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Beste tuinders,
Het seizoen zit er al weer bijna op en er
is veel gebeurd. Als eerste de Open
Tuinen Dag. Ik mag wel zeggen dat dit
door de tuincommissie prima is geor
ganiseerd; ook op de dag zelf in het
clubhuis waar veel tuinders aanwezig
waren.
Het was uitermate gezellig en het pro
ject kijkdozen, georganiseerd door
Gabriël Bassant, was van hoge kwali
teit.
Dan de Open Monumentendag, ook
dit was mede georganiseerd door
Gabriël. Na een muzikale intermezzo
werd iedereen uitgenodigd om in het
clubgebouw koffie/thee met appelge
bak te nuttigen.
 

Van de voorzitter

Ook wat minder leuk nieuws: twee keer een lekkage op het complex. Dit is wel
weer prima opgelost door de technische commissie, heren bedankt hiervoor!
Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig die de commissies kunnen ondersteunen.
Tot slot de Algemene Leden Vergadering. Voor mij natuurlijk nieuw zo’n eerste
keer. Het padenplan is met meerderheid van stemmen aangenomen, natuurlijk
kunnen er nog kleine aanpassingen gedaan worden. Maar de hoofdlijnen
blijven staan. Helaas heeft het maaiplan niet genoeg stemmen gekregen: de
uitslag was 40 om 40 stemmen. Dat betekent dat het bestuur aan het werk
moet. Ik hoop iedereen weer te zien op de ALV op 26 november 2022.
 
Bertus Kempes,
voorzitter VTV Water-Land
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Doorgeven watermeter-stand
Het water wordt afgesloten op zaterdag 5 november 2022. Doorgeven van de meterstand kan op www.vtv-waterland.
nl/watermeter of via een mail naar de penningmeester. Vergeet dan niet je tuinnummer. Ook kun je eventueel een
briefje in de brievenbus van het bestuur doen.
 
Geef de stand door voor 1 december!
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.
 
Voorkom bevriezing
Zet je hoofdkraan dicht en de tapkraantjes bij de hoofdkraan open. Zorg dat je leidingen zo veel mogelijk leeg zijn. Zo
voorkom je bevriezing en vervolgens lekkage als het water weer wordt aangesloten of kosten voor een nieuwe waterme
ter als deze stuk vriest. De kosten voor al je waterverbruik, ook bij lekkage, zijn altijd voor eigen rekening.
Heb je in het voorjaar toch een defecte watermeter neem dan contact op met de technische commissie.
Het water wordt weer aangesloten op zaterdag 4 maart 2023.
 
Nog een tip
Zet aan het eind van het seizoen je omvormer uit.
Winterse wandelaars op het park worden regelmatig onaangenaam verrast door
piepende omvormers omdat de accu niet voldoende is opgeladen door
de weinige zonneschijn. Bovendien spaar je ook zo je accu en gaat deze langer mee.
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Paul Balke: "Ik ga
hier niet meer weg"
Paul Balke is sinds deze zomer voorzitter van de Techni
sche Commissie. Hij heeft met zijn vrouw Ingrid – ook
een actief lid van de Technische Commissie – sinds 1997
een tuin op Water-Land.
 
Paul woont in Amsterdam en werkt daar bij een van de
grootste woningcorporaties.
Hij is om de week op vrijdag vrij en vertrekt dan al op don
derdagmiddag naar Almere voor een lekker lang weekend.
 
Hoe lang zit je al in de Technische Commissie?
“Al heel wat jaren, sinds kort ben ik dus voorzitter; ik heb het
stokje overgenomen van Archie Eermans.
Archie is nu voorzitter van de Bouw- en taxatiecommissie,
die werkzaamheden vielen eerst ook onder onze commis
sie.
De commissie bestaat uit 6 à 7 vrijwilligers. We houden geen
vergaderingen in de traditionele zin. Elke zaterdag zijn we
bij Het Bivak, ook als er geen tuindiensten zijn. We hebben
daar onze eigen club van de technische dienst en bespre
ken tussentijds alles met elkaar; daar vindt ook het werk
overleg plaats. Vooruitdenkend voor volgend jaar bijvoor
beeld. We zijn daar tot ongeveer 13.30 uur. Mensen kunnen
altijd langs komen als ze iets willen vragen. Ik ben er voor
de tuinders. Dat vind ik belangrijk. Ik zie het net als in mijn
werk, dan ben ik er voor de bewoners en hier ben ik er voor
de tuinders, ik ben toegankelijk. Sommigen zullen weleens
zeggen, daar heb je die chagrijn weer, maar dan kijk ik zo
voor de gein. Expres om een beetje te dollen.”
(Ik kan dit bevestigen, want toen ik op zoek was naar Paul –
ik wist niet wie het was – vroeg ik aan een willekeurig iemand
op zaterdag bij Het Bivak waar Paul Balke was. De persoon
had geen idee en hij ging met een stalen gezicht uitleggen
hoe Paul eruitzag. Eindelijk viel het kwartje bij mij….u begrijpt
het al).
 
Wat hebben jullie dit jaar zoal gedaan?
“We zijn dit seizoen heel druk geweest met Het Bivak; de
voorzijde van de erker was helemaal verrot. Dat is nu bijna
klaar en we gaan nu nadenken hoe we de binnenkant
gaan aanpakken want dat heeft ook een opfrisbeurt nodig.
De Monumentenstatus is nog niet bekend, we weten al een
jaar of drie dat dat er aan zit te komen. Het college van
B&W gaat daarover beslissen.
Nu zijn we druk met de achterkant van de winkel, de voor
kant van de winkel moet er helemaal uit, dat moet ook
vernieuwd worden. Ook het gedeelte van de EHBO, zodat
alles weer een frisse uitstraling heeft.
Er zijn nieuwe paaltjes bij de waterleidingen gezet. Na de
brand hebben we met brandweer gesproken over hoe het
hier werkt, hoe de bereikbaarheid is. Ik heb ze laten zien
hoe de verzegeling werkt. Dat wisten ze niet. Er is een kraan
die alleen door de brandweer geopend kan worden. Er is
een plattegrond gemaakt waar alle paaltjes en brandpun

ten op staan. Dit in samenwerking met de Veiligheidscom
missie.
Intern heeft de brandweer het nu helemaal op orde.”
 
Altijd bereikbaar
De Technische Commissie is bereikbaar via de mail:
technisch@vtv-waterland.nl
Paul: “Als tuinders een verstopping hebben of lekkage bij
de afsluiters moeten ze dit mailadres gebruiken. Vermeld
het probleem, je tuin- en telefoonnummer en je wordt snel
door mij teruggebeld. Ook bij een ander probleem kunnen
ze altijd om advies vragen.
Bij verstoppingen krijg je altijd te horen, als je vetbrokken
eruit haalt: “Maar dat gebruiken we nooit”.
De mens is wel gemakzuchtig wat betreft het opruimen van
zijn/haar rommel, ook hier op het complex. Het is een
prachtig complex, laten we het zo houden. We moeten het
met zijn allen doen. Dat is een kleine moeite.
We lopen dagelijks tegen problemen op, maar die zijn er
om te worden opgelost. Alles moet goed en veilig zijn.
Maar tuinders moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid
nemen voor hun tuinhuis.”
 
Hebben jullie genoeg mensen?
“Nee, op zich niet, er staan nog veel dingen op stapel die
moeten gebeuren. Veiligheid op het terrein, de gebouwen,
de kantine en de huisjes heeft prioriteit.
Volgend jaar willen we een ploeg hebben die standaard
alle huisjes gaat controleren op de veiligheid.
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Vooral gasleidingen zijn belangrijk. Wat zonnepanelen
betreft: we geven alleen advies, de bekabeling van de
zonnepanelen moet goed in orde zijn. Ook binnen.
Maar met gas gaan we een stapje verder. Gelukkig ruik je
gas. We komen weleens huisjes tegen waarvan het gas
door een tuinslang loopt. We hadden vroeger wel mensen
die bijv. veel van geisers afweten, maar door de vergrijzing
wordt dat allemaal minder.  Dus hoe meer mensen we
hebben, hoe vlotter alles kan plaats vinden.
Op papier is alles mogelijk maar is het ook haalbaar, er
moet altijd goed naar de uitvoering gekeken worden.
Mensen die bij de TC willen komen: graag! Je bent niet
verplicht om elke week te komen, om de paar weken is ook
prima. Het werk is heel divers: timmeren, zagen, schilderen,
grondwerkzaamheden.
Bij problemen met de waterleiding, lekkage bij de afsluiters,
dan moet de hele boel open en dat is veel werk. Iedereen
is welkom.”
 
