden er controles gedaan worden op de tuinen en bouwsels op basis van de reglementen. Door de corona
crisis is het hele proces van controles vertraagd.
Er is wel een begin gemaakt met het vastleggen van de huidige stand van een tuin (nulmeting) en er wordt nu gestart
met het aanspreken van tuinders van wie de tuin en bouwsels niet voldoen aan de regels.
 
Verkoop
Op het moment dat een tuin verkocht gaat worden, worden er tuin- en bouwcontroles uitgevoerd. Voldoet de tuin niet
aan de regels, dan wordt de verkoper verzocht de tuin en de bouwsels aan te passen. Eerder kan geen verkoop
plaatsvinden.
 
Bestaande tuinen
Vanaf eind 2020 is een begin gemaakt met het vastleggen van de huidige stand van een tuin (nulmeting), waarbij
gekozen is om met tuinnr. 1 te beginnen en zo langzaam alle tuinen op volgorde van nummer te bekijken. Als bij de
nulmeting niet reglementaire zaken zijn aangetroffen bij een tuin, zal met de tuinder besproken worden wat er gedaan
moet worden plus een tijdlijn waarin dit klaar moet zijn.
Om dit proces genoemd te bespoedigen, de nulmeting via tuinbezoeken is een grote klus, vind je in dit nummer van de
Water-Lander een formulier vergelijkbaar met het tuincontroleformulier uit de vorige Water-Lander. Alleen ligt nu de focus
op bouwsels en attributen. Dit formulier kan ook online worden ingevuld via  www.vtv-waterland.nl/bouwformulier
We gaan ervan uit dat de leden naar eer en geweten dit formulier invullen.
 
Ten overvloede
Een lid kan zich niet beroepen op onbekendheid met de reglementen. Iedereen heeft een contract getekend met de
Bond en de afdeling Water-Land waarin melding gemaakt wordt van bekendheid met de regels.
Het feit dat er vele jaren geen controles zijn geweest, betekent niet dat er zo maar mag worden afgeweken van de re
glementen.

Herhaalde oproep
Beste tuinders,
De inkoopcommissie is dringend op zoek naar een
nieuwe voorzitter.
Als vereniging zijn we afhankelijk van vrijwilligers, zonder
vrijwilligers kan de winkel het komende seizoen niet open.
Geef u op en vele tuinders zullen u dankbaar zijn dat zij hun
gasflessen, tuinbenodigheden etc. kunnen blijven kopen
in ons eigen winkeltje.
Opgeven kan bij Will: 06-45627932
of via mail communicatie@vtv-waterland.nl
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Een mooi tuinpark, dat is het
allerbelangrijkste 
Sinds juli 2020 is er een Werkgroep Tuinonderhoud. De werkgroep bestaat uit een aantal tuinders die taken op zich
hebben genomen die, bij gebrek aan een tuincommissie, bleven liggen. Het bestuur heeft de werkgroep gevraagd
om, voor zover mogelijk, taken van de tuincommissie op te pakken en ze daarvoor mandaat verleend. Ook de
werkwijze heeft de instemming van het bestuur. Wat heeft de WGTO het afgelopen jaar gedaan en wat zijn de
toekomstplannen? Helene de Vos is een van de vrijwilligers die aan de wieg stond van de werkgroep. ‘Hopelijk is
er komend jaar weer een tuincommissie.’
 
De werkgroep startte met zes vrijwilligers die het aan het hart ging dat er klussen bleven liggen. Helene: “Je kunt wel gaan
zitten wachten tot er weer een nieuwe tuincommissie is, maar ondertussen loopt het onderhoud achter. Dat ging ons
aan het hart. Ons uitgangspunt is de verantwoordelijkheid van alle tuinders voor hun eigen tuin, maar ook voor het hele
complex. Gelukkig waren er ook een aantal taken die al uitgevoerd werden door medetuinders, zoals het maaibeheer,
onderhoud natuurtuin, bloemenweide, verwijderen van de Berenklauw en Japanse duizendknoop en het maaien van
het bijenpad.” 
 
