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Van de voorzitter

Inhoud

Wie kent het aloude spreekwoord
“Aprilletje zoet geeft nog wel eens een
witte hoed” nu niet? Nou, ik had er in
ieder geval nog nooit van gehoord en
keek net als iedereen dan ook raar op
toen de 1 april-grap helemaal geen
grap bleek. Die bewuste vrijdag lag er
bij ons een laag sneeuw van jewelste.
En nog geen week later vielen de
mussen van het dak. Het kan raar lo
pen in ons kikkerlandje. Minstens zo
raar was het terrasbezoek dat van 0
naar 110% schoot. Hutjemutje met z’n
allen aan het bier, de wijn of het fris. E
ventueel met borrelsnacks. Mogen we
nu stellen dat het klaar is met al die
beperkende maatregelen?
Misschien wat de coronaregels betreft
wel, maar wat de verenigingsregels
betreft zeker niet! Ik breng het nog
maar eens terug in de herinnering: VTV
Water-Land is een volkstuinen-com
plex.
En wat voor een. Terwijl het complex bijna een halve eeuw bestaat, hebben we
aangetoond de tand des tijds te hebben doorstaan. Ik doel hier op de profes
sionaliseringsslag die alle commissies hebben gemaakt, of aan het maken zijn
en de omarming van het Natuurlijk Tuinieren in de breedste zin des woords,
maar natuurlijk met inachtneming van en respect voor ons tuinierend DNA. We
hebben hier met z’n allen stevig aan gewerkt, en dat is niet zomaar.
Wat we namelijk willen, is deze mooie plek behouden. Wat we daarom in ieder
geval niet uit het oog mogen verliezen, is dat met de keus voor een tuin op VTV
Water-Land zeker ook verplichtingen kleven. En deze verplichtingen zijn er juist
op gericht om hier te mogen blijven. Want vergeet niet, het is nog steeds een
cadeautje! Daarom hecht het bestuur er zoveel waarde aan dat we ons aan
de regels houden. Niet omdat we dit zo leuk vinden, maar omdat we de rand
voorwoorden waaraan we ons moeten houden om hier te mogen zijn, nooit uit
het oog verliezen. We willen per slot van rekening fijn blijven tuinieren!
Ik wil dit voorwoord sluiten met de uitnodiging om aanwezig te zijn op de ko
mende ALV van 4 juni aanstaande om 14.00 uur. Zoals gebruikelijk gaat de zaal
een half uur daarvoor open. De ALV zal gelukkig als vanouds weer plaats kunnen
vinden in onze eigen kantine. Ik zou zeggen: “Tot dan!”
Met een hartelijke groet sluit ik af. Geniet van het mooie weer en zorg goed voor
de tuin. Zowel die van jezelf als die van ons allemaal.
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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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Introductie Veiligheidscommissie
Misschien heeft u ondertussen al iets gehoord over een nieuwe commissie, de Veiligheidscommissie. Hoe is dat zo
gekomen en wat is eigenlijk de bedoeling ervan? Wie zijn de mensen die erin zitten? Ter introductie hierbij wat
meer uitleg over deze nieuwe commissie.
Op dit moment bestaan de commissie uit 4 leden: Tim Jonker, Harry Vernes, Kilian Urban en Marion Gregoire.
En om maar met de deur in huis te vallen : in de nabije toekomst zouden wij graag nog één extra lid willen verwelkomen.
Mocht onderstaand stukje u aanspreken en u heeft affiniteit met het onderwerp 'veiligheid' op enig gebied, voelt u zich
dan vooral uitgenodigd om u bij ons aan te melden!
Hoe is het zo gekomen?
Heel simpel eigenlijk begon het met één van mijn laatste tuindiensten van vorig seizoen.
Ik had gekozen voor het controleren van de heggen, u weet wel, te hoog, teveel onkruid, te wild...
Verder moesten we ook de tuinnummers op zichtbaarheid controleren. We kregen een plattegrond en een lijst met de
te controleren tuinnummers en we gingen op pad.
So far, so good.
Voor een deel van onze inspectie moesten we echter bij de binnentuinen zijn en daar ging het een beetje mis. De
plattegrond hielp ons niet erg want daar stond geen ingang van de tuin op vermeld en we zagen de toegangspaadjes
niet. Dat was dus behoorlijk zoeken en soms moesten we het zelfs aan een 'buurtbewoner' vragen om het betreffende
tuinnummer te kunnen vinden. Wat een merkwaardige toestand is dit! Er ging bij mij een alarmbelletje rinkelen.
Ik, Marion, heb nogal wat werkervaring als preventiemedewerker bij een grote zorgorganisatie en daar was het mijn taak
om te kijken naar de veiligheid van de medewerkers op de werkvloer.
