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Verspreiding Water-Lander
De Water-Lander valt vijf keer per jaar
bij alle leden in de bus. Aspirant-leden
ontvangen het blad digitaal. Ga je
verhuizen of wil je het blad liever digi
taal ontvangen? Geef dat dan aan
ons door:
communicatie@vtv-waterland.nl. Zoek
je een eerdere editie? Het archief van
de Water-Land staat op de site. Foto's
worden uitsluitend geplaatst
met toestemming
van tuinders
die er op staan. 
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Afgelopen zaterdag 5 maart is het water weer op de leidingen van ons complex
gezet. Na piepen en kraken mag het water weer volop stromen om de door het
vele werk dat we verzetten dorstige kelen met het Almeers gemeentepils te laven.
Hulde aan de leden van de Technische Commissie die deze klus afgelopen
zaterdag geklaard hebben! Los van de leden zullen ook de tuinen weer dorstig
zijn na de eerste, voorzichtig zonnige periodes. Ook dorstig, maar nu naar er
kenning, is de groep enthousiaste tuinders die zich aangemeld heeft bij de
‘werkgroep tuinonderhoud’ of kortweg WGTO. Daarmee voelt deze groep zich
voldoende versterkt om als volwaardige tuincommissie te kunnen functioneren.
De WGTO wordt dan ook door het bestuur aangesteld als Tuincommissie. Het
bestuur is blij Atie Bink als voorzitter, en Helene de Vos, Bert Burgers, Thirza Visser
en Richard van Grinsven, als leden van de Tuincommissie voor te stellen.
Daarnaast bedankt het bestuur de leden van de WGTO en degenen die de
werkgroep hebben geholpen voor hun inzet in de afgelopen moeizame seizoe
nen. Terwijl er tijdens de voorlaatste ALV nog een discussie ontstond over de
rechtmatigheid van deze werkgroep die de werkzaamheden, voor zover moge
lijk, van de tuincommissie overnam maar zich niet als tuincommissie wilde laten
bestempelen, kan ik nu gelukkig melden dat we deze discussie achter ons
kunnen laten.
 
Waar het bestuur zich verder op wil toeleggen, zoals ook toegezegd in de
laatste twee ALV’s, is het verbeteren van communicatie naar de leden toe. Om
dit gelijk in werking te zetten is enige tijd geleden al de nieuwsbrief in het leven
geroepen, waarin belangrijke zaken op zeer korte termijn aan de leden gemeld
kunnen worden. Los van het verbeteren van de eigen communicatie naar de
leden, zal het bestuur tevens de communicatie met haar commissies onder een
vergrootglas leggen. Ook hier willen we stappen maken en dan niet alleen om
de commissies op hun taken te wijzen, maar ook om deze met raad en daad
terzijde te staan. Tenslotte zal het bestuur beter moeten letten op de communi
catie tussen de leden onderling. Iedereen moet zijn zegje kunnen doen, zolang
we maar rekening houden met de regels omtrent normaal en door iedereen
geaccepteerd gedrag. Deze regels gelden echt voor ons allemaal. Ook op de
sociale media. Zit je ergens mee, bespreek dit dan eerst op normale toon met
de personen in kwestie. Daarna kun je je uiteraard tot het bestuur richten en als
dat geen uitkomst mocht bieden tot het Bondsbestuur of Tuchtcommissie van
de Bond van Volkstuinders.
 
Ik wil dit voorwoord sluiten met een welkom gericht aan iedereen. Geniet van
het mooie weer en zorg goed voor de tuin. Zowel die van jezelf als het hele
complex.
 
Ernst Neve

Het ziet ernaar uit dat het begin van
ons seizoen samenvalt met de terug
gang naar 'het normaal’. Of liever ‘het
nieuwe normaal’ want aan het norma
le leven is het fenomeen leven met
corona toegevoegd. We mogen weer
alles wat we vroeger ook mochten,
alleen moeten we op ons hoede blij
ven. In ieder geval een stuk beter dan
de maatregelen waar we tot nu toe
mee zijn geconfronteerd. Zoals ieder
een wel weet heeft het ons complex
ook niet ongeschonden achtergela
ten. We hebben het tijdenlang zonder
onze vertrouwde ALV moeten doen en
waren veroordeeld tot allerlei nood
grepen om in aangepaste vorm door
te kunnen gaan om het voortbestaan
van VTV Water-Land te kunnen waar
borgen. Achteraf kunnen we stellen
dat het ons gelukt is! En met ons bedoel
ik alle leden van VTV Water-Land.
 

Het artikel uit de Volkskrant is
overgenomen met toestemming van
de Volkskrant en de auteur
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Bestuursmededelingen
TUINDIENSTKAARTEN 2022 
Bij deze Water-Lander vind je de tuindienstkaart voor 2022.
Vrijstelling voor de tuindienst wordt gecontroleerd op basis van je leeftijd of je werkzaamheden voor een commissie.
Eventueel kun je bij vrijstelling de kaart in de brievenbus van het bestuur doen met vermelding van de reden.
Het is de bedoeling dat je de kaart bij elke tuindienst meebrengt. Deze wordt dan afgestempeld.
Tuinders die de Water-Lander per mail ontvangen, krijgen hun kaart tijdens de eerste tuindienst. Je krijgt deze dus niet
meer opgestuurd.
De eerste tuindienst is op zaterdag 26 maart. Meer informatie en alle data voor 2022 zijn te vinden op onze site
www.vtv-waterland.nl/tuindienst
 

 
VERNIEUWING VAN DE HEKKEN 
De hekken die ons volkstuinpark afsluiten zijn dringend aan vervanging toe. Dat bleek ook wel uit de voortdurende sto
ringen van het hoofdhek. Dat is verholpen: al in het vorige tuinseizoen is het nieuwe hoofdhek geplaatst. Daarnaast heeft
het bestuur op voorstel van de Technische Commissie besloten dat alle andere hekken op Water-Land ook vernieuwd
worden. De Technische Commissie begeleidt dit project.
 
Het zijhek aan de kant van Almere Haven is afgelopen januari vervangen, maar het is nog niet helemaal af. Er komt nog
een zonnepaneel op dat energie levert zodat het hek, ook buiten het tuinseizoen, met dezelfde tag als die van het
hoofdhek geopend kan worden. Voor de openingstijden gaat dan hetzelfde gelden als voor het hoofdhek. Naar ver
wachting worden ook de andere hekken aan het Köllingpad en het Schapenbos op Water-Land dit tuinseizoen vernieuwd.
 