Tuincommissie
De werkgroep is nog geen tuincommissie. “Daar zijn nog niet genoeg mensen voor,” zegt Helene.“Natuurlijk hebben we
daar contact over met het bestuur en of de werkgroep doorgaat als tuincommissie of dat er een nieuwe commissie komt,
dat weten we niet. Er is veel gebeurd, er zit nog pijn bij een aantal tuinders, dat is naar en ik hoop dat dat over gaat. Wij
hebben ons vooral gericht op wat er moet gebeuren en we hopen dat iedereen weer gewoon mee gaat doen.
Het afgelopen jaar was pittig, ook vanwege corona maar we kregen veel hulp en positieve reacties. Het is een tijdroven
de klus, helemaal in coronatijd toen er officieel geen tuindiensten uitgeschreven werden. Inmiddels hebben zich twee
mensen gemeld om de werkgroep te versterken maar we kunnen nog meer mensen gebruiken, bijvoorbeeld voor het
begeleiden van de tuindiensten en te helpen bij het beheer van gereedschappen. De werkgroep bestaat uit Atie en
mijzelf, Henny helpt met de mailinglijsten, Bert doet het beheer van het gereedschap, Piet vanuit het bestuur, Cora ad
viseert vanuit haar lange ervaring met de gang van zaken op de tuin en twee nieuwe leden: Richard en Tirza. We zoeken
nog tuindienstbegeleiders die tijdens de tuindienst om mensen te ontvangen en taken uit te leggen en mensen om te
helpen bij gereedschapsbeheer.”
 
Tuindiensten tijdens corona
“Tijdens corona moesten de tuindiensten in aangepaste vorm plaatsvinden,” zegt Helene. “In overleg met het bestuur
gingen ze weer van start. Bij de eerste tuindiensten was er een tijdslot van 5 minuten met deelname van maximaal 2
personen per klus. Dat betekende dat er tot na 11 uur nog mensen zich aanmeldden. Er was, ondanks de mondkapjes
en 1,5 meter afstand, een goede sfeer. In de kortere tijd werd er heel hard gewerkt en ook veel gelachen. Later, toen het
tijdslot veranderde naar een maximum van 8 mensen liep alles goed. De takkentransporten liepen gesmeerd en de
tuintaken werden goed opgepakt. Voorafgaand aan iedere tuindienst maken we, samen met mensen van de verschil
lende projecten, een klussenlijst. Er is contact met de Technische Commissie, de kantine en uiteraard het bestuur.”
 
Doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt
Behalve zorgen dat het groen er zo goed mogelijk bij ligt, zorgt de werkgroep in overleg met het bestuur ook op ander
gebied voor modernisering. “De registratie van ieder lid bijvoorbeeld is helemaal gedigitaliseerd waarbij ook goed ge
keken is naar wat privacy-technisch wel en niet mag. Dat is nu goed op orde.”
Wat echt veranderd is, en daar zijn de meeste tuinders erg blij mee, is dat er nu via de website ingeschreven kan worden
op tuindiensten. Tuinders kunnen nu kiezen wat ze willen doen. Je schrijft je via de website in op een klus die je leuk vindt
of waar je goed in bent. Daarnaast is er ook vrije inloop. Het systeem van iedereen 5 tuindiensten per jaar is wel aange
houden. We willen dat mensen enthousiast zijn, er graag aan meewerken om het complex zo mooi te houden als het is.
Als tuinders iets doen dat ze graag doen wordt het enthousiasme groter. We zien dat het werkt: bij iedere tuindienst
melden zich tussen de 60 en 90 mensen. Komende winter gaan we evalueren hoe het gegaan is en of en hoe we verder
moeten. Natuurlijk hangt het er ook van af of tuinders tevreden zijn, maar de reacties zijn over het algemeen erg positief.
Het lijkt me goed om op deze manier door te gaan. We zien vaste groepen ontstaan die met bepaalde klussen aan de
gang gaan, daardoor ontstaat er meer deskundigheid en voelen mensen zich meer verantwoordelijk. Ook de ‘koffie-
to-go’ bevalt goed. Mensen kiezen nu zelf wanneer ze willen pauzeren en misschien zitten ze tien minuten langer maar
dat maakt niet uit. Als het werk maar gedaan wordt en mensen het leuk hebben.” 
 