En nu zie ik tuinen die zo moeilijk vindbaar zijn en heb een plattegrond waar ik niet veel mee kan. Hoe moet het dan
wanneer iemand in zo'n binnentuin bijvoorbeeld een hartstilstand krijgt en iemands leven afhangt van snelle
hulpverlening??
Ik begon me af te vragen hoe dit alles eigenlijk geregeld is op ons mooie tuincomplex.
Zo kwam het dat ik bij deze en gene vragen ging stellen naar aanleiding van mijn bevindingen.
Toegangspaadjes
Wat ik ook nogal verontrustend vond, was dat de toegangspaadjes naar een tuin nog wel eens heel erg smal waren. Te
smal bijvoorbeeld om er met een brancard te kunnen komen.
En zo kwam het dat ik, toen ik me wat verder in dit onderwerp verdiepte, nogal wat obstakels tegenkwam waarvan ik
vond dat het beter zou kunnen en wat mij betreft op een complex waar in het seizoen zoveel mensen dag en nacht
verblijven, ook beter zou moeten!
Met een brief aan het bestuur vroeg ik hier in de ALV van oktober 2021 aandacht voor. Ik beschreef mijn bevindingen
en zorgen en bood daarbij ook mijn hulp aan om risicovolle situaties te gaan inventariseren en de algehele veiligheid
op Water-Land eens onder de loep te nemen om zo nodig en waar mogelijk, met elkaar, de veiligheid te verbeteren.
Ondertussen had ik onverwacht hulp gekregen van de zoon van één van onze tuinders.
Hoe blij was ik toen ik samen met Kilian verder over dit onderwerp kon brainstormen.
Positief
Tijdens de ALV hoorden wij van het bestuur dat ze erg positief waren over mijn brief en dat ze blij waren met tuinders die
willen opstaan om zich met dit onderwerp bezig te houden.
Zo gezegd, zo gedaan, dus deed Kilian na de ALV meteen een oproep aan de aanwezigen om zich bij ons te melden
en met ons mee te denken.
Tot onze vreugde meldden Harry en Tim zich meteen aan en zo kwam dus de Veiligheidscommissie tot stand.
In het bestuur had Ron Brands zich ondertussen al beschikbaar gesteld om onze contactpersoon te worden, dus ook dat
was snel geregeld.
Dan nu nog wat informatie betreffende de EHBO commissie. Van het bestuur vernamen wij dat deze commissie voortaan
bij de Veiligheidscommissie zou gaan horen.
Ook hoorden wij dat de EHBO-voorzitter, Lida Roos, liever wilde stoppen met haar voorzitterschap.
Een paar weken geleden hebben wij allen met elkaar kennis gemaakt, informatie uitgewisseld en besproken hoe we
verder gaan.
De huidige EHBO commissie blijkt maar uit 4 gecertificeerde personen te bestaan. Gezien het aantal diensten dat ze
moeten draaien is dat wel heel erg weinig!
Allereerst blijkt er een grote noodzaak te zijn om deze leden een herhalingscursus aan te bieden.
Door de lange Corona periode zijn dingen uitgesteld, maar het is uiteraard van belang om de geldigheidsdatum van
de certificeringen up to date te houden.
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Omdat Lida Roos aftreedt als voorzitter van de EHBO-commissie, hebben wij nu met elkaar afgesproken dat Tim Jonker
voortaan de coördinatie van de EHBO-groep doet.
Tim is onderzoeker bij het Nederlands Kanker Instituut / Anthonie van Leeuwenhoek-ziekenhuis en heeft uiteraard veel
kennis van zaken op medisch gebied.
We vertrouwen er dan ook helemaal op dat het EHBO-team bij Tim in goede handen is!
Het is wel duidelijk dat het EHBO-team meer man-of-vrouw-kracht nodig heeft dan de huidige 4 mensen.
Tim heeft onderzoek gedaan of een BHV-certificaat ook voldoende zou zijn om EHBO te mogen verlenen op Water-Land.
Dit blijkt inderdaad zo te zijn en daardoor wordt het geheel wel een stuk laagdrempeliger.
Het een en ander is nog in onderzoek, maar daar hoort u zo spoedig mogelijk meer van.
Wij weten vrij zeker dat er op Water-Land ook nu al veel gecertificeerde BHV'ers onder ons zijn en mocht u zich aange
sproken voelen om u aan te melden voor de EHBO-diensten : heel graag!
Tot zover mijn eerste stukje in de Water-Lander.
Mijn plan is dat ik in iedere volgende Water-Lander iets zal schrijven over de activiteiten van de Veiligheidscommissie.
Heel graag dus tot de volgende keer!
Met vriendelijke groet,
Marion Gregoire
Voorzitter Veiligheidscommissie
veiligheid@vtv-waterland.nl

Op 12 maart j.l. is Jan Kaldenbach op 90-jarige
leeftijd overleden.
Jan is jarenlang lid geweest van de technische
commissie.
Wij wensen zijn naasten veel sterkte.