Bij het hoofdhek en het zijhek komt een informatiebord met de openingstijden en hoe te handelen in geval van nood.
Ook op het hoofdhek komt nog een aanpassing, zodat dit hek door hulpdiensten (ambulances e.d.) dag en nacht
geopend kan worden.
 
De laatste tijd zijn er vragen bij het bestuur binnengekomen, waarom het hoofdhek niet meer gewoon opengaat. Het
hek heeft precies dezelfde openingsuren als het oude hek en die staan zoals altijd vermeld op de achterkant van elk
nummer van de Water-Lander.
 
 
 

Chauffeurs-opleidings
dag 3 april 2022
Voor de tuindiensten zoeken wij dringend vier
dames of heren die interesse hebben om chauf
feur te worden.
Zij worden opgeleid om met de trekker te rijden
voor verschillende werkzaamheden op ons park.
De opleiding wordt verzorgd door Henk Bakker
en is op zondag 3 april van 13.00 tot 17.00 uur. 
Het bezit van een rijbewijs B is hiervoor noodza
kelijk.
Graag opgeven via tuin@vtv-waterland.nl

Lezersproject
Dagblad NRC en Tilburg University nodigen hun lezers uit
om deel te nemen aan een experiment in eigen tuin. Ze
vragen lezers om één vierkante meter tuin te laten verwilde
ren. Samen met ecologen kijken ze dan een jaar lang mee
naar wat er verschijnt, gebeurt en verandert. Welke planten
komen op? Welke beesten passeren er zoal? En hoe veran
dert onze eigen houding ten opzichte van de omgeving,
de natuur? Bestaat onkruid nog wel als alle planten er
mogen zijn? Een interessant experiment. Meedoen? Meld
je dan aan via de NRC site: https://www.nrc.nl/
nieuws/2022/02/08/doe-mee-en-creeer-een-vierkante-me
ter-wildernis-a4085273 (of google even op NRC Wilde Tuin).
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En we noemen het
Frankrijk
 
Almeerders kennen ze ongetwijfeld: Eric en Hanneke
Dekter, eigenaars van Boekhandel Dekter in hartje
Haven. Zeventwintig jaar was de boekhandel een begrip
en ontmoetingsplek in het oudste stadsdeel van Almere.
In 2008 vonden ze het mooi geweest. Sindsdien werkt
Eric in het onderwijs, Hanneke is sinds kort gepensio
neerd nadat ze jarenlang vestigingsmanager was in de
Nieuwe Bibliotheek. In oktober 2020 werden ze de geluk
kige eigenaren van een tuin op ons park.
 
 
Nu is het opnieuw tijd voor een grote stap, de verhuizing
naar een appartement in Stad. Begin maart verhuizen ze
naar een appartement met een schitterend uitzicht over
het Weerwater maar zonder tuin. “Nog 7 weken,” zegt
Hanneke opgewekt terwijl Eric koffie inschenkt. “Dit huis is
veel te groot voor ons geworden. We wilden een kleiner huis
met een grotere tuin, niet te vinden. We laten hier veel
herinneringen én onze voor- en achtertuin achter. De
nieuwe bewoners hebben gezegd dat ze alles gaan bestra
ten. Onbegrijpelijk in deze tijd. Maar het betekent wel dat
we onze dierbare planten en struiken mee kunnen nemen
naar Water-Land. Nu is er dus de tuin op Water-Land. We
hebben de tuin ‘Frankrijk’ gedoopt omdat we vroeger
graag een huisje in Frankrijk wilden.” “Het is een mooi
plekje,” beaamt Eric. “Ook nu het winter is ga ik elke week
even kijken. Ik houd van tuinieren en de tuin hier was me
net iets te klein.” 
 
Duct tape
‘Wat moeten jullie nou met een moestuin?’ was de reactie
van de omgeving op de aanschaf van de tuin. “Het is geen
moestuin, het is een volkstuin, een paradijsje, antwoordde
ik dan. Als ze langskomen zijn ze verkocht en willen ook een
tuin,” lacht Hanneke. Eric: “We fietsten hier al met de kinde
ren toen ze nog klein waren en vonden het altijd al een
mooie plek.” “In al die jaren hebben we het echt zien
groeien,” zegt Hanneke. “Het park heeft een hele bijzonde
re sfeer, heel prettig.” Eric: “Tijdens een open dag werden
we er pas echt verliefd op. Zoveel verschillende tuinen: van
wild en natuurlijk tot tuinen waar geen grassprietje scheef
stond. Al die variëteit. We hebben ons direct ingeschreven
en zijn huisjes gaan bekijken. Dat was eerlijk gezegd wel
schrikken, veel huisjes waren in slechte staat. Soms zelfs met
duct tape aan elkaar geplakt.” “Het huisje dat we uiteinde
lijk kochten, zag er aan de buitenkant fantastisch uit,” zegt
Hanneke. “We voelden ons de koning te rijk. Totdat we let
terlijk door de vloer zakten. De vloer bleek vochtig, er had
jarenlang water onder het huisje gestroomd. Een timmer
man heeft de vloer vernieuwd, het huisje is nu helemaal
droog. Eric heeft zelf de buitenkant geschilderd.” 
 

Geen slaaf van de tuin
Het huisje is hoog en droog: tijd om de tuin aan te pakken.
Eric: “De tuin zoals die nu is, is netjes, traditioneel. Een
grasveldje met plantjes eromheen. Niet helemaal onze
smaak dus daar gaan we het een en ander aan verande
ren. Mijn droom is een tuin met paadjes die naar verrassin
gen leiden. Uiteindelijk wil ik van dat grasveld af. Eerlijk
gezegd is die kleigrond wel pittig, (ver)planten is niet
makkelijk.” Hanneke: “Eric wil veel meer dan ik. Ik doe hand
en spandiensten als het moet. Hier moest alles netjes zijn,
ik merk dat hij daar ‘in Frankrijk’ meer ontspannen mee
omgaat. Goed om te zien, je moet geen slaaf van je tuin
worden.” Eric: “Ik voel me lekker op de tuin. Het is zo rustig.
Een heerlijke plek om te tuinieren maar ook om een beetje
lezen en te schrijven. Kom, we fietsen even naar Frankrijk
zeggen we nu. Lunch mee, flesje wijn. Het zijn microvakan
ties.”
 