Tuincontroles experiment
Ligt er niet te veel verharding in de tuin, zijn de heggen lager dan 1.80 meter, staan er geen schadelijke planten zoals
Japanse duizendknoop in je tuin? Nu er nog geen tuincontroles plaatsvinden, is het nodig op een andere manier zicht
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te houden op de staat van de tuinen. In overleg met het bestuur is er een (online) tuinformulier gemaakt. Helene: “Ook
dat idee is voortgekomen uit het willen versterken van het gevoel van eigen verantwoordelijkheid. Tuinders vullen het
formulier zelf in. Het belangrijkste is dat het duidelijk is waar je tuin aan moet voldoen. Als je bijvoorbeeld last hebt van
een grote boom vlak bij de erfafscheiding, kun je dat ook aangeven. Wij zien dan op het tuinformulier van die buren of
er plannen met die boom zijn. Als er geen tuinformulier ingevuld is of als er klachten zijn, kan er actie ondernomen
worden. Belangrijk is dat je met elkaar in gesprek bent, dat je weet waarom een tuin tijdelijk minder goed onderhouden
wordt. 
Ruim de helft van de mensen heeft het formulier nu al (begin augustus) online ingevuld, daarnaast is er zo’n 5% die het
in de brievenbus heeft gedaan. Op basis van de respons gaat het bestuur in overleg met ons kijken hoe de procedure
wat betreft het controleren verder zal gaan verlopen. 
Leuk om te melden: ook de Technische Commissie gaat nu met zo’n formulier werken, maar dan voor het huisje.”
 
Groenwallen en takkenplaatsen
Er zijn, verspreid over het complex, aparte takkenplaatsen gemaakt om de stort van dikke takken op de groenwallen te
voorkomen. De groenwallen zijn alleen bedoeld voor ‘zacht tuinafval’. “Inmiddels zijn er aanvragen bij ons binnengeko
men voor nog drie takkenplaatsen,” zegt Helene. “Mensen vinden het dus een goed idee. Iedere groenwal heeft een
beheerder die in de gaten houdt of het goed gaat en aan de bel trekt als dat niet zo is.” 
 
Op de planning
Hoog op het to-do lijstje staat de entree. “Die ziet er niet uit,” zegt Helene. “En moet echt opgeknapt worden. Met de
Technische Commissie gaan we in overleg om de oude palen weg te halen en daarna kan de bordergroep aan de
slag. Komende winter gaan we al kijken naar de  aanpak van de klussen voor volgend jaar. We willen meer uitgaan van
wat er nodig is. Doordat de klussen per maand in kaart zijn gebracht, kunnen we ook beter gaan finetunen. Weer meer
tuindiensten in het groeiseizoen organiseren omdat er dan meer werk is dan in het vroege voor- en najaar. En dan ook
de vast terugkerende werkzaamheden in kaart brengen
“Het moet gewoon supergoed worden,” zegt Helene. “We hebben een prachtig complex en dat willen we zo houden.
Dat is het allerbelangrijkste.” 
 
Connie Franssen
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Teken zijn geen koeien
In Nederland is 1 op de 5 teken besmet met de ziekte van Lyme (Borrelia bacterie) en 1 op de 3 heeft een andere
overdraagbare ziekte (bacterie, virus, parasiet). Begrijpelijk dat je die beestjes liever niet op je lijf hebt. Maar op
welke lijven kunnen ze dan wel hun honger stillen? In Nederland komen de Schapenteek (Ioxdes ricinus) en
Vlekkenteek (Dermacentor reticulatus) het meest voor, ze zijn allebei lid van de familie van de Schildteken(Ixodi
dae), herkenbaar aan een hard schildje achter de kop op het bovenlijf.
 