Tot slot
Paul: “De tag die gebruikt wordt voor het hoofdhek, kan nu
ook voor het zijhek gebruikt worden. Het zijhek heeft nu
dezelfde openingstijden als het hoofdhek. Er hangen
nieuwe borden met deze openingstijden. 
De hoofdkranen worden begin november afgesloten en
begin maart gaat het water er weer op.
Hopelijk komt iedereen goed en gezond de winter door en
gaan we er met zijn allen een mooi nieuw seizoen van
maken.”
 
Ria Platvoet
 
 
 
 
 
 

Wateroverlast
In september is er twee keer een flinke lekkage geweest op
het complex.
Wat een klus was het om dat te repareren, maar de mannen
van onze technische commissie staan voor niets.
Met man en macht gingen ze er tegen aan. Wat zouden
wij zijn zonder deze kanjers?
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Bestuursmededelingen
ALV 26 november 2022
Op 26 november houden we onze Najaars ALV. Het bestuur roept de leden op om te komen of een volmacht af te geven.
Toon uw betrokkenheid bij de vereniging en de ontwikkelingen op ons park. De instandhouding van ons park is ons aller
belang.

Winterbewoning
Er is bij het bestuur 1 aanvraag voor winterbewoning binnengekomen. We hebben besloten om geen winterbewoning
toe te staan. Ten eerste zijn er dan minimaal 5 tuinders nodig die meedoen. Maar er zijn vooral diverse praktische be
zwaren. Het doel van winterbewoning is het tegengaan van vandalisme en inbraak. Nu is ons park door solide hekken
goed afsluitbaar en het park is dermate uitgestrekt dat het niet door tuinders kan worden beveiligd. Rondes over het park
in het donker lijkt ons niet gewenst. Tevens zijn de huisjes niet geschikt voor bewoning in de wintermaanden en is het
water afgesloten. Ook de rioolpomp wordt door de gemeente stilgezet.
Het overnachten in de periode november t/m februari is niet toegestaan en geheel voor eigen risico. Het hek is na 18.00
uur niet meer met de tag te openen. In maart na 22.00 uur.
De enige veiligheidsmaatregelen die het bestuur hierin neemt zijn:
* In geval van nood kan het noodnummer 06 33736384 worden gebeld; van afstand kan dan het hek worden geopend.
* Aan het hek wordt een sos-module geplaatst, waarmee ambulance en politie te allen tijde het terrein op kunnen.

Veiligheid
Naast bovengenoemde veiligheidsmaatregelen is het volgende te noemen:
* Bij het Bivak is een sleutelkastje geplaatst waarin een sleutel voor het weghalen van het paaltje op het pad bij het Bivak.
Dit voor het geval er iemand in geval van nood met de auto van het terrein moet worden gehaald.
* Voor de AED wordt een kastje gekocht, waarmee de AED ook in de wintermaanden ter beschikking kan zijn voor
tuinders, die overdag op het park zijn. Dit kastje is verlicht en verwarmd.
* De zijhekken zijn vernieuwd. Het zijhek aan de westzijde is op dezelfde tijden te openen als het hoofdhek. Het zijhek aan
de oostzijde wordt per 1 oktober afgesloten.

Paden
Op de ALV van 17 september zijn de leden akkoord gegaan met het voorstel voor een grondige renovatie van de paden.
Het bestuur wil het nu voortvarend ter hand nemen. De leden zullen via de Nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden
van de voortgang.

Vrijwilligers gevraagd voor de Technische commissie
De Technische commissie heeft een veelheid aan taken. Die nemen toe omdat er met de jaren steeds meer onderhoud
nodig is.  Bijvoorbeeld aan de waterleiding, waar dit seizoen enkele ernstige lekkages moesten worden opgelost. Ook
het komend jaar wacht er weer veel werk, o.a. de renovatie van het clubgebouw. Daarom zoekt de Technische Com
missie dringend versterking. Aanmelden kan o.a. via het secretariaat. De Technische Commissie heeft ook regelmatig te
maken met verstoppingen van het riool. Meestal wordt dit veroorzaakt door vet en  afval. Tuinders wordt dringend ge
vraagd om vet in een pan op te nemen met keukenpapier en bij het restafval te doen.
 
Huisjes in slechte staat
Veel huisjes op ons park zijn 40 jaar oud. En om de kosten te drukken zijn bij de bouw vaak goedkope materialen gebruikt.
Al wordt het huisje goed onderhouden, er kunnen toch allerlei onzichtbare gebreken ontstaan. Dit valt op bij de huidige
taxaties. Dit jaar zijn bijna 40 huisjes getaxeerd en verkocht. In enkele gevallen bleek de staat van het huisje slecht en
werd er een geringe waarde aan toegekend. Maar toen de renovatie door de koper ter hand werd genomen, bleek dat
het huisje niet meer te redden was door verborgen gebreken. In dat geval heeft de koper eigenlijk ten onrechte een
bedrag voor het huisje betaald.
Wij moeten er rekening mee houden dat steeds meer huisjes bij verkoop als ‘sloophuisje’ getaxeerd moeten worden.

WiFi
De wifi in de kantine en de winkel werkte niet meer optimaal doordat bomen het signaal verstoorden.
De straalverbinding vanaf de bivak is nu omgeleid via de winkel. De wifi werkt nu weer goed.
Met dank aan de betrokken commissies techniek en ict.

Laadpalen
Het bestuur heeft onderzocht wat de kosten zijn voor het laten aanbrengen van laadpalen op de parkeerplaats. Deze
kosten zijn dermate hoog, dat het bestuur heeft besloten geen laadpalen te plaatsen. Het is niet juist om deze kosten
door de leden te laten dragen, terwijl er slechts enkele leden van profiteren.
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Postbus
Besloten is om de postbus te laten vervallen. Er werd weinig gebruik van gemaakt en de postbus is ook onlangs verhuisd
naar de Literatuurwijk. We maken nu alleen nog gebruik van het postadres: Meentweg 2 1358 BP Almere. De postbus
22044 wordt per april 2023 opgeheven.

Afscheid Will Wit
Al is Will op de ALV al bedankt voor haar inzet, toch willen we haar op deze plaats ook noemen en bedanken. Na jaren
inzet in de Buffetcommissie en daarna als drijvende kracht voor de winkel en inkoopcommissie neemt zij nu afscheid.
Nogmaals hartelijk dank voor alles!
We wensen haar opvolger, Michel Kiburg veel succes toe.

Het Bestuur

Bedankt!
Hallo tuinders,
 
Ik wil jullie bedanken voot de prettige samenwerking.
Zoals jullie weten stop ik ermee.
Ik wil de mensen die mij leuke berichtjes hebben gestuurd
heel hartelijk bedanken.
Ik ben nog aanwezig op de tuin dus ik zie alle
mensen nog.
 
Tot ziens!
Will Wit

Froggy week
Wat was het geweldig!

-  de organisatie
-  het programma
-  het waterfeest...... een écht feest
-  de medewerkers
-  het WEER......
Niets was de organisatie te veel!
Wij hebben veel bewondering en waardering voor alle
mensen die hebben meegewerkt om deze week tot zo'n
succes te maken
Óp naar de Froggy week 2023!

Ben van den Boogaard, Marijke de Vries



Open Monumentendag: een groot succes
Een behaaglijke temperatuur met een lekker zonnetje.
Zo begon deze feestelijke dag om onze Bivak, of het nu wel of geen monument wordt, in het zonnetje te zetten. 
Gabriël bracht zijn vroegere massagetafel, jaren geleden door kinderen van Water-Land beschilderd, naar het
Bivak: een vrolijke ontvangst voor onze gasten.