Samen zorgen voor het park
Eric zet zich ook in voor de vereniging. “Tijdens de tuindien
sten was ik tuindienstbegeleider. Dat je samen zo’n park
onderhoudt, vind ik mooi. Zeker nu er in de samenleving
zoveel verharding is en mensen tegenover elkaar staan, is
het goed om samen ergens voor te zorgen. Jammer ge
noeg staan de tuindiensten nu op een laag pitje. Ik ben
herstellend van een hartinfarct dat er flink ingehakt heeft.
Hopelijk kan ik de draad in het nieuwe seizoen weer oppak
ken. Het is een prachtig park met dat bijenlint en de pad
denpoel. Mooi om dat samen te onderhouden.” 
 
Connie Franssen
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Kijkdozen maken - wie doet er mee?
Soms dien je je buiten het tuincomplex te begeven ten einde leuke ideeën op te doen waardoor het verblijf op ons
complex nog leuker kan worden. In de zomer van 2021 wandelde ik langs de kunstroute in het natuurpark van
Lelystad waar o.a. kunstwerken van Annette Sieger en Sietse van de Wal werden getoond (zoon van een onzer
tuinders).
 
Op die expositie hingen kijkdozen (kistjes) gemaakt en gevuld door kunstenaars; het thema was: “Signalen uit de sa
menleving”. Geen kijkdozen gemaakt van schoenendozen zoals we ons als kind herinneren, maar open kistjes.
Kistjes waarvan de omtrek wordt gevormd door plankjes die als molenwieken achter elkaar de omtrek vormen.
De kistjes worden weerbestendig geverfd en kunnen uitgedeeld worden aan belangstellende tuinders.
Wat zou het leuk zijn zo iets bij ons complex te introduceren waarbij ouders en kinderen worden betrokken en zij er een
eigen invulling aan kunnen geven.
Stel deze tentoon aan je eigen ingangspoort of hek van je tuin.
Open deze tentoonstelling bijvoorbeeld tijdens een open tuinendag.
Het voorstel is om deze te fabriceren in samenwerking met bv. de technische commissie. Er is al een zaagschema en een
begroting opgesteld. Laten we elk idee oppakken wat ter eer en glorie is van ons tuincomplex!
In de volgende Water-Lander meer informatie, maar houd ook de website in de gaten.
 
Gabriël Bassant
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Groentepoffertjes
Ik kwam dit recept tegen in een blad voor mensen die
erg graag van alles buiten doen. Dus ook poffertjes
bakken op de BBQ! In de winter... Ik heb het gauw uit
geprobeerd, weliswaar veilig binnen uit de wind en
regen. Je kunt alles een dag van te voren klaar maken,
zelfs het poffertjes bakken. Ik heb de prikkertjes met z'n
allen klaar gezet in de oven om op te warmen op het
goede moment. Mijn buren waren proefkonijn. Zij heb
ben zitten smullen, vooral de uienstroop viel op. Inder
daad verrukkelijk!
 
Benodigdheden
550 gr kruimige
aardappelen
100 gr bloem
5 eieren
Voor de vullingen:
100 gr boerenkool
100 gr rode biet
100 gr hutspot groente
zakje bakpoeder (per vulling 1 kleine theelepel)
Voor de rode uien stroop:
2 rode uien
2 tl witte wijn azijn
1 l water
80 gr rietsuiker
Voor de garneringen:
100 gr gerookte spekreepjes
200 gr crème fraîche
1 bio-citroen rasp en sap
200 gr zalmsnippers
 
Olijfolie of arachideo of zonnebloem
 
Bereiding
rode uien stroop:
Schil en snipper de uien, kook ze 5 minuten in een liter water
met de witte wijn azijn, schep de uien uit de pan, doe de
rietsuiker nu in de pan en laat tot stroop inkoken.
Laat afkoelen en bewaar voor later.
 
Kook de geschilde en in stukken gesneden aardappelen
gaar met iets zout.
Kook de fijn gesneden vullingen in aparte pannetjes ook
met wat zout gaar.
Prak de aardappelen tot puree en meng dat met de bloem.
Meng er dan één voor één voorzichtig de eieren door.
Maak drie gelijke porties die ieder met een vulling gemengd
worden en een tl bakpoeder.
Bak de spek reepjes uit en zet apart.
Meng naar smaak de citroenschil en sap door de crème
fraîche, zet ook apart.
 
Het bakken
Verhit een gietijzeren poffertjes pan (op de bbq...), met een
kwastje olie de kuiltjes smeren.
Bak van het 3x beslag poffertjes, stapel ze per 3 stuks per
vulling op en zet vast met een prikkertje.

Garneren
Torentje boerenkool met spek reepjes.
Torentje bieten poffertjes met zalm en crème fraîche.
Hutspot poffertjes met herten/rund stoof. (hachee is ook
prima).
Serveer op de borden wat uienstroop erbij.
Herten stoof
Herten stoof of iets wat er op lijkt...ik had zelf een bakje kant
en klaar hachee van de supermarkt, dat was ook erg lekker.
Maar zelf maken is altijd lekkerder!
500 gr herten- of runderpoulet
2 el bloem
6 sjalotten
200 gr champignons en of andere paddenstoelen
1 winterpeen
3 laurier blaadjes
3 kruidnagels
200 ml rode wijn
1 l groentebouillon
2 tl thijm
1 tl rozemarijn
zout en peper
1 a 2 plakjes ontbijtkoek
low en slow cooking
Vlees in gietijzeren pan aanbakken en voeg al omschep
pend de bloem bij.
Laat de hele sjalotten met de gesneden paddenstoelen en
de plakken peen mee bakken.
Voeg laurier en kruidnagel toe. even mee bakken. blus af
met de wijn, laat iets inkoken.
Bouillon met takjes tijm en rozemarijn er bij gieten en laat
het zo zachtjes gaar stoven tot het vlees gaar is.
Op het laatst de ontbijtkoek in stukjes er bij doen tot het een
lichte saus is geworden.
 
Annette Sieger
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verwijderen is dan de enige oplossing. De verwijderde
planten moeten bij het huisvuil en nooit op de groenwal,
anders groeien ze daar weer verder. Reuzenberenklauw
heeft als extra nadeel dat het sap van deze plant in com
binatie met zonlicht hele nare brandwonden kan geven.