Eerst maar even dieper duiken in de levenscyclus van de teek om het leven van deze lastpakken beter te begrijpen.
Teken worden geboren uit een eitje van minder dan 1mm doorsnede dat op de grond ligt onder een strooisellaag. Een
vrouwtjesteek legt duizenden eieren tegelijk! Teken beginnen hun leven als een 6-potige larve die gelijk op zoek gaat
naar een gastheer om bloed te zuigen. Teken zijn in alle levensstadia parasieten. Ze leven van het bloed en lichaams
vloeistoffen die ze uit hun gastheer zuigen. Meestal uit kleine knaagdieren zoals muizen. Eenmaal volgezogen laten ze
zich vallen en vervellen naar het volgende levensstadium, de nimfe. De nimfe heeft 8 pootjes, ook deze gaat weer op
zoek naar bloed. Eenmaal volgezogen laat ook deze zich afvallen en verpopt tot het geslachtsrijpe volwassen stadium.
Ook het volwassen dier heeft bloed nodig, vooral het vrouwtje om eieren te kunnen leggen. 
Op ons volkstuinpark komen veel gastheren voor. Een schatting van beschikbaar lichaamsoppervlak levert de volgende
volgorde op in belangrijkheid: muizen, vogels, ratten, honden, vossen, reeën, egels, katten en mensen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teken kunnen niet springen
Teken klimmen doorgaands niet hoger dan 1 meter in de vegetatie en kunnen niet springen. Als ze een gastheer opmer
ken door warmte of geur laten ze zich vallen. Teken zijn gevoelig voor uitdroging en houden zich het liefst schuil in
vochtige omgevingen als strooisellagen. Om teken te voorkomen op je eigen lijf blijf je dus het beste weg uit omgevingen
waar andere gastheren (muizen, ratten, vogels, honden) komen. Blijf op de paden is dan ook het beste advies. Ook kan
je je insmeren met DEET, het beste op de onderbenen of armen als je tussen de planten van je tuin werkt.
Teken zijn geen koeien en leven niet van gras, ook zijn het geen apen die in het struikgewas slingeren en je bespringen
als je langs loopt. Wil je minder teken in een omgeving dan moet je de gastheren terugdringen. Strengere winters of
slechte vruchtjaren (minder appels, noten, eikels) helpen daarbij. Dan is er minder voedsel voor muizen en ratten. De
aantallen teken gaan door de jaren op en neer met de aantallen kleine zoogdieren. De aanwezigheid van roofdieren
als vos en marters zorgt ook voor minder teken. De muizen worden voorzichtiger en scharrelen minder rond als er roof
dieren in de buurt zijn en worden zo minder vaak besmet met teken. Maar als een muis eenmaal een teek op zich heeft
zitten, gaat hij anders ruiken en trekt daardoor nog meer teken aan. Een belangrijke rol in de levenscyclus van teken is
voor de reeën. Hier zitten vooral de volwassen dieren op en zorgen dus met hun bloeddonatie voor een nieuwe genera
tie.
 
Erik Slim
 

Afbeelding: Fedor Gassner
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Wat heb je nodig:
• 70 gram biologische olijfolie *
• 30 gram honing *
• 15 gram bijenwas
• schoon uitgekookt glazen potje met deksel
 
* Omdat het om kleine hoeveelheden gaat is het handiger
om het in grammen te wegen. Daarom heb ik de vloeistof
fen in het recept in grammen weergegeven.
 
Aan de slag
1. Verwarm de olijfolie tezamen met de bijenwas in een     
    pannetje au-bain-marie.
2. Wanneer de bijenwas smelt, roer je die goed door de   
    olijfolie zodat er een geheel ontstaat.
3. Laat het in het pannetje afkoelen terwijl je regelmatig     
    roert.
4. Je zal zien dat de was weer wat vastere vorm krijgt,         
    doordat het aan de randen van het pannetje vaster
    wordt en een andere kleur krijgt. Roer het geheel goed.
Nu is het moment om de honing toe te voegen. Mocht je
een kookthermometer hebben kan je precies afmeten
wanneer je onder de 45 graden kom(**).
5. Roer het goed door elkaar en schenk het in een schoon
potje.
6. Laat de zalf afkoelen en sluit het potje dan af met een
deksel.
7. Bewaar de zalf op een koele droge plek.
(**)Honingzalf wordt vaak gemaakt door de honing op
hoge temperatuur toe te voegen aan de gesmolten olie en
bijenwas. Daarmee lost alles gemakkelijk op en krijg je een
egale gladde zalf. Je verliest daarmee wel het grootste
deel van de geneeskracht van de honing, omdat je ho
ning eigenlijk niet warmer dan 45 graden moet maken. Ik
vind dat jammer en doe het anders. Als je bijenwas warm
maakt (zodat het smelt en je het kunt mengen met de olie)
en weer laat afkoelen, zal deze bij ca. 50 graden en minder
gaan stollen. Onder de 45 graden voeg ik de honing toe.
Maar dat betekent wel dat de zalf minder glad is en een
beetje korrelig wordt. Dat korrelige doet echter niets af aan
de kwaliteit.
 
Bert Burgers, tuin-imker

De Bijenstal
Dat honing lekker is, dat vinden vele mensen, maar wist je dat honing ook geneeskrachtig kan zijn? Niet alleen de
honing kan gebruikt worden, ook de was. Imker Bert heeft een recept om zelf geneeskrachtige zalf te maken. 
De meest geschikte was voor een zalf is de was van de dekseltjes van de honingraten: bijenwas dus. Deze wordt door
mij verwijderd als ik de honing uit de raten ga slingeren. De dekseltjes veeg ik af aan de rand van de opvangbak waar
de raten op steunbeugels staan. Na het slingeren zijn de dekseltjes aan de beurt om verwerkt te worden. Er zit dan nog
allemaal honing, pollen en wellicht wel een bijenpootje van een niet voorzichtige bij aan. De honing laat ik uitlekken en
wordt in de pot gedaan voor eigen gebruik.
De dekseltjes worden schoongespoeld met koud water in een zeef net zolang totdat er schone was overblijft. Ook deze
stop ik dan in een schone pot totdat ze gebruikt gaan worden.