Bij het terras kwam Annette aan met haar scootmobiel volgeladen met schildersbenodigdheden en Jos kwam aanlopen
met de door Annette zelfgemaakte schildersezels op zijn rug. Jos zocht een mooie plek voor het opstellen van de schil
dersezels op het terras en installeerde de schildertafel met verf, kwasten, doeken en bakjes water.
En toen verdween de pinpas van Cora in het muntjes-apparaat in de kantine in de verkeerde sleuf en was er niet meer
uit te krijgen. Gelukkig was de reddende engel op sneakers, Kerry van de buffet-commissie, ook al vroeg aanwezig. Zij
heeft de pinpas bevrijd en daarna konden er alsnog muntjes worden gescoord om uit te delen aan de gasten. Eigenlijk
was dat het enige moment van de dag waarop er iets dreigde mis te gaan.
De kantine zag er spic en span uit. En na het wegvegen van de bladeren rondom het Bivak en lichte schoonmaak binnen,
zag die er ook weer goed uit. Cecilia was gastvrouw bij het Bivak en had op de kleurige tafel veel informatie gelegd over
het Bivak en Almere.
Om ca. 13.00 werd de dag officieel geopend door onze voorzitter Bertus Kempes. Hij vertelde over de schoonheid van
ons complex en dat het zeker de moeite waard was om een rondje over het park te maken. Daarna brak het muzikale
geweld los met het zingen van een omgebouwd Urker schlagerlied tot Bivak verheerlijking, gezongen door Ben, onder
begeleiding van Marijke op de accordeon en Gabriël op de gitaar. Het refrein werd al snel uit volle borst meegezongen
door de aanwezigen. Jos had ervoor gezorgd dat we de tekst ook mee konden lezen.

Gabriël schetste de situaties van bewoning die het Bivak vanaf 1975 tot nu toe  heeft doorgemaakt.
Daarna gaf hij een overzicht van het verloop van het programma. Tot ieders verrassing deelde de voorzitter daarna mee
dat er voor iedereen koffie met appeltaart was te bekomen in de kantine, dit voor de somma van 0 muntjes. We togen
allemaal naar de kantine om te genieten van koffie met appeltaart en slagroom.
We waren met zo’n 50 mensen. Daaronder waren ook mensen van de gemeente en de Almeerse hoffotograaf, Bob
Friedländer die mooie foto’s heeft gemaakt van deze feestelijke dag.
De dames van de buffet-commissie waren er helemaal klaar voor en alles liep op rolletjes, ook als je een ijsje of een ander
drankje wilde hebben.

© Bob Friedländer
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Na een uurtje ontspannen kletsen op het terras werd er binnen door Jak Boumans, de schrijver van het levensverhaal
over de eerste politieman van Almere, W. Leeman,  een lezing gegeven over het begin van Almere en de geschiedenis
van het Bivak voor dat het op ons complex arriveerde. Het Bivak was het onderkomen van de kwartiermakers van Alme
re Haven.
Op het terras werd nogmaals het bivaklied gezongen. Daarna deden drie dichters: Mieke, Frouke en Cees van de Al-
dichters hun voordrachten. De eerste voordracht ging heel toepasselijk over het Bivak. De dichteres had de halve nacht
gespendeerd om de geschiedenis van het Bivak te kunnen vertolken in haar proza.  
Het tweede gedicht ging over het snoeien van een buxus en de derde over een virus. Het was allemaal doorspekt met
veel humor.
Na de gedichten kon iedereen zich uitleven met schilderskwast op de doeken met als thema’s: water, land en mensen.
Jos: “Het schilderen zelf kwam wat moeizaam op gang vanwege de andere festiviteiten en de gratis appeltaart, maar
nadat de gemeentevertegenwoordiging de eerste streken had gezet barstte de creativiteit los. Er vormde zich een vrolijk
gezelschap dat in rap tempo o.a. bloemenperken, luchten, teksten, golven en een rokende dame in het blauw op het
doek toverde.”
Gabriël: “Velen kwamen nieuwsgierig kijken, maar gingen, mogelijk uit schroom, niet in op mijn uitnodiging mee te doen.
Dit in tegenstelling tot drie kinderen die beleefd vroegen of zij ook mochten schilderen, hetgeen ik uiteraard toejuichte.
Zij kozen voor het doek “mensen” en na lang nadenken verscheen er een appel en een hamburger. De jongste van het
drietal ging met een goedgevulde kwast als een echte Appel abstract tekeer en moest uiteindelijk hierin afgeremd
worden om te voorkomen dat andermans kunsten beklad zouden worden. Helaas had zij nog geen handtekening, want
die had ik zeker gevraagd vanwege haar aanstormend talent. In de loop van de dag werden er regelmatig nog kunst
werkjes toegevoegd waarbij ik vooral de aandacht wil vestigen op een vrolijk boven de golven zwevend waterschildpad
en een appetijtelijk appeltaartpuntje. Uiteindelijk ontstonden er drie doeken met allerlei afzonderlijke onderwerpen die
in de toekomst met elkaar verbonden kunnen worden door opvulling van de witte vlakken, zodat ze mogelijk in de
kantine worden tentoongesteld.”

Bivaklied
(Op de melodie van De Woonboot)

De Bivak, een erfstuk uit het verleden,
Er werden er 8 in de polder gezet,
Het was in de Flevo, die droog was gevallen,
Voor Dokter en Brandweer, een huis met toilet.
Maar door de jaren zijn ze verdwenen,
Alleen op de volkstuin, daar werd hij gespaard,
Zij willen die houden, en hem gaan sparen,
Een monument, wordt voor altijd bewaard.

REFREIN
Wij staan bij de Bivak, in Almere-haven,
Met om ons heen een prachtig complex,
Hij functioneert als goed onderkomen,
als één van de 8, staat u niet perplex...?!

De pioniers van Waterlands tuinen,
Zij kwamen veel avonden en zaterdags bijeen,
Dat was in een keetje, dat heette toen Bivak,
Met 30 hectare aan grond er omheen.
De grond was bestemd voor aspirant-tuinders,
Zij waren verdreven uit mooi Amsterdam,
Ze kregen een volkstuin om bieten te zaaien,
Op echte zeeklei waar nog vislucht uit kwam.

REFREIN

Tekst Leen Prooy, Marijke de Vries

© Bob Friedländer

© Bob Friedländer
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Bij de nazit werd er geopperd om een dergelijke schilderssessie vaker te organiseren omdat het een gevoel van saam
horigheid geeft en het gewoon leuk is. Tussen de bedrijven door deelde Gabriël aan de voordrachtkunstenaars en nog
een paar anderen, die dit feest tot een feest hebben gemaakt, een potje honing van onze eigen bijtjes uit. Bert had dit
versierd met een toepasselijk etiket. Deze potjes waren ook verder op het terras verkrijgbaar, Bert stond daar met zijn
karretje en diverse gasten maakten gebruik van de mogelijkheid om een potje honing aan te schaffen.

Ondertussen kwamen er flink wat bezoekers bij Cecilia.
Volgens haar was er een flinke opkomst en vooral veel aspirant leden: zij die op de wachtlijst staan en popelen om te
gaan tuinieren. Om 17.00 was de dag afgelopen. Een accordeonist zou nog komen om na afloop op het terras te spelen,
maar daar was blijkbaar iets misgegaan in de communicatie. We hebben het niet gemist, gezellig zaten we in het na
zomer zonnetje op het terras. Bij de drankjes had Kerry met haar zuster nog geregeld dat we een schaaltje bitterballen
konden bestellen voor eigen rekening.
Kortom wij hebben het ervaren als een geslaagde dag en willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet om de dag
zo goed te laten verlopen. Met speciale dank aan Paul Balke, de gehele buffetcommissie, onze imker Bert en Bob
Friedländer die foto’s heeft gemaakt. En natuurlijk ook Elsa en Hennie die flink geholpen hebben bij de voorbereiding
maar wegens omstandigheden niet aanwezig konden zijn.
 