Verwildering 
De heg om je tuin mag niet hoger zijn dan een meter
tachtig. Bij heel wat tuinen is de heg veel hoger uitgegroeid.
Het is verstandig om de heg op 1.40 hoogte te snoeien. Dan
heb je wat speling bij de groei. Let er ook op dat de heg
niet te breed wordt en de doorgang over het pad bemoei
lijkt.

Het tuincontroleformulier
Het tuincontroleformulier is bedoeld om alle tuinders bij de
les te houden over wat wel en niet mag en daarnaast de
tuincontroles te vergemakkelijken. Ook wordt met het for
mulier duidelijk dat de eerste verantwoordelijkheid voor de
tuin bij de tuinder zelf ligt. Als een tuinder op het formulier
meldt dat er zaken in de tuin niet op orde zijn, wordt met
de tuincommissie bekeken, wanneer het opgelost moet zijn.
Tuinders die het tuincontroleformulier niet binnen de reac
tietermijn ingevuld terugsturen, krijgen sowieso een fysieke
controle door de tuincommissie. Maar ook de tuinders die
melden dat alles in hun tuin op orde is, worden niet per se
op hun blauwe ogen geloofd, de fysieke tuincontroles na
derhand wijzen uit of alles echt in orde is. 
In het tuinseizoen van ’21 hebben we voor het eerst gewerkt
met het tuincontroleformulier. De respons was geweldig:
ruim 80% van de leden stuurden het formulier ingevuld
terug. Daarnaast zijn er fysieke controles gehouden.
Op grond van de uitkomsten zijn 71 leden aangeschreven.
Veelal ging dat om een uitgegroeide heg of een niet
aanwezig of een niet goed zichtbaar tuinnummer. Degenen
die op de aanschrijving een bericht terugstuurden, rea
geerden eigenlijk altijd positief en ze beloofden het euvel
snel te herstellen of meldden dat al gedaan te hebben. In
enkele gevallen ontstond er een meer uitgebreide discus
sie, maar steeds in goede harmonie.

Verkopen? 
Ook als je opgeeft dat je de tuin wilt verkopen, komt er
voorafgaand aan de taxatie en de verkoop een controle
door het bestuur. Meerdere keren is gebleken dat het dan
om de echte probleemgevallen gaat en is de tuin een
oerwoud geworden. Dat komt dan omdat de eigenaar te
lang heeft gewacht met de beslissing de tuin te verkopen
en de tuin is de tuinder dan al lang letterlijk boven het hoofd
gegroeid. Als de tuin niet in orde is, wordt de eigenaar
gesommeerd het teveel aan bouwsels af te breken, de
rotzooi op te ruimen, tegels weg te halen of de heg te
snoeien naar 1,80 meter. De tuin wordt niet verkocht voordat
alles in orde is. 
Maar goed, het is maart, een mooi, nieuw tuinseizoen be
gint. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!
 
Piet van Mansfeld

Je mag natuurlijk zelf weten hoe je je tuin inricht. Wat níet
mag, kan je vinden in de regels van de Bond van Volkstuin
ders en het huishoudelijk reglement van Water-Land. Ieder
een die op ons tuin- complex een tuin heeft, wordt geacht
die regels te kennen en iedereen heeft met de koop van
een tuinhuisje ook onderschreven zich aan die regels te
houden.

Wat mag wel en wat mag niet?
Er zijn regels over de gebouwen en bouwsels op je tuin. Zo
is er een maximale oppervlakte voor het tuinhuisje en het
schuurtje aangegeven en waar die gebouwtjes op de tuin
mogen staan. De tuin is immers bedoeld om te tuinieren en
niet om die vol te bouwen met allerlei bouwsels. Daarvoor
is er de bouwcontrole en in deze Water-Lander vind je ook
daar meer informatie over. 
Dit artikel gaat over de tuinregels, over wat er wel en niet
mag in je tuin. De regels zijn bedoeld om het tuinieren zo
goed als mogelijk is te realiseren, de veiligheid op de tuin
in acht te nemen, een zekere mate van hygiëne te waar
borgen, geen overlast bij je buren te veroorzaken, de
woekering van schadelijke planten tegen te gaan en je tuin
niet enorm te laten verwilderen.

Tuinieren
De tuinen zijn vooral bedoeld om er te tuinieren, je mag
dan ook niet meer dan een derde van je tuin verharden,
het huisje en de schuur meegerekend. Dus geen enorme
tegelplateau’s en andere verhardingen in je tuin. Kunstgras
is sowieso niet toegestaan. Daarnaast zijn ook lange, hoge
schuttingen om je tuin verboden. Het natuurlijkste is om je
tuin met heggen af te scheiden.

Veiligheid 
Zieke en dode bomen in je tuin moeten gesnoeid of opge
ruimd worden. Elke tuin moet een vanaf het pad goed
zichtbaar tuinnummer dragen. Dat is belangrijk bij calami
teiten, je tuin moet, onder andere door hulpdiensten, snel
te vinden zijn.

Hygiëne
Er mag geen vuilnis of volle vuilniszaken in je tuin staan.
Vossen en marters scheuren alles open en het vuil wordt
door de hele tuin verspreid. En wat dacht je van de ratten,
die zijn er ook als de kippen bij.

Overlast
Er mogen geen bomen binnen twee meter van de erfgrens
met de buren in je tuin staan. Dit is vooral bedoeld om ervoor
te zorgen dat de tuin van de buren niet in een hinderlijke
schaduw van hoge bomen komt te liggen. 

Woekering van planten
Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw mogen niet.
In een mum van tijd overwoekeren ze je tuin en ook die van
de buren. Toch komt Japanse Duizendknoop in heel wat
tuinen op Water-Land voor. Stelselmatig en voortdurend

Is jouw tuin op orde? 
Uit reacties van de tuinders van Water-Land blijkt dat er veel onduidelijk is over wat er wel en niet op de tuin mag
en hoe dat wordt gecontroleerd. We leggen het uit.
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De Bijenstal
Hebben de dames nog voldoende voer?
In februari begint de koningin na de winterstop weer met het leggen van eitjes. Door de aanwezigheid van het
broednestje gaan de bijen meer eten. In maart geldt dit nog veel sterker. Door folie of plexiglas op de ramen kan
ik gemakkelijk de wintervoorraden te checken en kan de nog verzegelde voerramen gewoon zien zitten zonder de
kast te openen.
 