5

Met oma en opa
naar de tuin
Eind maart dit jaar is het een uitzinnig mooie periode en
besluit ik samen met mijn man op onze oppas-maandag
met onze kleindochters (Kiki 3 jaar en 4 maanden en
Bente 3 jaar en 3 maanden) naar de tuin te gaan.

Het weer is prachtig en dat alle spullen nog op het afgeta
kelde terras onder een zeil liggen mag de pret niet drukken.
Vanuit ons huis in Hilversum in de auto naar de tuin heerst
al een opgewonden stemming.
De kleintjes gaan de weg al een beetje herkennen. Wat
leuk! Dat komt omdat we vaak in de tuin zijn geweest de
vorige jaren. Als het kan worden de gezellige familiedagen
zoals Pasen, Pinksteren en Hemelvaart ook met het hele
gezin op de tuin gevierd.
We rijden over de Stichtse brug. De Waterlandseweg op.
Links staat een herkenningspunt: het kantoor waar de papa
van een van de meisjes werkt. Vanuit de auto zwaaien we
naar hem. Bij de stoplichten linksaf. Kijk meiden, nu gaan
we het bruggetje over! Joehoe!!! En nu de weg met de rode
klinkertjes op, zien jullie die paardjes staan?
Na het toegangshek rijden we langs de gouden regen
boom. Ik verheug me er al op hoe mooi die binnenkort weer
in bloei zal staan.
Op het park tuimelen ze van blijdschap uit de auto. Het
weer is heerlijk en ik blijf even staan bij de kruidentuin. Daar
heb ik heel wat geplukt afgelopen jaar, de verschillende
kruiden maken de pastasaus of soep helemaal af. Maar de
meisjes denderen door. Richting vijver. Oma? Waar is die
grote vogel? De reiger, die vorig jaar vaak bij de vijver te
vinden was, is nog niet op zijn plekje.
Nu links het smalle paadje in. Rennen …rennen tot we bij
het grasveld komen. Ja daar is het huisje.
Het is stil vandaag. We zijn de enigen in het blokje. Kunnen
ze lekker hun gang gaan met schreeuwen en roepen
zonder dat ik ze steeds tot de orde hoef te roepen.
Hun fietsjes staan nog in de schuur. Opa zet de zadels hoger
en enthousiast gaan de meisjes rond het huisje fietsen.
Mooie tijd om even koffie te zetten en in het zonnetje te
zitten.
Opa gaat snel naar de Jumbo in Almere Haven om wat
lunch te halen. Hij komt terug met allemaal lekkere dingetjes
die gretig worden weggewerkt. Na de lunch gaat een van
de twee slapen, het campingbedje wordt onder het grote
bed vandaan gehaald en ziet er nog aardig uit, even de
spinnenwebben weghalen en klaar. Lakentje en dekbed
zijn vanochtend ook mee gegaan naar de tuin. Die mogen
daar blijven. Als de een slaapt gaat opa met de ander
fietsen, deze keer gaat ze achterop, de tuin door, door de
grote toegangspoort richting het Waterlandse bos. Ik heb
even het idee om te gaan vegen maar omdat de zon zo
lekker schijnt en het toch nog een zooitje is op het terras
blijf ik lekker in de zon zitten. Dat kan goed, zo zonder
overkapping.
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Na het slaapje is het tijd om de paden van ons park onvei
lig te maken met de fietsjes met zijwieltjes. Zo kunnen ze het
lekker leren, als dit zo door gaat kunnen die wieltjes er van
de zomer af.
Wat een heerlijkheid om weer in ons mooie park te zijn. Het
is nog een beetje kaal, maar ik kan me precies voorstellen
hoe het er binnenkort uit zal zien. Prachtige bloesembomen,
een mooie vlindertuin en overal mooi aangelegde paden,
struiken, grasvelden en bomen.
Eind van de middag lopen we weer richting parkeerplaats.
Er worden mooie stokken gevonden waarmee vervolgens
van het bruggetje af wordt ‘gevist’. Steeds wordt er weer
iets gevonden om nog even mee te spelen en het heerlijke
verblijf op ons park nog eventjes te rekken. Binnenkort zullen
de meisjes wel iedere oppasdag met ons op de tuin zijn. Ik
weet niet wie zich er het meeste op verheugt….
Laurien Putting