11



Froggyweek - Een
impressie
We kijken terug op een fantastische week vol leuke
activiteiten.
De week waarin we weer samen plezier konden maken,
weliswaar op gepaste afstand, en waar ik tuinders heb
ontmoet die ik normaal niet of niet zo vaak zie bij het
clubhuis.
 
Opa’s en oma’s met kleinkinderen op het waterfeest, jong
en oud gierend van het lachen bij het levend ganzenbord,
“Schiet je Lek” weer een waar succes. De puzzelrit waar
verrassend veel inschrijvingen op waren en deelnemers die
uiterst positief terugkwamen na een lange historische rit.
Tijdens de rit konden de deelnemers foto’s sturen en de
winnende foto komt in het clubhuis te hangen.
Bij de viswedstrijd werd volgens strenge voorschriften de vis
opgemeten en ook hier kwam een winnaar uit met als af
sluiter van de wedstrijd de “homemade” hamburgers.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Bingo in Griekse stijl met broodje Gyros, dagelijks film
voor de kids, soep en pannenkoeken eten, 5 tegen 5
voetballen in de stromende regen: het mocht de pret niet
drukken.
We hebben met elkaar ontbeten, gerechten gegeten van
de plaat, een drankje gedronken, spellen gespeeld, veel
te weinig geslapen maar vooral veel gelachen.
Ik heb een samenwerking gezien zoals je dat in een vereni
ging graag ziet. Zo goed als alle commissies hebben een
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steentje bijgedragen, fantastisch!
Vanuit de vereniging heeft het bestuur een bijdrage ge
daan in de vorm van het waterfeest en samen hebben we
gekeken naar het format waarbinnen we een activiteiten
week konden organiseren in toch “Coronatijd” met restric
ties. De technische dienst heeft o.a. het water geregeld en
extra vuil opgehaald,  ICT-er  Henny die vlot reageerde op
alle informatie zodat het ook snel via de site gecommuni
ceerd kon worden en niet te vergeten de communicatie
commissie.

Daarnaast hebben tuinders zich dagelijks van vroeg tot laat
ingezet om te helpen bij alle voorkomende klussen. BHV- er
zijn, het opbouwen en opruimen, boodschappen doen,
bakken op de plaat, spelleider, organisator van de activiteit,
chef-kok, kortom te veel om op te noemen…
Zeker ook dank aan Will van de winkel die de taak van Bingo
kaarten en lootjesverkoop op zich genomen heeft.
Deze week is mede mogelijk gemaakt door sponsoren
waaronder de plaatselijke ondernemers:
 
- Oriflame by Lianne
- Slagerij Verhoef
- Lady Colors
- Richard Fokker Tweewielers
- Jonk Sierbestrating
- De Kweker Huisleverancier
- Accu Shop
 
Maar ook een grote ijzer/gereedschap handel en niet te
vergeten Rien de Wolf, leverancier van alle visbenodigdhe
den.
Aan iedereen dank daarvoor, op naar een volgende
“Froggyweek”!
 
Een lieve tuingroet,
 
Kerry de Vos
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Pruimen clafoutis taart
 
Ingrediënten
750 gram pruimen met pit
100 gram zelfrijzend bakmeel
4 eieren
125 gram suiker
mespuntje zout
25 gram gesmolten boter
¼ liter melk
1 zakje vanille suiker
 
Nodig
Ondiepe glazen schaal en deze invetten met boter.
 
Verwarm de oven voor op 175 graden.
Je kunt hem maken voor je de maaltijd gaat bereiden,
tegen dessert tijd zal hij precies op temperatuur zijn.
 
Bereiding
Maak een beslag van het meel, de eieren, de suiker, melk, zout.
Voeg er de gesmolten boter aan toe.
Leg alle pruimen tegen elkaar aan in de schaal, giet het beslag er over.
Zet de schaal 30 à 45 minuten in de oven.
Het deeg moet een mooi kleurtje krijgen en de pruimen zachtjes pruttelen.
Haal uit de oven, strooi de vanillesuiker er over en laat een beetje afkoelen.
Eet het lauw warm als dessert. Zo uit de schaal opscheppen op het bord.
Slagroom zal men niet afwijzen denk ik…
Smakelijk eten!
 
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