 Verzegelde voerramen wil zeggen dat alle cellen door de
bijen zelf een wasdeksel hebben gekregen om het voer af
te sluiten. Als de bijen de wasdeksels van de cellen knagen
als ze weer bij het voer willen komen, valt er mul (een soort
waszaagsel) op de schuiflade onder in de kast. Dat verraadt
de positie van de bijen. De bijen verplaatsen zich aan het
eind van de winter langzaam naar achteren. De straatjes
worden zichtbaar langer. Aan de achter- en zijkanten van
de kast bevindt zich meestal nog voldoende wintervoer, de
beweging van het volk is te volgen via het mul op de
schuiflade.
Zitten de bijen al helemaal achter in de kast en zie ik geen
verzegeld voer meer in de ramen, dan is een check op het
gewicht van de kast noodzakelijk. Dan licht ik eerst de kast
aan de voor- en achterkant. De achterkant zou zwaarder
aan moeten voelen. Daarna vergelijk ik het gewicht van
andere kasten. De lichtste kast ga ik openen en controleren
op voervoorraad. 
 
De kasten met twee broedkamers hebben 20 kg wintervoer
gekregen en eind september heb ik gecheckt of dit inder
daad is opgeslagen als wintervoer, dan kan er eigenlijk niets
misgaan. Vaak houd ik dan bij de voorjaarscontrole nog
een paar reserve voerramen over voor toekomstige broed
afleggers of vegers. Erg handig! (Broedafleggers of vegers
zijn methoden om het volk te splitsen zodat er geen zwermen
komen). Moet ik toch bijvoeren, dan hang ik voerramen uit
een volk dat wel wat kan missen, over naar het volk met
een tekort. De ramen met voer hang ik zo dicht mogelijk
tegen het eerste raam met opzittende bijen aan zonder het
volk verder te verstoren.

 
De periode februari/maart is het spannends voor mij omdat
het er nu op aan komt: overleven zij en kunnen zij sterk aan
het voorjaar beginnen. Op dit moment is er één volkje in
de gevarenzone. Dat had ik eventueel kunnen verenigen
met een ander volk. Maar omdat ik de zwerm laat in het
seizoen heb geschept, had ik nog geen indruk van de ko
ningin. Zij geeft haar genen door aan het volk. Bij een ver
eniging zou de ‘zwerm' koningin kunnen winnen en zou ik
een niet-vriendelijk volk kunnen overhouden. Dat wil ik niet,
niet voor mij mijzelf want werken met bijen die niet vriende
lijk zijn (dus snel steken) is geen pretje, maar ook voor mijn
medetuinders op het complex. De stormen halverwege
februari waren te sterk voor de kast van het kleine volkje,
omgeblazen trof ik ze aan. De dames leefden nog wel, ik
heb de kast weer in orde gemaakt om ze nog een kans te
geven
 
Zo vroeg in het jaar is er nog niet veel te halen voor de bijen,
zij hebben grote behoefte aan stuifmeel want dat voeren
zij aan hun larven. Denkt u eens aan het planten van kro
kussen in de tuin, voor u een leuk gezicht en voor de bijen
heel fijn.

Bert Burgers, tuin-imker

11



Takken, takkentransport en groenwallen
De winter is bij uitstek geschikt om de struiken, de fruitbomen en de heg eens goed terug te snoeien.  Dat is al een
hele klus, maar het opruimen van de gesnoeide takken is vaak nog het meeste werk. En wat te doen met al dat afval?
 
Grote takken moeten op de takkenhoop bij de hoofdingang gestort worden. Als je dat zelf niet lukt, kan je dat laten doen.
Daarvoor moet je de takken voor je tuin opstapelen en een transportbriefje invullen en weer inleveren. Die briefjes hangen
bij het gereedschapshok van de Tuincommissie. Ook kan je zo’n briefje uploaden via de site van Water-Land. Met een
tuindienst worden de takken dan opgehaald en op de takkenhoop bij de ingang gestort. Daarvoor wordt 4 euro per
volle kar gerekend, dat komend seizoen wegens BTW-plicht wellicht verhoogd wordt naar 5 euro. Het te betalen bedrag
vind je terug op je jaarafrekening. Belangrijk is wel dat je de takken op een handzaam formaat knipt of zaagt; hele of
halve bomen en zware boomstammen worden niet meegenomen.
 
Op Water-Land zijn groenwallen gemaakt in de bospercelen. Dat zijn plekken waar de tuinders het fijne groenafval kwijt
kunnen. De groenwallen zijn ruimtes of paadjes in de bospercelen, waar je op de wallen aan zijkanten van die plekken
je zacht, goed te composteren tuinafval kwijt kan. Na enkele jaren is het dan fijne compost geworden en dat kan je dan
weer gratis in je tuin gebruiken.
Elke groenwal heeft een beheerder. Dat is een tuinder die de groenwal bijhoudt en vaak met rood/wit lint aangeeft waar
je waar je de boel het beste kan storten. Doe dat dan wel op de wal en niet ervoor! En ook niet gewoon in de ingang
gooien, zoals maar al te vaak gebeurt. De groenwal raakt daardoor verstopt en onbegaanbaar: niet leuk voor de ande
re tuinders. Ook worden er vaak veel te grote takken op de groenwallen gedumpt.
Juist om dat te voorkomen is het afgelopen seizoen begonnen met het volgende experiment. Bij enkele groenwallen zijn
aparte takkenhopen gemaakt waar je de takken uit je tuin in handzaam formaat kan dumpen. Zo wordt geprobeerd
het voor de tuinders gemakkelijker te maken en te voorkomen dat er takken op de groenwallen worden gegooid. Deze
takkenplaatsen wordt in de tuindiensten opgeruimd.
De groenwallen zijn dus bedoeld voor je tuinafval; alleen als je de dunne takken heel klein knipt, kan je dat ook op de
groenwallen storten. Zo maken we compost. Maar voor ik het vergeet: geen coniferengroen of -takken op de groenwal,
want dat composteert heel slecht.
En ook nog dit: er worden groenwalbeheerders gezocht; dus meld je aan.
 