Bomenschouw
De bomen op het openbare deel van ons park worden onderhouden door de gemeente Almere. Maar voor bomen
op je eigen tuin ben je als tuinder zelf verantwoordelijk. Twijfel je of een boom nog in goede conditie is, dan kun
je deze boom opgeven voor de bomenschouw die deze zomer gehouden gaat worden. De zomer is de beste peri
ode omdat de bomen dan in blad staan waardoor je al direct een eerste beeld hebt van de toestand van de boom.
Wil je een boom aanmelden dan kan dit via www.vtv-waterland.nl/bomenschouw of met een briefje in de brievenbus
van de tuincommissie. Vermeld daarin je tuin- en telefoonnummer, de soort boom, de plaats in de tuin en waarom je
denkt dat de boom bekeken moet worden.
Als het voor de inspectie nodig is dat we op je tuin komen, maken we een verdere afspraak.
Ook bomen die niet worden aangemeld zullen worden bekeken. Als daar een reden voor is, krijg je een aanschrijving
van het bestuur.
Volgens onze reglementen wordt alle beplanting die hoger is dan drie meter als boom beschouwd.
In ons huishoudelijk reglement staan bij punt 1.9 een aantal regels over de bomen. Deze zijn bedoeld om de overlast
van bomen voor je buren te beperken. Maar ook zaken als de landschappelijke waarde en de rol van bomen in het
tegengaan van klimaatverandering zijn daarbij tegenwoordig belangrijk.
Je mag alles in je tuin planten, zolang het maar geen verboden planten (Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw)
zijn. Wel is het verstandig goed te overwegen waar je bomen en struiken die heel groot kunnen worden, neerzet. Daarom
moeten bomen en struiken tegenwoordig ook minstens twee meter van de heg of erfafscheiding geplaatst worden. Deze
regel uit het huishoudellijk reglement betekent dus niet dat alle bomen in tuinen die binnen twee meter van de erfgrens
staan, verwijderd zouden moeten worden. Dat zou een enorme kaalslag op Water-Land betekenen en daar zijn we he
lemaal niet voor.
Bij problemen moeten buren er samen uitkomen. Flink snoeien kan een uitkomst bieden en dat er (bijvoorbeeld)
blaadjes van de boom van de buren in de tuin waaien, is geen overlast maar geeft juist humus voor je tuin. Hedera die
uit de tuin van de buren groeit, kun je tot de erfgrens afknippen. Dat valt onder 'tuinieren' en daarvoor hebben we juist
onze tuin.
Als buren er samen niet uitkomen kan het bestuur worden gevraagd een beslissing te nemen waarbij rekening gehouden
zal worden met de natuurlandschappelijk en bijzondere waarde alsmede gevaar, hinderlijke schaduwwerking of ande
re overlast voor de omliggende tuinen.
Ook willen we nog wijzen op punt 1.9.4 Voor het kappen van een boom is vooraf toestemming nodig van het bestuur.
Hierover is soms onduidelijkheid omdat in de gemeente Almere in het algemeen voor particulieren geen kapvergunning
nodig is.Wij als VTV Water-Land hebben dit ooit anders besloten en dit besluit gaat boven de gemeentelijke regeling. Het
besluit om een boom te mogen kappen wordt genomen door het bestuur. Een verzoek om toestemming kun je richten
aan de tuincommissie.
Ten slotte, als een tuinder aangeeft zijn tuin te willen verkopen, zal het bestuur inspecteren of de tuin in deze staat verkocht
kan worden. Als dan geconstateerd wordt dat er grote overlastgevende bomen staan, moet daar een oplossing voor
worden gevonden voordat de tuin in de verkoop komt.
Bestuur en tuincommmissie

Oproep
De tuin- en buffetcommissie zijn op zoek naar tuinders die dit seizoen verder als vaste taak
het schoonmaken van het clubhuis willen doen. Het gaat om vijf keer in plaats van de
gewone tuindienst. Je kunt zelf met de buffetcommissie de tijden afspreken.
Heb je dit jaar al één of meer tuindiensten gedaan, dan tellen deze al mee voor de vijf keer.
Heb je interesse, stuur een mail naar tuin@vtv-waterland.nl
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Paasviering op de tuin
Dit jaar is door het paascomité voor een andere opzet gekozen namelijk
”zoek de paashaas” in plaats van "zoek de eieren" en het werd een waar
succes!
Om 10.00 stroomden de eerste kinderen naar het terras van het clubhuis waar
de tafels gedekt waren met paaskleurplaten. Ontvangst met paasbrood en li
monade voor de kinderen en de volwassenen konden bij de bar koffie, thee en
fris krijgen. De routes waren al uitgezet en de kinderen vertrokken in groepen,
onder eigen begeleiding, om de haasjes of de eitjes te volgen en de letters te
verzamelen die later een woord gaan vormen.
Bij terugkomst was er een pannenkoek en limonade. Het was een hele gezellige
paasochtend; we hebben veel leuke reacties gekregen.
Dank aan de hazen en Monique van het buffet die ook met Pasen de bardienst
wilde draaien. Het comité Dennis, Jeroen en Syl voor hun inzet: zij hebben er een
feestje van gemaakt!
Kerry de Vos
Foto's: Sylvia van der Linden
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Open Tuinen Dag op VTV Water-Land!