Gabriël, Annet, Jos, Cora, Cecilia

Lezen: Natuur in Almere

Toen mijn buurvrouw in Amsterdam vroeg om een keer
te komen kijken op haar tuin in Almere, dacht ik: Wat
moet je in godsnaam in Almere?
Uiteindelijk ging ik toch een keer kijken; mijn bek viel
open en ik was verkocht. Binnen een week had ik mijn
tuin. Dat is nu 23 jaar geleden.
 
Zo ongeveer denken veel mensen vermoed ik, in eerste
instantie ook over de titel van het boek van Richard Bosker
en Hanneke Weug: Natuur in Almere. Hoezo natuur in Al
mere? Een stad die alleen maar groter groeit.
Ik zou, alleen afgaand op de titel, het boek waarschijnlijk
niet gekocht hebben, maar ik heb het geluk dat de zuster
van de schrijver een vriendin van mij is. Ik kreeg het van
haar, omdat zij bij mij wel eens op de tuin komt en het hier
ook mooi vindt.
En nu geldt voor het boek ongeveer hetzelfde als toen ik
voor het eerst op Water-Land kwam.
Ik vind het een prachtig boek!
Het begint met de ontstaansgeschiedenis van Almere
(Flevoland). Daarna worden veel facetten van de natuur
één voor één beschreven. Dat gaat van korstmossen tot
bomen en van insecten tot mensen!
Uitgangspunt is het woonhuis van het schrijversduo, waar
het sinds 1991 in Almere Buiten, woont. Via een fietstocht of
wandeling daarvandaan, wordt elke keer een bepaald
onderwerp onder de loep genomen, soms letterlijk, en
beschreven op een zeer prettig leesbare manier. Onder
steund door veel prachtige foto’s en verwijzingen naar
andere literatuur of onderwerpen middels voetnoten en
QR-codes. En af en toe een anekdote tussendoor van
Hanneke Weug.

Het is natuurlijk geen roman, maar Richard is een heerlijke
schrijver/verteller en vervelen doet het nooit. Ik weet niet
hoe lang hij over het schrijven gedaan heeft, maar er moet
ongelooflijk veel onderzoek gedaan en literatuur geraad
pleegd zijn. Hanneke zal daar ook haar steentje aan bijge
dragen hebben, denk ik.
Het is een mooie, gebonden uitgave (19,90 euro, 250 pa
gina’s), een echte aanrader!
En voor veel Almeerders zijn het bekende straten, gebieden
en wateren die besproken worden en wellicht uitnodigen
om daar ook eens een kijkje te gaan nemen, met een an
dere (natuur)bril op.
Ik ga het zeker een keer doen, als “tuinAlmeerder”.
 
Willem van Krimpen
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De Bijenstal
In juli waren de Open Imkerij Dagen, ook de bijenstal op Water-Land was te bezoeken.
Ondanks dat ik vergeten was dit te vermelden in het vorige clubblad, waren er toch veel tuinders en Almeerders
die een kijkje kwamen nemen.
Ik heb veel vragen mogen beantwoorden. Het leek mij leuk om die en de antwoorden met jullie te delen.

 Is er ook een koning of prins in de bijenkast?
Antwoord: de koningin is alleen, er is geen koning. Ze is niet
echt alleen, er wonen ook werksters en darren. De koningin
legt de hele dag eitjes, werksters zijn vrouwtjes die nectar
en stuifmeel halen en de kast van binnen onderhouden.
Darren zijn mannetjes, die zijn alleen voor de bevruchting
van jonge koninginnen. Een dar is geen koning of prins!
 
Hoeveel honing komt er uit een honingraat-raam?
Antwoord: dat ligt eraan hoeveel nectar de bijen kunnen
ophalen en hoe vol het raam is gevuld. Het kan 1 tot 1,5
kilogram zijn.
 
Hoeveel poten en vleugels heeft een bij? En de koningin?
Antwoord: de bij heeft 6 poten en 4 vleugels, de koningin
net zoveel poten en vleugels.

Waarom zwermen de bijen?
Antwoord: zwermen is de natuurlijke manier waarop een
volk zich opsplitst in meerdere volken. Dit gebeurt in de
maanden mei en juni. Als het volk te groot wordt voor de
kast en er nieuwe koninginnen zijn geboren, dan gaat de
oude koningin weg met een deel van het volk. 

Voordat een zwerm vertrekt zuigen alle bijen zich helemaal
vol met honing en wordt er stuifmeel meegenomen, als
voedselvoorraad voor de komende dagen en om het
nieuwe nest op te starten.

Waarom gebruik je rook?
Antwoord: door rook te gebruiken, houden de bijen zich
rustig en trekken zich terug tussen de raten. Daardoor kan
ik in de kast kijken en controleren of alles goed gaat.
Hoeveel bijen zitten er in de kast? Antwoord: een gezond
volk is aan het eind van de maand juni op volle sterkte, dan
leven er wel 45000 tot 60000 in de kast.

Wat is het verschil tussen bijen, hommels en wespen?
Antwoord: bijen en hommels zijn vegetariërs, ze eten nectar
en stuifmeel van de bloemen. Hommels zijn veel hariger en
groter dan bijen. Wespen zijn vleeseters, ze vangen insecten
die ze aan hun larven voeren. Wespen zijn vrijwel kaal,
geel-zwart gekleurd. In de natuur betekent dat: pas op,
gevaar!

Hoeveel eitjes legt een koningin op 1 dag?
Antwoord: een gezonde niet te oude koningin legt wel 3000
eitjes per dag.
 
Bert Burgers, tuin-imker



Hartige
pompoentaart
Een hartige pompoentaart hoort bij dit jaargetijde. Een
echte herfsttopper!
 
Benodigdheden
1 hartige taartdeeg of bladerdeeg uit de koeling
1 ui
100 gr geraspte kaas
5 el slagroom
20 cc melk en/of water
peper
zout
nootmuskaat rasp
olijfolie
1 pompoen
150 gr Roquefort kaas
3 eieren

Pompoen wassen en 20 min. in de oven op 100° zetten. Zo
wordt hij wat zachter en makkelijk te snijden. De schil is ook
eetbaar. Niet schillen! Snijd hem door de helft, schraap de
pitten er uit.
Snijd de helften nog eens in drieën door en snijd van die
stukken plakken van 1,5 cm dik.
Bak de gesnipperde ui (en knoflook) zacht aan in de olijfolie
in een grote koekenpan. Leg er de plakjes pompoen bij.
Bak tot de pompoen zacht begint te worden. Voeg af en
toe een scheutje melk of water toe zo dat het niet aanbakt.

Walnoten koekjes
Benodigdheden
250 gr walnoten
65 gr kristalsuiker
1 el vanille suiker
1 el abrikozen jam
1 ei losgeklopt
50 gr poedersuiker
25 ml oranjebloesem water
16 halve noten voor garnering
1 vel bakpapier

1) Noten op 180 graden 10 min. roosteren en grof malen
2) Gemalen noten, suiker, vanillesuiker, abrikozenjam door
elkaar roeren met een vork. Losgeklopt ei beetje bij beetje
toevoegen. Half uurtje in de koelkast zetten.
3) Giet wat oranjebloesem water in een schaaltje en vul
een diep bord met poedersuiker.
4) Rol van het walnotendeeg 16 balletjes met in oranjebloe
sem water gedoopte handen. Rol de balletjes door de
poedersuiker. Leg de balletjes op het bakpapier op de bak
plaat en druk op elk balletje een halve walnoot. Bak midden
in hetelucht oven 15 minuten op 180 graden.
5) Laat afkoelen!
 