Piet van Mansfeld
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Vaste taak in plaats van tuindienst
Net als vorig jaar zijn er een aantal vaste taken rond het onderhoud van Water-Land. Je kunt deze taak doen in je eigen
tijd en in plaats van de gewone tuindienst, maar het mag natuurlijk ook tijdens de tuindienst.
Doordat er tuinders gestopt zijn of hun huisje hebben verkocht, zijn we op zoek naar mensen die de volgende taak op
zich willen nemen:
• Bijhouden van groenwal nr. 3 (tussen tuin 51 en 109). Je kunt, als dat een keer nodig is, hulp krijgen van tuinders tijdens
de tuindienst.
• Helpen bij het onder controle houden van de Grote Berenklauw en de Japanse Duizendknoop.
• Onderhouden van de grote jeu-de-boulesbaan.
 
Chaufeurs gevraagd
Verder zijn we ook op zoek naar chauffeurs voor op de trekkers tijdens de tuindienst. Zie het bericht over de chauffeurs
opleidingsdag op 3 april in deze Water-Lander.
En we hebben nog steeds mensen nodig die een tuindienst willen begeleiden. Je bent tijdens een tuindienst aanspreek
punt en probleemoplosser voor de andere tuinders.

Lijkt één van deze klussen je iets of wil je eerst meer informatie, neem dan contact met ons op via tuin@vtv-waterland

Tuincommissie - WGTO

Vragenformulier inleveren voor 30 april
Vanaf eind 2020 is een begin gemaakt met het vastleggen van de huidige stand van een tuin (nulmeting). Als bij de
nulmeting bij een tuin niet reglementaire zaken worden aangetroffen,  zal met de tuinder besproken worden wat er gedaan
moet worden, plus een tijdlijn waarin dit klaar moet zijn.
Om dit proces  te bespoedigen staat in De Water-Lander nr. 4 van 2021 een vragenformulier over bouwsels en attributen.
De nulmeting via tuinbezoeken aan alle tuinen is een te grote klus, daarom dit formulier. Dit formulier kan ook online
worden ingevuld via de website. Het formulier is de basis voor de nulmeting.
Het is volgens het HHR niet verplicht om het formulier in te vullen maar het wordt enorm gewaardeerd dit wel te doen. Er
wordt zo een basis gelegd voor een goede vastlegging van alle tuinen en bouwsels en het verlicht de werkzaamheden
van de technische commissie.

We verzoeken iedereen die dit nog niet heeft gedaan, dit formulier in te leveren voor 30 april 2022. Bij vragen over het
formulier kun je contact met ons opnemen via technisch@vtv-waterland.nl
We gaan ervan uit dat de leden dit formulier naar eer en geweten invullen.

Technische commissie

De nieuwsbrief
Vorig jaar hebben de leden voor het eerst via de mail de digitale nieuwsbrief ontvangen. Ook dit jaar is er al een nummer
verstuurd. Je vindt hierin een overzicht van actuele informatie van het bestuur en nieuws op de website.
Mocht het voor jou echt niet mogelijk zijn deze digitaal te ontvangen, neem dan contact met ons op. We kunnen dan
zoeken naar een oplossing.
Bijna alle nieuwsbrieven kunnen controleren of je de nieuwsbrief hebt gelezen en of je op een link in de nieuwsbrief hebt
geklikt. Deze controle hebben wij uit laten zetten bij de applicatie waarmee we de nieuwsbrieven maken. Ook zal je e-
mailadres niet verder worden gebruikt voor andere doeleinden. Desondanks kan het gebeuren dat onze nieuwsbrief in
je map met ongewenste mail terecht komt of - bij Gmail - in de map Reclame. Om dit te voorkomen kun je het beste het
mailadres nieuws@vtv-waterland.nl in je contacten zetten.
 
Communicatiecommissie
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Mijn Makkelijke Moestuin
De Makkelijke Moestuin methode bestaat uit overzichtelijk moestuinieren in bakken met behulp van een app. Goed
te doen dus. Vorig jaar heeft Bert voor mij 2 grote bakken gemaakt en vanwege de enorme slakkenoverlast hebben
we er ook nog eentje op poten bij gekocht. Dit zijn mijn ervaringen. 
 
Na ons ingelezen te hebben zochten
we de meest zonnige beschikbare plek
in de tuin voor de Makkelijke Moestuin
bakken, want om te groeien is zonlicht
nodig. Dit jaar wil ik bijhouden wat er
gezaaid of geplant wordt en wat we er
van eten. Ik heb al nagedacht wat ik
waar wil gaan zetten. In een speciale
app kan ik alles bijhouden, heel fijn! De
app geeft een seintje voor de simpelste
dingen zoals water geven, maar helpt
ook bij het uitzoeken wat er in welk vak
gezet kan worden. Dat is heel  handig
want ik heb best veel vakken te vullen.
Mijn grootste bak heeft 32 vakken en
een klimrek, de andere bak zou 16
vakken kunnen hebben maar die heb
ik niet in vakken verdeeld omdat ik
daar aalbessen, aardbeien en een ki
wibes (tegen een klimrek) heb gezet.
De bak op poten heeft 8 vakken, daar
wil ik groentes in gaan zetten waar de
slakken het meest van houden, zodat
die de meeste kans hebben om te
overleven.
De bakken zijn de winterperiode best
goed door gekomen, er staat nog wat
overgehouden roodlof, prei, knoflook,
snijbiet en stamkool in. Die gaan we
nog oogsten, daarna alle rommel eruit
halen en de mix weer aanvullen met
compost.

 
Speciale mix
Het succes van een Makkelijke Moes
tuin komt vooral door de speciale mix
(aarde) waarmee de bakken gevuld
zijn, er hoeft maar een laagje van 20
cm aarde in, dat is niet veel. De planten
vragen veel voedingstoffen en dat zit
in de mix. Die bestaat in gelijke delen
uit turf, compost en vermiculiet (is een
korrelig natuurlijk mineraal dat water
en lucht vast houdt). Dan moet ik na
tuurlijk nog water geven, maar dat is
veel minder omdat je dat bij de plant
met een klein bakje doet. De mix heb
ik zelf gemaakt, het was nog wel een
pittig klusje om de ingrediënten goed
door elkaar heen te mengen.
Vorig seizoen heb ik pompoenen
tegen het klimrek gezet en courgettes
er voor. Samen namen zij al de halve
bak in beslag en zorgden voor veel
schaduw op de andere vakken. Ik
moest nog een beetje wennen aan
een andere manier van moestuinie
ren. Die is vrij simpel, niet teveel zaaien,
goed kiezen wat in welk vak komt,
oogsten als het kan, vak schoonma
ken, met beetje compost of mix aan
vullen en weer inzaaien. Toch een uit
daging om dat vol te houden naast
mijn werk, de rest van de tuin en het

vrijwilligerswerk wat ik doe voor de
vereniging.
Na deze niet zo strenge winter krijg ik
wel veel zin om weer lekker bezig te zijn
in de tuin, jullie ook?
 