Op zondag 19 juni is het open huis bij meer dan 150 groene locaties in Amsterdam en Almere in het kader van het
Wemake The.city Green festival! Gedurende een jaar zijn er lezingen, talkshows, workshops, expedities, exposities, film
vertoningen en storytelling in het kader van Floriade Amsterdam-Almere. WeMakeThe.City Green wordt gerealiseerd door
Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) en Avanti (Almere) op initiatief van de gemeenten Almere en Amsterdam.
Van het Strandlab tot de groene Stelling van Amsterdam en van de Tuinen van West tot Oosterwold: op 19 juni zijn
volkstuinparken, stadsboerderijen, groene straten, voedselbossen, natuurcentra en stadsparken open voor bezoekers!
We willen graag aansluiten bij dit leuke initiatief en we roepen jullie, onze
tuinders, op om je tuin open te stellen voor bezoekers
op zondag 19 juni van 13.00 tot 17.00 uur.
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan tuin@vtv-waterland.nl
Hoe meer tuinders er mee doen, des te leuker wordt het! Elke tuin kan mee doen, een nette tuin, een meer rommelige
tuin, een natuurtuin, een bostuin, een tuin in ontwikkeling, elke tuin is de moeite waard, want zoveel tuinders zoveel
verschillende tuinen en zoveel bezoekers, zoveel verschillende voorkeuren. Het is ook een mooie gelegenheid die dag
eens een kijkje te nemen in andermans tuin!
Als je het zelf leuk vindt mag je natuurlijk extra activiteiten organiseren in je tuin, zoals muziek (laten) maken, zaadjes
uitdelen, thee serveren of iets voordragen, maar gewoon je tuin laten bewonderen is al voldoende.
In de keet van de tuincommissie is er in ieder geval ook de mogelijkheid je eenvoudige tuingereedschap, scheppen,
schoffels, voegenkrabbers, te laten slijpen.
Zet allemaal deze datum alvast in je agenda. Meer informatie volgt nog, via o.a. de website
We hopen op een groot aantal aanmeldingen! Graag aanmelden vóór 12 juni.
Met een groet,
namens de organisatie van de Open Tuinen Dag,
Bettie van Nieuwenhoven

Kijkdozen: ook op 19 juni!
Het kijkdozen project gaat door! (Zie ook Water-Lander nr. 1)
Er hebben zich al vele tuinders aangemeld.
Hoe werkt het?
U bestelt een kijkdoos en kunt deze naar eigen creativiteit en smaak invullen.
Op 19 juni heeft u deze kijkdoos bevestigd aan uw hek of toegangspoort, zodat
de passanten deze kunnen bewonderen.
Het is niet afhankelijk van het wel of niet meedoen aan het openstellen van de
tuin. (Zie artikel hierboven).
Voor meer informatie en het bestellen van een kijkdoos: Gabriël Bassant, tuin 130
Tel.: 06 15640462 of via email: gerichtpresteren@gmail.com
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Kunstzinnige Focaccia
Focaccia is een Italiaans plat brood. De bodem is te
vergelijken met die van een pizza, maar dikker.
2 Recepten van Annette.
Focaccia simpel en klein
250 g patent tarwebloem
5 g zout, 7 g gedroogde gist
4 el olijfolie
180 ml kraanwater
50 g Kalamata-olijven zonder pit
½ tl grof zeezout
½ el gedroogde Italiaanse kruiden
rode, gele, groene paprika, tomaatjes, bieslook, lente ui,
selderij stengel, chia zaad etc.
Bereidingswijze
Meng de bloem, het zout, de gist, 2 el olie en 180 ml
handwarm water in een ruime kom.
Besprenkel het werkblad met 1/2 el olie en kneed het deeg
hierop in 8 min. tot een licht kleverig en elastisch deeg.
Besprenkel je werkblad tussendoor met wat olie als het deeg
blijft kleven. Het deeg hoort een beetje nat en plakkerig te
zijn.
Vet de ruime kom in en leg het deeg erin. Laat afgedekt
met een schone theedoek 1 uur rijzen op een warme,
tochtvrije plek, tot het in volume is verdubbeld.
Verwarm ondertussen de oven voor op 220 °C. Snijd de
olijven in ringetjes en de andere groenten in reepjes.
Bekleed een bakplaat met bakpapier en besprenkel met
1/2 el olie. Neem het deeg uit de kom en leg op de bakplaat.
Rek voorzichtig uit tot een lap van 15 x 30 cm en 1½ cm dik.
Prik met je vinger gaatjes in het deeg (bijna tot de bodem).
Besprenkel het deeg met de rest van de olie, het zeezout,
de Italiaanse kruiden en maak een leuk tafereel met je
groenten, kappertjes, salie blaadjes en chia zaad enz.
Bak de focaccia in het midden van de oven in ca. 25 min.
goudbruin en gaar. Serveer direct.
Foccacia groot voor 6 personen
500 gram tipo 00 bloem (of patentbloem)
7 gram droge gist (of 21 gram verse gist), 10 gram zout
30 gram olijfolie (+ extra om in te vetten), 400 ml lauw water
Focaccia wordt gemaakt van een “nat” deeg. Als je dit voor
de eerste keer maakt kan het een uitdaging zijn om hiermee
te werken. Je kunt het iets makkelijker maken door 350 ml
water in plaats van 400 ml toe te voegen. Ga je de uitdaging
aan? In de kom het kleverige deeg blijven kneden is de
uitdaging!