Annette Sieger

Maak een beslag van de eieren, room, geraspte kaas met
zout, peper en nootmuskaat.
Bekleed de taartvorm (29 cm.) met het deeg, verdeel de
helft van de Roquefort in brokjes over de bodem. Dan gaat
het beslag erin, verdeel daarop het pompoenmengsel.
Probeer de partjes in een mooi patroon te verdelen, dan
de rest van de Roquefort in brokjes er op .
Hetelucht op 175°, 30 à 40minuten. Zonder hetelucht op
200°. Of tot de deegrand een mooi kleurtje heeft. Naar
believe nog bestrooien met wat Italiaanse kruiden.
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Stille killer:
koolmonoxide
Nu de herfst weer is begonnen en de temperaturen dalen
is het weer tijd voor de verwarming in onze huisjes.
Vooral nu in de laatste voorjaars ALV is besloten dat de
overkappingen tot eind oktober kunnen blijven zitten is
het verblijf ook aangenamer gemaakt. (Mits we de ka
chel veilig kunnen laten snorren!)
Een bijdrage van de Veiligheidscommissie.
 
Bijna al de huisjes op Water-Land zijn voorzien van een
houtkachel of een gaskachel. Het is vrij logisch dat alle
houtkachels een rookgasafvoer hebben naar buiten toe.
Het gevaar voor hoge koolmonoxide concentraties is bijna
verwaarloosbaar. Alleen als de kachel slecht gestookt
wordt / schoorsteen niet goed trekt / ventilatie onvoldoen
de is, is er kans op verhoogde koolmonoxide concentratie.
De meeste gaskachels hebben ook een rookgasafvoer
naar buiten. Ook daar geldt hetzelfde risico als voor de
houtkachels.
Maar er zijn ook tuinders die een gaskachel of petroleum
kachel plaatsen, zonder rookgasafvoer naar buiten.
Hierbij enige voorbeelden.
 

Deze kacheltjes zijn overal te koop,
zoals in alle bouwmarkten. Bij de om
schrijving staat nogal eens: afvoer
naar buiten niet nodig. Dat geldt ook
voor de keukengeiser. De toestellen 
zonder rookgasafvoer naar buiten zijn
bijna nergens meer te koop.
Maar de ouderen onder ons weten
nog goed dat deze in heel veel wonin
gen werden toegepast in de keuken
en in de badkamer (en ook bij ons op
Water-Land).

Deze kachels en geisers, zonder rookgasafvoer naar
buiten toe, zijn de grootste veroorzakers van koolmonoxi
de vergiftiging.

Maar vergeet ook de gaskookplaten en gasfornuizen niet.
Ook deze kunnen CO afgeven als ze gebruikt worden in een
slecht geventileerde ruimte!
Graag ook aandacht aan een nieuwe ontwikkeling: De
theelicht kachel.
Bij deze het advies om eerst eens op internet te zoeken onder
“vervuiling door theelicht kachel” en lees dan het artikel van
RTLNieuws.
De theelichtkachel blijkt een echte fijnstofbom te zijn!

Gevaren van Koolmonoxide (CO)

Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, reukloos, giftig,
brandbaar gas dat wordt gevormd door de onvolledige
verbranding van koolstof.
Omdat dit gas reukloos en smaakloos is, is het bijzonder
schadelijk bij te hoge concentraties en langdurige bloot
stelling voor de mens en moet het worden gedetecteerd
met CO-gasdetectors.

Belangrijkste: Wees u er zich van bewust dat er koolmo
noxide kan ontstaan in uw huisje, want het is een stille killer.
Jaarlijks overlijden in Nederland vijf tot tien personen door
koolmonoxidevergiftiging. 
Daarnaast worden elk jaar circa 200 ziekenhuisopnamen
en honderden gewonden op de spoedeisende hulp gere
gistreerd als gevolg van koolmonoxidevergiftiging.
En ook: overlevenden van CO-vergiftiging kunnen chroni
sche nawerkingen zoals hersenbeschadiging overhouden
voor de rest van hun leven.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat wij op Water-
Land onze zaakjes goed voor elkaar hebben zodat er
komend stookseizoen geen ambulances hoeven te
worden geroepen voor een koolmonoxidevergiftiging.

Mocht u toch geconfronteerd worden met een koolmonoxi
devergiftiging dan hierbij wat richtlijnen van het RIVM wat
te doen.
Een acute koolmonoxidevergiftiging kan variëren van mild
tot ernstig.

Symptomen CO vergiftiging zijn onder meer:
* Bij een milde vergiftiging: hoofdpijn, duizeligheid, misse
lijkheid, braken en wazig zien. Hoofdpijn en duizeligheid zijn
de meest gemelde symptomen.
* Bij een matige vergiftiging: verwarring, flauwvallen, pijn
op de borst, benauwdheid, spierzwakte en een onregelma
tige ademhaling en hartslag.
* Bij een ernstige vergiftiging: verlaagde bloeddruk, vermin
derde doorbloeding van het hart, toevallen, longoedeem,
hartritmestoornissen, hartstilstand, ademhalingsstilstand
en coma.
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De symptomen van een milde vergiftiging lijken op die van
andere aandoeningen, zoals griep of voedselvergiftiging.
Daardoor wordt een milde koolmonoxidevergiftiging ge
makkelijk over het hoofd gezien. Het zijn vooral de omstan
digheden die aan een koolmonoxidevergiftiging moeten
doen denken.

Wat doe je bij CO-vergiftiging?
Zorg voor de veiligheid:
* Als je het slachtoffer niet veilig kan benaderen, alarmeer
onmiddellijk 112 en wacht in een veilige omgeving. Laat de
redding in dat geval over aan de hulpdiensten, die beschik
ken over ademhalingsbescherming.
* Evacueer het slachtoffer enkel uit de giftige atmosfeer als
je dat kan doen zonder jezelf in gevaar te brengen.
* Open van buitenaf de ramen en deuren, indien niet
mogelijk dan maar een ruit inslaan.
* Schakel indien mogelijk de vermoedelijke bron van CO uit.
* Een natte zakdoek voor je mond houden, beschermt
je niet tegen de inademing van CO. Zelfs een gasmasker
doet dat niet als het niet voorzien is van een speciale filter.
* Controleer het bewustzijn en de ademhaling van het
slachtoffer.
* Alarmeer 112 (mogelijk hoeft er geen ambulance te
komen maar overleg even of het gevaar echt geweken is).
* Een slachtoffer dat bij bewustzijn is, maar met ademha
lingsmoeilijkheden, laat je een comfortabele positie aan
nemen (zitten, afzittend, staand). Vaak voelen slachtoffers
zich het best als ze voorovergebogen zitten met de ellebo
gen op tafel.
* Zorg dat het slachtoffer vrij kan ademen. Indien nodig
maak je knellende kledij wat losser.
Omdat voorkomen beter is dan genezen adviseren wij u
dringend om een koolmonoxidemelder bij u in het huisje te
plaatsen.
Vooral als u genoemde toestellen in uw huisje heeft.
Maar ook om u te waarschuwen als een van uw toestellen
of apparaten (met rookgasafvoer naar buiten) onverhoopt
koolmonoxide gaat verspreiden.

Wij hebben daarom wat (nuttige) informatie over koolmo
noxide melders voor u verzameld.

Welk type koolmonoxidemelder?
Laat u eens informeren in de bouwmarkt of zoek het op
internet. Waar altijd voor gewaarschuwd wordt is: goed
koop is duurkoop.
Kijk ook naar de levensduur van de batterij.
Gelukkig hebben we in Nederland daar vele organisaties
voor en een daarvan is Kieskeurig.nl er een van, bijvoor
beeld:
 
 

 
Er zijn veel koolmonoxidemelders op de markt. Als je een
co-melder wilt aanschaffen let dan goed op de volgende
zaken:
* Zorg dat de co-melder altijd een NEN-50291 certificaat
heeft.
* Koop bij voorkeur een co-melder van een bekend merk
(FireAngel, First Alert, X-Sense, Alecto, Smartwares)

Waar plaats je een koolmonoxidemelder?
Koolmonoxide is 14% zwaarder dan lucht, dus indien er zich
CO in uw huisje vormt, dan zou je verwachten dat het gas
zich concentreert boven de vloer en je dus ook laag bij de
grond moet meten.
Er bestaan veel misverstanden over waar je nu een koolmo
noxidemelder moet monteren. Wij horen veel mensen
zeggen dat koolmonoxide stijgt, of juist daalt. Het enige
juiste antwoord hierop is: koolmonoxide vermengt met lucht
en zal uit zichzelf niet stijgen of dalen.
De juiste plek voor het monteren van een koolmonoxide
melder is daar waar de koolmonoxide zich bevindt. En dat
verschilt per ruimte. Bevindt er zich een verbrandingsappa
raat in de ruimte dan plaats je een co-melder op een an
dere plaats dan wanneer er géén verbrandingsapparaat
in de ruimte is. De reden hiervan is dat door vrijkomende
warme gassen uit een verbrandingsapparaat wél met de
warmte kunnen meestijgen.
Er zijn diverse verhandelingen te vinden op internet en on
derstaand een samenvatting.
 