Gerda Burgers
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Lezen: Rust en Vreugd 
Wie kent ze niet? De Hendrik Groen boeken - en TV serie - over de beleve
nissen van de Omanido club. De oud-maar-nog-niet-dood leden beleven en
zorgen voor reuring in het verzorgingshuis waar ze wonen. Vorig jaar ver
scheen Rust en Vreugd, een geestige en voor iedere volkstuinbezitter zeer
herkenbare schets van het typisch Nederlandse fenomeen: de volkstuinver
eniging.
 
Hendrik Groen beschrijft de tuincontrolecommissie, een fancy fair en de strijd
tussen ‘geitenwollen sokken’ en ‘tuinkabouters’. Als Emma Quaadvliegh na het
overlijden van haar man oude papieren opruimt, vindt ze een vergeten inschrij
ving terug voor een tuinhuisje op ‘Rust en Vreugd’. Ongemerkt is er elf jaar
wachttijd verstreken, ze kan nu elk huisje krijgen dat vrijkomt. Emma wordt bij
de eerste bezichtiging op slag verliefd op een gezellig, rommelig tuinhuisje met
dito tuin. Dat ze geen verstand heeft van tuinieren maakt gelukkig niet veel uit,
want aardige buren bieden direct hun hulp aan.
 
Ook de voorzitter van de vereniging komt onuitgenodigd op de thee. Om kennis
te maken, maar vooral om haar te wijzen op de regels met betrekking tot de
hoogte van de heg, het bestrijden van het onkruid en de verplichte algemeen
onderhoudsbeurten...Al snel blijkt dat het er tussen de tuinders in het prachtige
groene paradijs niet altijd even vredelievend aan toe gaat. Toch is Emma
vastbesloten er hoe dan ook iets moois van te maken! 
Rust en Vreugd is volop verkrijgbaar bij de (lokale) boekhandel en goed voor
vele uren herkenbaar leesplezier!
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Wilgenknotten rond de vijver
De wilgen rond de vijver zijn weer geknot door de knotwilg-groep: een groep vrijwilligers die wilgen in heel Alme
re knot. Theo is de coördinator. Hij heeft de taak overgenomen van Leen die met andere tuinders van Water-Land
het knotten altijd voor zijn rekening nam. Na het overlijden van Leen heeft de knotwilg-groep het knotten overge
nomen om Leen te eren. Ze knotten elke zaterdag tussen november en maart. Maar wie zijn die vrijwillige knotters
eigenlijk?
 
 
Het knotten gebeurt om en om vanwe
ge het grote aantal bomen. In totaal
gaat het om ongeveer 800 wilgen, dat
zijn er maar liefst 400 per jaar! Rob is
een van de knotters: "Water-Land is
een bijzondere plek voor mij," vertelt
hij. "Er is namelijk ter nagedachtenis
aan mijn overleden vader een knotwilg
bij de vijver geplant."
Ook ex Water-Landers Marian en Jan
zitten in de knotwilg-groep. Ze hebben
hun tuin weggedaan toen de kinderen
groter werden en niet meer mee wil
den. Ronald is 70 en doet het knotten
vooral om in beweging te blijven en
voor de aanspraak. Loes heeft een
opstapje meegebracht zodat ze beter
bij de takken kan. Om niet in de blub
ber weg te zakken heeft ze er twee
plankjes onder gezet. 
 
Droge tenen
Co is bij de groep gekomen omdat zij
wilgentenen wilde hebben om mee te
knutselen en te gebruiken tijdens de
workshops wilgentenen vlechten die
ze geeft. De afgeknipte tenen moeten
binnen een week verwerkt worden,
anders worden ze te droog en breken
ze tijdens het vlechten vertelt ze. Tij
dens het tuinseizoen een activiteit or
ganiseren is daardoor lastiger. Co
werkt het liefst met eigen geknipte wil
gentenen, die had zij ook meegeno
men naar de op Water-Land spontaan
georganiseerde workshop kransen
vlechten. Ondanks het slechte weer
waren een paar tuinders aanwezig die
ondanks de koude met hulp van Co
toch een mooie krans hebben ge
vlochten. Om haar te bedanken, kreeg
zij chocoladerepen, een warme zelfge
breide muts en handwarmers.
De wilgen die geknot zijn, zien er weer
mooi uit, ze worden zo kort mogelijk
geknot, zonder 'kapstokjes'. Dan blij
ven ze goed en gaan er geen planten
boven op groeien. De knotploeg komt
nog terug om de andere knotwilgen te
doen.
 
Gerda Burgers
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Overleden
Wij ontvingen dit verdrietige bericht
van Willem van Krimpen:

Op 4 januari jl. is mijn partner
Dori Vermons overleden. Zij is 81 jaar
geworden. Zij is vanaf de aankoop in
1999 heel blij geweest met ons para
dijsje. Helaas heeft de kanker haar
geveld. Het zal heel vreemd zijn vol
gend seizoen daar zonder haar te zijn. 

Stormschade op Water-Land
De februaristorm heeft op Water-Land flink huisgehouden. Naast de omgewaaide bomen in de tuinen zijn er in de bos
percelen en op de gazons behoorlijk wat bomen gesneuveld. Eén grote boom tegenover tuin 270, die gevaarlijk was
gespleten en bij harde wind zou kunnen omvallen, is al  omgehaald. 
 
Inspectie samen met de gemeente wees uit, dat buiten de omgewaaide bomen in de bospercelen,  er ongeveer vijftien
a twintig bomen gevaarlijk scheef hangen. Dat maakt het gevaarlijk om de bospercelen te betreden. Ook op het kabou
terpad is het gevaarlijk. De gemeente heeft firma Piet de Vries opdracht gegeven om alle bomen, die scheef op de buren
hangen, om te halen. Dat zal snel gebeuren, maar voor die tijd wordt het sterk afgeraden in de bospercelen te komen.
De stammen en takken van de dan omgezaagde bomen laten ze liggen.
 