Bereidingswijze
Meng de gist met het water. Meng de olijfolie door de
bloem. Voeg daarna het water en gist mengsel toe en meng
alles tot een glad geheel. Voeg nu als laatste het zout toe
en meng dit in het geheel. Doe dit niet eerder, dan verliest
de gist zijn werking.
Focaccia deeg kneden en rijzen
Gebruik geen bloem om het werkblad te bestuiven, maar
smeer je werkblad in met olijfolie en zorg dat je een deeg
schraper bij de hand hebt.
Kneed je deeg zo’n 10 minuten tot je voelt dat het steviger
begint te worden, de gluten vormen zich nu in je deeg.
Gebruik flink wat olijfolie tijdens het kneden, dit zorgt ervoor
dat je deeg minder plakkerig wordt.
Leg het deeg na het kneden weg in een, met olijfolie inge
vette, kom. Dek de kom af met een vochtige doek zodat
het deeg niet uitdroogt.
Zet het deeg een uur weg op kamertemperatuur om te laten
rijzen.
Vet een springvorm of ovenschaal (ongeveer 30 cm) in met
olijfolie. Kan ook op bak papier.
Na het eerste uur rijzen leg je het deeg in de vorm. Druk met
je handen de lucht uit het deeg. Trek het tegelijk uit tot aan
de randen van de vorm.
Druk met je vingers flink wat kuiltjes in het deeg, een mooie
focaccia mag flink ingedeukt zijn.
Laat het deeg vervolgens nog eens 45 minuten rijzen onder
een vochtige doek.
Na 45 minuten rijzen ziet je focaccia er waarschijnlijk
heerlijk luchtig uit, druk nu nog meer kuiltjes in het deeg
voor een extra luchtig brood.
Focaccia bakken
Dit is het moment om kruiden, zout vlokken, olijven of ge
droogde tomaat toe te voegen, en, als je dit wil een mooi
bloemen patroon te maken met de diverse gesneden
groenten, blaadjes en zaadjes. Deze kun je er simpel inste
ken of er bovenop leggen.
Zet je focaccia in een voorverwarmde oven op 220 graden
Celsius en bak deze in ongeveer 20 minuten gaar.
Laat de focaccia minimaal 10 minuten afkoelen voor je er
van gaat genieten. Buon appetito!
Op zoek naar een recept voor een focaccia dip? Wat dacht
je van peterselie en hazelnoot pesto.
Tekst en foto's: Annette Sieger
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De Bijenstal
Dit voorjaar is er in Almere wat bijzonders aan de hand: er zijn al halverwege april vele bijen gaan zwermen. Dit
gebeurt meestal pas veel later in het seizoen als de volken heel groot zijn geworden en er weinig ruimte meer in
de kast is. Door het mooie weer in maart is de moer (koningin) aan de leg gegaan en is er veel stuifmeel en nectar
gehaald door de winterbijen. Het volk is plotsklaps enorm gegroeid.
In Almere zijn veel beginnende imkers en deze waren er
waarschijnlijk niet mee bekend en hebben te laat de kast
vergroot door er een extra broedkamer of honingkamer op
te plaatsen. Ik krijg veel vragen van buurtbewoners wanneer
er bij hen een zwerm is neergestreken. Gelukkig kan ik een
beroep doen op mijn mede-imkers om te bijen weg te halen.
In imkertaal noemen we dat “een zwerm scheppen”.