A. Er bevindt zich een verbrandingsapparaat in de ruimte
Als er in de ruimte een kachel, CV ketel of geiser bevindt,
plaats dan de koolmonoxidemelder boven dit apparaat of
tegen het plafond. Koolmonoxide zal in dit geval namelijk
wél stijgen door de warme lucht en zal als eerste dus naar
het plafond gaan. Als daar een CO-melder hangt word je
op tijd gewaarschuwd.
Enige richtlijnen:
1. Op een horizontale afstand tussen 1 en 3 meter van de
verbrandingsunit
2. Centraal in de ruimte
3. Op minimaal 30 centimeter van omliggende muren
 
Heb je een schuin plafond? Plaats de CO-melder tegen het
schuine gedeelte aan de hoge zijde. Op een horizontale
afstand tussen 1 en 3 meter van de CO-bron.
 
B. Er bevindt zich géén verbrandingsapparaat in de ruimte
Is er géén verbrandingsunit in de ruimte, dan zal koolmo
noxide zich vermengen met lucht. Plaats dan de koolmo
noxidemelder op adem- cq. ooghoogte tegen de muur.
Koolmonoxide is namelijk pas gevaarlijk als je het inademt.

Alector COA-26 voor ongeveer 35 Euro
te koop. Ter info: Alecto heeft ook
nieuwere modellen.

Fire Angel CO-9D Koolmonoxidemel
der met LED display Lithium batterij met
levensduur van 7 jaar van 39 Euro.
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1. Op ademhoogte (loop-, zit-, of slaaphoogte)
2. Niet naast luchtinlaten of luchtuitlaten
3. Niet plaatsen achter objecten zoals gordijnen en kasten
Aandachtspunten:
Koolmonoxide stijgt of daalt niet. Dit dodelijk gas vermengt
zich met de lucht. Het stijgt alleen als als er warme gassen
in de ruimte zijn (bijvoorbeeld van een ketel, kachel, fornuis
of geiser).
Plaats géén koolmonoxidemelder op onderstaande plek
ken:
1. Achter het gordijn
2. Op een tochtige plaats (bv. een raam of deur of een
ventilator)
3. Ergens waar veel vocht is (bv. een badkamer)
4. Op een plek waar zich veel stof bevindt
5. In een serre of garage
6. Direct in het zonlicht
Zorg dat je de koolmonoxidemelder altijd en overal kunt
horen!
Pas op met combimelders! Een combimelder is een co-mel
der en een rookmelder in één. Koolmonoxide stijgt niet uit
zichzelf, rook wel. Dus waar ga je hem plaatsen?

Koolmonoxide: De stille killer
CO heeft niet voor niets deze naam gekregen. Mocht een
van de apparaten in uw huisje CO afgeven en u zit lekker
knus in uw stoel een boek te lezen dan zult u niet eens
merken dat er zich CO ophoopt in uw huisje.
U dommelt rustig weg en valt in een slaap waar u niet meer
uit wakker wordt.
Laat dat op Water-Land niet gebeuren en laat u niet verras
sen door dit dodelijke gas door het installeren van een
goede CO melder.
Voor een gezond en veilig Water-Land en met vriendelijke
groet,
 
Ron Brands en de Veiligheidscommissie
  
Fotoverantwoording:
Petroleumkachel. Eigen foto
Keukengeiser. Eigen foto
Theelichtkachel. Website Bol.com. Doch ook elders te
vinden.
Alecto. Website Kieskeurig. Doch ook elders te vinden.
Fire-Angel. Website Kieskeurig. Doch ook elders te vinden
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Van de tuincommissie
Hete, droge zomer
Afgelopen zomer was een van de warmste en droogste ooit. Daarmee vertellen we niets nieuws. We hebben ook op
Water-Land goed kunnen zien welke planten en struiken hier redelijk tegen kunnen en welke niet. Dat we zeeklei hebben,
maakt dat niet alle planten uit de lijstjes die je overal kunt vinden, het ook op Water-Land goed doen.
Hier ons lijstje van planten die het op ons park redelijk doen bij droogte en hoge temperaturen:
 
• Verbena bonariensis (ijzerhard)
• Euphorbia (wolfsmelk, zie foto)
• Epimedium (elfenbloem)
• Sedum (vetkruid)
• Buddleja davidii (vlinderstruik) 
• Echinops (kogeldistel)
• Lychnis (prikneus)
• Stachys byzantia (ezelsoor)
• Acanthus mollis (acanthus)
• Gaura lindheimeri (prachtkaars)
• Eupatorium (koninginnnekruid)
• Anemone (anemonen)
• Dipsacus (kaardebol)
• Brugmansia (trompetplant)
• Phlomis (brandkruid)
• Geranium (ooievaarsbek, dus niet de planten die iedereen geranium noemt maar eigenlijk Pelargonium heten)
Toch nog een aardig lijstje om je tuin mee te vullen!

Een aantal planten zul je terug gaan vinden in de border
bij het anker, die dit najaar en volgend voorjaar opnieuw
wordt ingericht.
 
Nieuwe bomen en struiken
In september heeft een aannemer in opdracht van de
gemeente Almere flink wat zieke en dode iepen gerooid. Al
deze bomen waren aangetast door de iepenziekte.
Er komen haagbeuken, walnootbomen, tamme kastanjes,
water cipressen, Japanse schijniepen en rode beuken voor
terug.
Verder geeft de gemeente ons een flink aantal heesters. De
bedoeling is dat we daarmee vogelbosjes aanleggen. De
plekken op het park gaan we in overleg met de gemeente
bepalen.

 
Tuincontroles
Er zijn weer tuincontroles gedaan. Een aantal tuinders heeft
een mail gekregen met het verzoek alsnog wat aan hun
heg te doen als deze te hoog of te breed is of als er rommel
onder ligt.
 
Ook hebben we nog eens gekeken naar de zichtbaarheid
van de tuinnummers. Deze moeten zichtbaar zijn in nood
situaties en voor hulpdiensten en omdat we je willen kunnen
vinden.
In eerste instantie is dit je eigen verantwoordelijkheid. Maar
we laten het je toch weten als het nummer volgens ons niet
goed zichtbaar is, bijvoorbeeld omdat je tuinnummer al
leen staat op het hek van je binnentuin en vanaf het
openbare pad niet goed te zien is, of omdat er takken voor
groeien. In ons huishoudelijk reglement staat dat je tuin
nummer goed zichtbaar moet zijn vanaf het pad.
We hebben heel mooie exemplaren van de tuinnummers
gezien, maar het gaat vooral om de leesbaarheid: duide
lijke, grote cijfers in een andere kleur dan het bordje. Je wilt
toch gevonden kunnen worden bij een noodgeval!
 
De heggen
In de voorjaars-ALV is ons huishoudelijk reglement aange
past op het onderdeel heggen.
Er staat nu: Onder de heg is het vrij van afval en woekeren
de planten.
We kregen een mail van een tuinder:
Het schoonmaken van 50 cm onder de haag…dat gaan
we dus niet doen! Waarom moet dat? Omdat het er “ne
tjes” uit moet zien?  We hebben namelijk ontdekt dat het
een ideale verbergplek is voor egels. Ook vogels rommelen
hier graag en verschuilen zich er.
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Een aantal planten zul je terug gaan vinden in de border bij het anker, die dit najaar en volgend voorjaar opnieuw wordt
ingericht.
 