Ook op de gazons liggen omgewaaide bomen. Die worden, zo snel als mogelijk is, in stukken gezaagd, maar de grond
is nu veel te nat om de stammen en takken weg te halen. Daarvoor is immers zwaar materieel nodig en een tractor zou
de grasvelden nu helemaal aan gort rijden. Het zal bij gunstig droog weer tot begin april duren, voordat dit  grote hout
verwijderd en gehakseld kan worden.
 
Aan de noordkant van de vijver hangen in de grote bomen langs het pad  heel wat afgescheurde takken. Die worden
eerdaags met een hoogwerker afgezaagd en meteen worden de bomen wat ‘opgekroond’: de laaghangende takken
worden dan verwijderd.
 
Wat kunnen de tuinders doen?Overal op de grasvelden liggen takken. Die moeten verzameld worden en op hopen
gegooid worden.
De gemeente heeft Firma Piet de Vries ook opdracht gegeven om, als het droog genoeg is om het grove hout van de
velden te verwijderen en te hakselen, meteen alle takken, die zijn verzameld, mee te hakselen.

Piet van Mansveld
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Ingekomen brief over het beleid van het
bestuur
Het bestuur ontving een Open Brief aan de leden van de tuinders Herman Zwartjes en Peter Dekker. Vanwege het per
soonlijke karakter en de toon ervan heeft het bestuur besloten de brief niet integraal te publiceren. De schrijvers geven
echter in 7 duidelijke punten weer wat hun eisen zijn.
Deze punten geven wij hieronder weer voorzien van een reactie van het bestuur.
Ook nemen wij hieronder een reactie op van de Werkgroep Tuinonderhoud/Tuincommissie.
1. Wij verwachten dat correspondentie/vragen aan het bestuur op adequate, zorgvuldige en tijdige manier wordt afge
handeld.
Reactie: Het bestuur betreurt dat dit niet in alle gevallen is gebeurd. Nu het bestuur weer op sterkte is en het secretariaat
weer is bemand verwachten we dat het op dit punt verder goed zal gaan.
2. Wij verwachten dat in de toekomst geen privégegevens van leden aan werkgroepen o.i.d. worden verstrekt, zoals met
onze emailadressen is gebeurd.
Reactie: Gegevens van leden worden alleen aan commissies verstrekt voorzover dat nodig is voor de uitoefening van
hun taken.
3. Wij verwachten dat er nu daadwerkelijk spoed wordt betracht met het installeren van een reglementair verplichte
tuincommissie.
Reactie: Het bestuur is blij te kunnen meedelen dat de Tuincommissie inmiddels is geïnstalleerd. De leden ervan worden
elders in dit nummer voorgesteld. Uit hun midden kiezen zij nog een voorzitter. Wij hopen van harte dat – na noodzake
lijke uitbreiding – de commissie alle taken conform de reglementen kan uitvoeren.
4.  Wij verwachten dat aan de leden wordt gemeld dat het invullen van een tuin en/of technisch controleformulier geheel
vrijblijvend is aangezien er in ons HHR niets over is geregeld.
Reactie: Het is juist dat het invullen van de controleformulieren formeel geheel vrijblijvend is. Dat neemt niet weg dat het
invullen ervan de betreffende commissies enorm helpt om een overzicht te hebben en zo een goede start kunnen maken
met hun werk. Uiteraard kan het invullen van formulieren de fysieke controles niet vervangen.
5. Wij verwachten dat met ingang van het seizoen 2022 de fysieke tuin en technische controles weer worden uitgevoerd
conform hetgeen hierover is bepaald in ons HHR.
Reactie: Uit de rapportages van de commissies blijkt dat in 2021 al een belangrijk deel van de fysieke controles hebben
plaatsgevonden. Nu de beperkingen van de coronacrisis meer en meer vervallen, verwachten we dat in het komend
seizoen aan de eisen van het HHR kan worden voldaan. Mits de menskracht van de betrokken commissies het toelaat.
6. Wij verwachten dat in het voorjaar van het seizoen 2022 de schelpenpaden worden hersteld en er voor de komende
jaren voldoende financiële middelen worden gereserveerd voor een jaarlijkse upgrade van deze paden.
Reactie: Het bestuur betreurt dat de werkzaamheden aan de paden door Ballast Nedam een dergelijk triest resultaat
hebben opgeleverd. De firma Donker Groen heeft inmiddels het doorgaande pad tussen de zij-ingangen voorzien van
een nieuwe laag schelpen. Er liggen inmiddels offertes voor een goede aanpak van het hoofdpad en de overige paden.
Het gaat daarbij om ruim 12 km aan paden. Het zal duidelijk zijn dat het een kostbare zaak is om dit goed aan te pakken.
Gelukkig zijn wij een financieel gezonde vereniging en voldoende financiële middelen om op korte termijn dit werk te
laten uitvoeren.
7. Wij verwachten dat het info-bulletin niet alleen een bestuursorgaan is, maar ook voor de leden beschikbaar om zaken
aan de orde te stellen en/of uit te wisselen met andere leden.
Reactie: De publicaties vanuit de vereniging op de website, in de Water-Lander of in de Nieuwsbrief vallen onder de
eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Leden kunnen ten allen tijde bijdragen insturen aan het bestuur of de redac
tie. Maar het bestuur behoudt zich het recht voor om bijdragen te weigeren of in te korten. Uitgangspunt daarbij is dat
deze uitgaven geen platform zijn voor discussie, daarvoor is de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur

Uitnodiging
Beste Herman en Peter,
We waren al in overleg met het bestuur om de naam van onze werkgroep om te zetten in tuincommissie. Na twee jaar
voorbereiding vinden wij gezamenlijk dat daar de tijd nu rijp voor is.
Wij nodigen jullie van harte uit om met ons in gesprek te gaan over hoe we in de toekomst ons park een plek kunnen
laten blijven waar iedereen met plezier komt en tuiniert.

Tuinncommissie - Werkgroep Tuinonderhoud
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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

Tuin  tuin@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 
Bert van der Weijde
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

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!

INDIEN ONBESTELBAAR: VTV WATER-LAND, POSTBUS 22044

1302 CA ALMERE

www.editoo.nl