Met de gevulde kiep ga ik naar de bijenstal
ik heb de opening afgesloten met een stuk kaasdoek. Die
zet ik met ijzeren pennen vast aan de mand. Om geen
mijten te krijgen in de kasten, behandel ik de zwerm pre
ventief.
Afhankelijk van de grootte van de zwerm doe ik deze
daarna in een 10 raamskast of een 6-ramer. In de kast zitten
alleen niet-uitgebouwde ramen, zwermbijen zijn erg werk
lustig en zij bouwen de ramen zeer snel uit. Daar profiteer
ik als imker van. Zodoende kan ik door wisselen met de
ramen de oude vervangen. De dames mogen koel wegge
zet 1 á 2 dagen wennen aan hun nieuwe behuizing, in een
dichte bijenkast. Daarna kunnen zij via de vliegspleet naar
buiten.
En ben ik een volkje rijker.
Zelf schep ik ook wel een zwerm
Als ik geluk heb hangt de zwerm niet te hoog aan een boom
of struik en kan ik er zonder ladder bij. Met mijn imkerjas
aan, houd ik een kiep (een soort van grote mand) onder
de zwerm bijen en geef een tik op de tak waaraan de zwerm
hangt. De hele kluit valt daardoor naar beneden, nog een
tikje indien nodig en dan kan ik de mand omgedraaid, dus
met de dichte kant naar boven op de grond zetten. Aan
één kant even een tak of steentje eronder, zodat de bijen
die nog niet in de kiep zitten daar ook naar toe vliegen en
onder de rand door naar binnen kunnen lopen. Als ik dat
zie gebeuren, ben ik blij want dan zit de koningin al in de
kiep. Ik laat dit nog minstens een uurtje zo staan om zoveel
mogelijk bijen te verzamelen. Er zijn waarschijnlijk nog bijen
aan het rondvliegen op zoek naar nectar of stuifmeel maar
vooral naar een holte in een boom of gebouw. De bijen
willen het liefst zo snel mogelijk naar binnen verhuizen.
Binnen zitten ze veilig en hebben ze geen last van de
nachtelijke koude.

Bert Burgers, tuin-imker

11

Waterlandkids
De zomer is in aantocht, de coronaperiode ligt achter ons, we kunnen volop
gaan genieten van alles wat we in de natuur zoal tegen komen. Als je je
ogen en oren goed de kost geven, valt er van alles te beleven.
Perfect Earth Animals-app
Perfect Earth Animals is een buitenactiviteit voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Je
gaat in de natuur op zoek naar virtuele dierenkaarten en ontdekt interessante
weetjes over de dieren die daar voorkomen. Er zijn in Nederland al meer dan
tienduizend virtuele dierenkaarten verstopt, ook bij de buitencentra en in na
tuurgebieden van Staatsbosbeheer.
Hoe werkt het?
Zet thuis de Perfect Earth Animals-app op je telefoon via de App Store of Goog
le Play. De app bevat geen reclame en de privacy van de speler is beschermd,
want er hoeven geen persoonlijke gegevens gedeeld te worden om de app te
gebruiken.
Op het kaartje in de app ontdek je in welke natuurgebieden je de dierenkaarten
kunt vinden. Ook op de Kemphaan! Kom je binnen 50 meter van een verstopte
dierkaart, dan wordt dit dier automatisch toegevoegd aan de verzameling op
je telefoon. Op de kaart vind je ook leuke weetjes over het dier. En als je goed
oplet, kom je het dier misschien ook wel in het echt tegen. Veel plezier met
verzamelen en ruilen.

Een kikkerpoel maken
Op Water-Land hebben we een paddenpoel, maar weet je dat je in je eigen
tuin ook eenvoudig een kikkerpoel kan maken? Het hoeft niet groot te zijn, je
kunt bijvoorbeeld een afwasteiltje als basis nemen. Kies een natuurlijke plek in
de schaduw tussen begroeiing en graaf een gat in de grond waar je het teiltje
in plaatst. Haal uit de vijver of sloot wat water, stenen begroeid met algen en
waterplantjes. Bedek de bodem van je teiltje met stenen en plant er waterplant
jes tussen die voor zuurstof in het water zorgen. Vul het teiltje met ¾ met slootof vijverwater, gebruik geen kraanwater. Maak een kikkertrap, zodat kikkers of
andere dieren die in het water vallen op de kant kunnen kruipen, bijvoorbeeld
door flinke stenen te stapelen of een houten plankje half uit het water op de
kant te leggen. Je kunt ook zelf een touwladdertje maken!
Nu heb je een poel die aantrekkelijk is voor kikkers. Je weet natuurlijk niet zeker
of er kikkers naar je kikkerpoel gaan komen. Je kunt er wel op rekenen dat er
waterdiertjes in komen (insectenlarven) en dat er vogels uit komen drinken of
er lekker in gaan badderen!