Nieuwe bomen en struiken
In september heeft een aannemer in opdracht van de gemeente Almere flink wat zieke en dode iepen gerooid. Al deze
bomen waren aangetast door de iepenziekte.
Er komen haagbeuken, walnootbomen, tamme kastanjes, water cipressen, Japanse schijniepen en rode beuken voor
terug.
Verder geeft de gemeente ons een flink aantal heesters. De bedoeling is dat we daarmee vogelbosjes aanleggen. De
plekken op het park gaan we in overleg met de gemeente bepalen.
 
Tuincontroles
Er zijn weer tuincontroles gedaan. Een aantal tuinders heeft een mail gekregen met het verzoek alsnog wat aan hun heg
te doen als deze te hoog of te breed is of als er rommel onder ligt.
 
Ook hebben we nog eens gekeken naar de zichtbaarheid van de tuinnummers. Deze moeten zichtbaar zijn in noodsi
tuaties en voor hulpdiensten en omdat we je willen kunnen vinden.
In eerste instantie is dit je eigen verantwoordelijkheid. Maar we laten het je toch weten als het nummer volgens ons niet
goed zichtbaar is, bijvoorbeeld omdat je tuinnummer alleen staat op het hek van je binnentuin en vanaf het openbare
pad niet goed te zien is, of omdat er takken voor groeien. In ons huishoudelijk reglement staat dat je tuinnummer goed
zichtbaar moet zijn vanaf het pad.
We hebben heel mooie exemplaren van de tuinnummers gezien, maar het gaat vooral om de leesbaarheid: duidelijke,
grote cijfers in een andere kleur dan het bordje. Je wilt toch gevonden kunnen worden bij een noodgeval!
 
De heggen
In de voorjaars-ALV is ons huishoudelijk reglement aangepast op het onderdeel heggen.
Er staat nu: Onder de heg is het vrij van afval en woekerende planten.
We kregen een mail van een tuinder:
Het schoonmaken van 50 cm onder de haag…dat gaan we dus niet doen! Waarom moet dat? Omdat het er “netjes”
uit moet zien?  We hebben namelijk ontdekt dat het een ideale verbergplek is voor egels. Ook vogels rommelen hier
graag en verschuilen zich er.

Gelukkig waren we op de tuin en konden we ze nog net
van een gruwelijke moordpartij weerhouden.”
Wij als tuincommissie proberen hier ook rekening mee te
houden. Zo worden de heggen op de parkeerplaatsen pas
gesnoeid na half augustus. Wij willen je vragen rekening te
houden met het broedseizoen.
De groenwallen worden niet meer met de shovel aange
schoven. Ook daar leven veel dieren.
We zijn het helemaal eens met de tuinder die ons de mail
schreef: ”Het complex is niet alleen van ons, het wordt ook
door veel verschillende diersoorten bewoond, die daar alle
recht toe hebben!”
 
De vleermuizenkast
De paal waarop de vleermuizenkast bij de ecomuur stond
is doorgerot waardoor deze is omgevallen en de kast be
schadigd is.
De kast is weggehaald en voorlopig opgeslagen. Volgend
voorjaar gaan we proberen deze te repareren en weer terug
te plaatsen.
De kast wordt door de vleermuizen gebruikt als zomerrust
plaats en niet om te overwinteren. Bij onze vleermuizenkast
zijn uitwerpselen gevonden van vleermuizen, dus de kast
wordt zeker gebruikt. 
Verder is onze kast onderdeel van een project van Hoge
school Aeres over vleermuizen.
 
Werken met de vingerbalkmaaier
Voor volgend seizoen zoeken we tuinders die met de vin
gerbalkmaaier willen werken. Als dit je wat lijkt, meld je dan
aan via tuin@vv-waterland.nl.
We zorgen er dan voor dat je een keer uitgebreide uitleg
krijgt en dat je kunt oefenen.
Als we je dan een keer nodig hebben, kun je zelf intekenen
voor een tuindienst of we vragen je vooraf per mail.
 
Iedereen bedankt
Tenslotte bedanken we iedereen die zich dit seizoen weer
heeft ingezet om ons park er goed uit te laten zien. Er is hard
gewerkt om ervoor te zorgen dat mensen, dieren en planten
een fijne plek kunnen hebben.
 
De tuincommissie

Het gaat slecht met de egel- en vogelstand en we hopen
van harte dat het daar nog eens beter mee zal gaan, dus
houden we in alles rekening met deze dieren en blijft deze
strook bij ons beschikbaar voor ze om ze alle kansen te
bieden die maar mogelijk zijn, om te kunnen overleven.”
Een toelichting van ons: de wijziging betekent dus dat er
geen plastic en andere rommel ligt onder de heggen en
dat er geen Japanse duizendknoop en berenklauwen
groeien. Dat betekent niet dat er kale grond moet zijn. Liever
niet!
 
De Vogelbescherming geeft aan dat het broedseizoen voor
vogels loopt van half maart tot half juli.
Uit dezelfde mail: “Wij hadden in mei een broedende merel
in de heg en begin juni had onze tuinwinterkoning een
nestje in een struik tegen de heg aan. Grote schrik toen op
een dag begin juni onze buren de snoeischaar in de be
lendende haag op 50 cm afstand van het winterkoningnest
zette.

Het gaat slecht met de egel- en vogelstand en we hopen van harte dat het daar nog eens beter mee zal gaan, dus
houden we in alles rekening met deze dieren en blijft deze strook bij ons beschikbaar voor ze om ze alle kansen te bieden
die maar mogelijk zijn, om te kunnen overleven.”
Een toelichting van ons: de wijziging betekent dus dat er geen plastic en andere rommel ligt onder de heggen en dat
er geen Japanse duizendknoop en berenklauwen groeien. Dat betekent niet dat er kale grond moet zijn. Liever niet!
 
De Vogelbescherming geeft aan dat het broedseizoen voor vogels loopt van half maart tot half juli.
Uit dezelfde mail: “Wij hadden in mei een broedende merel in de heg en begin juni had onze tuinwinterkoning een
nestje in een struik tegen de heg aan. Grote schrik toen op een dag begin juni onze buren de snoeischaar in de belen
dende haag op 50 cm afstand van het winterkoningnest zette. Gelukkig waren we op de tuin en konden we ze nog net
van een gruwelijke moordpartij weerhouden.”
Wij als tuincommissie proberen hier ook rekening mee te houden. Zo worden de heggen op de parkeerplaatsen pas
gesnoeid na half augustus. Wij willen je vragen rekening te houden met het broedseizoen.
De groenwallen worden niet meer met de shovel aangeschoven. Ook daar leven veel dieren.
We zijn het helemaal eens met de tuinder die ons de mail schreef: ”Het complex is niet alleen van ons, het wordt ook
door veel verschillende diersoorten bewoond, die daar alle recht toe hebben!”
 
De vleermuizenkast
De paal waarop de vleermuizenkast bij de ecomuur stond is doorgerot waardoor deze is omgevallen en de kast bescha
digd is.
De kast is weggehaald en voorlopig opgeslagen. Volgend voorjaar gaan we proberen deze te repareren en weer terug
te plaatsen.
De kast wordt door de vleermuizen gebruikt als zomerrustplaats en niet om te overwinteren. Bij onze vleermuizenkast zijn
uitwerpselen gevonden van vleermuizen, dus de kast wordt zeker gebruikt. 
Verder is onze kast onderdeel van een project van Hogeschool Aeres over vleermuizen.

 
Werken met de vingerbalkmaaier
Voor volgend seizoen zoeken we tuinders die met de vingerbalkmaaier willen werken. Als dit je wat lijkt, meld je dan aan
via tuin@vv-waterland.nl.
We zorgen er dan voor dat je een keer uitgebreide uitleg krijgt en dat je kunt oefenen.
Als we je dan een keer nodig hebben, kun je zelf intekenen voor een tuindienst of we vragen je vooraf per mail.
 
Iedereen bedankt
Tenslotte bedanken we iedereen die zich dit seizoen weer heeft ingezet om ons park er goed uit te laten zien. Er is hard
gewerkt om ervoor te zorgen dat mensen, dieren en planten een fijne plek kunnen hebben.
 