Floriade
Je hebt vast wel gehoord over de Floriade in Almere. Vanaf 14 april 2022 is Al
mere een half jaar hét podium voor wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo
2022.
Bij de Floriade is ook zeker gedacht aan de jongste bezoekers. Zo zijn er maar
liefst vijf speeltuinen te vinden op het Floriade-park, waaronder de speeltuin 'A
million friends' van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland. Hier kun je
spelenderwijs ontdekken hoe de glastuinbouw insecten en schimmels gebruikt
om gewassen te kweken. Maar er is natuurlijk veel meer te zien. Voor meer info:
https://floriade.com/nl/
Ria Platvoet
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Samen krijgen zij het op zijn plek
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Mijn Makkelijke Moestuin
Het voorjaar is zo prachtig begonnen, dat mijn handen jeuken om te beginnen met van alles in te zaaien. Dus
kijken in de MM app wat al zou kunnen. Dat is toch best nog lastig want het is kiezen en nog eens kiezen. Omdat
we dit jaar echt zoveel mogelijk willen gaan eten wat we zelf verbouwd hebben, wil ik dus ook alleen maar zaaien
dat we beiden lekker vinden.
De MM-bak is verdeeld in vakken van 30x30 cm. Per vak kan
ik in de app kijken wat daar gezaaid mag worden. Vooraan
de lage spullen en achterin de hoge en bij het klimrek na
tuurlijk het klimmende spul zoals boontjes, maar ook een
courgette die is met wat hulp omhoog te leiden en zal dan
later dit jaar niet teveel ruimte innemen.
Eén van de bakken
is een lange wat smalle bak van 60x240 cm. lang. Daarin
staat al een aalbes en een aantal aardbeien en tegen het
klimrek een kiwibes. Ik heb er nog wat aardbeien bijgezet.
Die zijn gekocht bij de MM webshop en omdat het de
eerste keer is dat er plantjes verkocht werden, willen ze
graag feedback krijgen wat ik er van vind aan het eind van
het seizoen. Met het planten kwam ik een kippenei (!) tegen
onder de aarde, waarschijnlijk verstopt door een marter.
Heel voorzichtig eruit gehaald, als het brak had ik vast heel
lang last gehad van stankoverlast. Aardbeitjes erin, beet
je water erbij, klaar. Maar de volgende dag bleek dat de
marter op zoek was geweest naar het ei en lagen alle
aardbeien schots en scheef boven de grond. Wat een
boefje die marter.

Niet gezaaid maar gekocht
Om eerder te kunnen oogsten wat sla- en andijvieplantjes,
sugarsnaps, een komkommer en wilde knoflook gekocht.
Deze laatste vooral omdat er zulke schattige roze bloempjes
aankomen die ook nog eetbaar zijn. De eerste avond
meteen al in de schemering gekeken of er al slakken zouden
willen gaan genieten van al dat jonge groen. En ja hoor,
die hadden het al weer door, grrrr ze bederven toch wel
mijn plezier in de MM. Ik moet dit jaar echt een goede op
lossing ervoor gaan vinden. Ik denk aan slakkenschrik
draad, ja dat bestaat echt. Alleen heb ik paaltjes aan de
buitenzijde van de bakken, dat is nog wel een dingetje….
Gerda Burgers
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INDIEN ONBESTELBAAR: VTV WATER-LAND, POSTBUS 22044
1302 CA ALMERE

Accu gereedschap
Aangedreven door een accu is het hele jaar toe
gestaan, mits er geen (geluids)overlast wordt ver
oorzaakt. Dit ter beoordeling van het bestuur. Het
bestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing verle
nen. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden wor
den verbonden.

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
Bestuur

bestuur@vtv-waterland.nl

Secretariaat secretariaat@vtv-waterland.nl

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.

Financiën

penningmeester@vtv-waterland.nl

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.

Openingstijden Winkel vanaf 1e zaterdag in april

Verkoop

verkooptuinen@vtv-waterland.nl

Telefonisch

06-58927556 za: 10.00 en 12.00 uur

EHBO 06-83904491
AED bij de Bivak, aanwezig van 1 april - 1 oktober

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

Toegangshekken
Grote toegangshek geopend:

Afvoer huisvuil

idem als openingstijden
winkel

april

08.00 - 18.00 uur

Commissies

mei t/m augustus

06.00 - 23.00 uur

Buffet

september

08.00 - 18.00 uur

Communicatie communicatie@vtv-waterland.nl

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

buffet@vtv-waterland.nl

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

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