De tuincommissie
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Makkelijke Moestuin
Wat is het gek om een courgette op te kunnen binden aan een klimrek. De courgette klimt niet uit zichzelf omhoog
en ik moest hem dus regelmatig een stukje omhoog binden. Dat was best een lastig klusje omdat er al courgettes
aan groeiden die zwaar waren en de steel hard en kwetsbaar was. Ook zitten er harde stekels aan de onderzijde
van de bladen die mij prikten en irritatie veroorzaakten.

Geen werk om in mijn eentje te doen:
gelukkig hielp Bert mij. Om de vrouwe
lijke bloemen te bevruchten, bewaar
de ik mannelijke bloemen in de koel
kast. Deze bloeiden namelijk altijd
eerder dan de vrouwelijke. Als de
vrouwelijke bloemen met hun mini
courgette niet goed bevrucht zouden
worden, dan valt het courgette van
haar steeltje. Eeuwig zonde van de
voorpret om vrouwelijke bloemen te
zien en dan niet een paar weken later
een courgette er vanaf te kunnen
snijden. Dit jaar hebben we regelmatig
een courgette kunnen oogsten en zelfs
kunnen weggeven aan familie. 
Dit jaar ook vier vakken gevuld met
aardappelen die al waren uitgelopen.
Helemaal op de bodem van het vak
moest ik ze leggen en dan maar wach
ten tot ze boven kwamen. Dat deden
ze na een paar weken en ze groeiden
uit tot slungelige planten tussen de
tomaat, boontjes, courgette en
snack-komkommer. Volgens de infor
matie zou ik een hogere opbrengst
moeten hebben vergeleken met een
gewone moestuin. Wel dat is 3,5 kilo
geworden. Ik had op meer gehoopt,
volgend jaar op een betere plek.
De snack-komkommer is trouwens een
groot succes geworden, die groeit
heel makkelijk langs het klimrek om
hoog en geeft veel opbrengst. Niks
lekkerder dan even naar de moestuin
bak lopen en kijken of  er al eentje te
plukken was. En dan in plakjes op een
boterham met kaas of mee naar mijn

werk als tussendoortje of hem in het
zuur te leggen en bij een salade te
eten.
Zoals eerder vermeld, had ik veel last
van de slakken, gelukkig kregen we
een hele droge zomer en zijn er veel
slakken in de grond weggekropen.
Maar nu had ik last van de reeën die
elke nacht hun rondje liepen via de
moestuin. Ze stonden gewoon in de
bakken om de andijvie en snijmoes op
te eten, ook het loof van de bieten
vonden ze niet te versmaden. Ik had
nog geprobeerd er grof gaas over
heen te zetten, maar daar hadden ze
maling aan, hun spitse bekjes duwden
ze er gewoon doorheen. Op de com
munity van de Makkelijke Moestuin las
ik de tip: zet er van die vliegennetjes
over heen! Dus hup naar de winkel en
een aantal gekocht. Dat stond heel
vrolijk en de nieuwe jonge zaailingen
waren ook goed beschermd, maar
ook die wisten de reeën opzij te krijgen.
Wat een boeven.
 
Gerda Burgers
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Oude Boom
Vanuit mijn kamer zie ik mijn zomereik,
de stam getekend door weer en wind. 
Stormen hebben ook mij diep gegroefd.

Heb jij ooit pijn in je kruin, stamschurft 
of worteljeuk? Wil jij wel eens bukken?
Ik buk vaak - en niet om iets te vinden.

Jij groeit gestaag door, mijn zomereik,
ik voel de krimp al aan de botten trekken.
We leven samen, maar zijn elkaar vreemd.

Ik waai met alle winden mee, mijn huis
wordt binnenkort onbewoonbaar verklaard.
Jij komt nergens, maar hebt je vaste plek. 

Jij viert ieder jaar je uitbundige eikelstorm -
mijn woorden dunnen uit, verschuilen zich 
elke herfst steeds meer onder het lakenwit.

Maar toch, maatje molm, bliksemse godenboom,
wanneer zelfs jij omvalt, spelen mijn laatste
woorden hier nog altijd vrolijk tikkertje.
 
Cees Noordhoek
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De gedichten op deze pagina
zijn voorgedragen tijdens de
Open Monumentendag.

Bivak  1 december 1975
 
De drooggemalen met riet bezaaide poldergrond voedt onze
monden met koolzaad en graan.
 
Mijn gezel is de eindeloze woestenij en in roodbruine luchten meer
ik aan
 
turend naar de einder is mijn toevlucht daar: voor ons pioniers is
zij uit standvastig hout gesneden dit bivak met cactus van de
pastoor erbij om te overleven deze woestenij.
 
Overleven in het bivak: aan niets zou het ons ontbreken.
 
Families, volwassenen en  kinderen bewoonden acht bivakhuizen
en bouwend  aan een hecht verbond
 
droegen zij trouw het eerste fundament een nobele daad  waar nu
Almere op staat.
 
Nee direct zuivere koffie was het water niet ik moest er spoelen
met thee mijn tanden.
 
Voortdurend  vinnige wind blies harde tonen.
 
Waar menig landloper gluurde door onze ruit viel povere
verwarming in ijskoude nachten uit.
 
Onze  tuinen geen  privéterrein, nieuwsgierigen van geest trokken
daar geen lijn. 
 
Wat bezielt een mens in no mans land? Ter plekke fileerde de
Nationale pers onze motieven.
 
Netty Rosenfeld sprak  ons ernstig toe over..
desolaatheid..eenzaamheid…of wij aan de sherry waren
misschien?
 
Verwonderd spraken wij haar eensgezind verstandig toe dat wij
genoten deze vrijheid en stilte..wij pionierden met elkaar voor een
wildernis zodat zij kon weven haar nieuwe land.
 
Fazanten en reeën wilde flora en knisperende frisse luchten.
Paradijs is tijdelijk.
 
Maar Onze Bivak staat standvastig fier en vrij  in Poldergrond.
 
Mieke Peeters
11 September 2022
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Hoe slaapt Water-Land?
Op Water-Land zijn vele huisjes waarin ook
overnacht wordt.
En wij doen dat allemaal anders.
Hier een kleine selectie.





Slaap lekker
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Bestuur  bestuur@vtv-waterland.nl

Secretariaat  secretariaat@vtv-waterland.nl

Financiën  penningmeester@vtv-waterland.nl

Verkoop   verkooptuinen@vtv-waterland.nl

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-wateerland.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

Veiligheid   veiligheid@vtv-waterland.nl

Bijen zaken   tuin.imker.almere@gmail.com

Schapen
zaken

  hvanriessen@gmail.com

Voorzitter
Bertus Kempes

Penningmeester en verzekeringszaken
Robin van Noppen
NL57 RABO 0174 1931 81 t.n.v. VTV Water-Land
te Almere

Secretariaat 
Bert van der Weijde
Adreswijzigingen en dergelijke altijd schriftelijk
aan de secretaris melden
 
Adres vtv Water-Land
Meentweg 2
1358 BP Almere 
 
Bestuurszitting
1e  en 3e zaterdag van de maand in de bivak
april t/m september, 11.00 - 12.00 uur

Contact

Website vtv-waterland.nl
 
EHBO 06-83904491

AED    bij de Bivak, aanwezig van 1 april - 1 oktober
 
Openingstijden Winkel vanaf 1e zaterdag in
april 
ook voor gevonden voorwerpen

Commissies

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 door benzine motor aange
dreven grasmaaier is in de periode 1 april tot 1 ok
tober toegestaan op maandag, woensdag en za
terdag van 9:00 uur tot 14:00 uur. Het is tevens toe
gestaan op woensdag tussen 18:00 uur en 20:00
uur.

Toegangshekken:
Grote toegangshek en zijhek westzijde 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.
 
Het zijhek oostzijde is 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!

Deadline editie 1: 15 februari 2023

INDIEN ONBESTELBAAR: MEENTWEG 2, 1358 BP ALMERE


