V.T.V. Huizen

Jaargang 30 nummer 3
sept. 2011

VolksTuindersVereniging Huizen
Adres tuinencomplex:
Postgiro: 1967239

opgericht:
19-09-1975
Friesewal 42 1274 HE Huizen
KvK-nummer: 40516763

Algemeen Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coörd. Tuinbeheer
Coörd. Opstalbeheer
Coörd. Tuindienst
Coörd. Algemene Zaken

C. Kruijmer (Kees)
P. Wouda (Piet)
H. den Otter (Henk)
D. Blok (Dick)
vacant
vacant
M. Krijnen (Mark)

Dagelijks Bestuur

voorzitter, secretaris en de penningmeester

Jagersweg 2
Stuurboord 41
Buizerd 88 Blaricum
Bakboord 46

5251713
8795203 (ma/vr19.00-20.00 uur)
5231366
06-14669909

Bezaan 54

5256237

Tuinenbeheer en -uitgifte (alle tuinen)
Coördinator
D. Blok (Dick)
Bakboord 46
06-14669909
Voor uitgifte (verhuur) van tuinen is dhr Blok van maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur en zaterdag
van 11.00 tot 14.00 uur op het complex
Technische Dienst (T.D.)
Coördinator:

R. Jongerden (Remy)

Schieland 87

06-83084594

Sector Maai-, Frees- en Ploegwerk
Lid
A.A. Horst (Fons)
Lid
M. Oulad-haj-Chaib (Hamadi)
Lid
A. Torres Mendoza (Antonio)
Lid
Gebr. van der Veen
Lid
J. Nagel (Jeroen)
Lid
R. Jongerden (Remy)
Tuindienst en onderhoud complex
Coördinator
vacant
Lid
G.M.T. Dofferhoff (George)
Lid
M. de Koning (Maarten)
Lid
R.E.J. van Midde (Roy)
Lid
C. van de Griend (Cor)
Lid
vacant
Lid
vacant
Sector Kweekkassen (KKC)
Lid
Lid

Sector Slootwaterbeheer
M. de Koning 5266991
Maarten

G.M.T. Dofferhoff (George)
G.C.M. van Teeffelen (Gerard)

In- en Verkoop Commissie (I.V.C.)
Coördinator
J. Vermeer (Jan)
Westkade 101
Lid
J. Wijfjes (Joop)
Lid
J. Smits (Hans)
Lid
W. Heijnen (Wim)
Lid
K. Hoving (Kees)
Lid
W. v.d. Veen (Wim)
Lid
D. Holdinga (Dick)
Lid
mevr. M. Nistelrooij (Mirjam)
Redactie Infoblad “In de Boomgaard”
Redactie
Mevr. T. Kruijmer-Vos (Tiny)
Webmaster

Jagersweg 2

5233418

5251713
tinykruijmer@hotmail.com

R. Jongerden (Remy)

E-mail adressen bestuursleden en coördinatoren zie de website van onze vereniging: www.vtv-huizen.nl

-2-

Van de voorzitter
Iets later dan volgens de planning heeft u nu het derde infoblad van dit jaar onder
ogen. Het vierde infoblad, de laatste van dit jaar, zal in december uitkomen.
Dit infoblad zal naast de gebruikelijke of standaard zaken ook een enkele nieuwe
plannen van het bestuur bevatten.
Laat ik beginnen met een opmerking over dit tuinseizoen.
Tuinseizoen 2011
Het begon zo mooi in het voorjaar met veel zon, zo veel zelfs dat gevreesd werd voor
schadelijke gevolgen van die lange droogteperiode. Maar dat beeld veranderde, we
kregen een zeer natte zomer, dat was op veel tuinen zo nu en dan niet leuk meer. Het
onkruid groeide voorspoedig. Sommige opbrengsten waren goed (zoals aardappelen,
aardbeien), andere waren minder goed (o.a. andijvie, sla).
We hopen dat het volgend jaar weer veel beter gaat.
De derde schouw
Zoals gebruikelijk wordt er elk jaar drie schouwen gehouden. De derde schouw zou
deze maand gehouden worden, echter door dit natte seizoen zijn nogal wat tuinen
“ontregeld” door het vele onkruid. Het bestuur heeft daarom besloten deze derde
schouw niet op de gebruikelijke manier door te laten gaan. Deze schouw wordt nu naar
okt./nov. verschoven. De precieze datum wordt tijdig bekend gemaakt. Deze schouw
krijgt ook een wat andere inhoud.
Er zal vooral gelet worden op:
 onderhoud sloot,
 onderhoud grasranden in het pad, “het bekende schoffelen”,
 onkruid voor de berghokken,
 de spullen bovenop de berghokken.
De controle op de toestand van de tuin zelf wordt deze keer gezien het erg natte seizoen even op een laag pitje gezet.

Hans Bosch overleden
Hoewel al enige tijd geleden, willen toch ook in het infoblad de nodige aandacht geven
aan het overlijden van Hans Bosch.
Op 12 juni 2011 is Hans Bosch op de leeftijd van 57 jaar plotseling overleden. Tot zijn
overlijden was hij jarenlang onze webmaster. “Als hem weer het nieuwe infoblad werd
gestuurd, dan stond het meestal dezelfde dag ook op de website”.
Daarvoor was Hans jarenlang bestuurslid. Met dankbaarheid denken we terug aan
Hans Bosch en het vele werk, dat hij voor de vereniging heeft verricht.
Zijn vrouw en verdere familie wensen we sterkte met het verwerken van dit verlies.
Het bestuur
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Centrale aan- en afvoer van tuinafval
Wij zijn een redelijk grote volkstuindersvereniging met een paar honderd tuinders en
tuinen. Het zal duidelijk zijn dat op deze tuinen nogal wat tuinafval ontstaat. Tot nu
toe is het zo, dat de tuinder zelf dat tuinafval verwerkt.
We komen op het complex verschillende “verwerkingen” tegen:
 afval op de composthoop, later de compost verwerken in de tuin,
 het tuinafval begraven in de tuin, het verteert wel,
 afval meenemen naar huis,
 afval in de bosjes gooien achter op het complex, ten strengste verboden !!!
Een centrale opvang voor het tuinafval van de tuinders is er niet. Het tuinafval wat zo
nu en dan op de centrale opslag ligt, staat hier los van. Dat afval komt vrij als de tuindienst weer eens een tuin opruimt door vertrek van een tuinder.
In het bestuur is deze zaak besproken met als conclusie dat we eigenlijk als service
de tuinder de mogelijkheid moeten geven om zijn/haar tuinafval centraal af te voeren.
In het verleden is daar weleens een proef mee gedaan door het plaatsen van een container op het complex. Die proef mislukte toen, daar er van alles in die container werd
gedumd, niet allen tuinafval maar ook oude stoelen, kapotte tegels enz.
Toch willen we weer een proef doen, maar dan alles meer onder controle.
De container wordt op de opslag geplaatst en zal een paar keer in de week toegankelijk zijn voor de tuinder, allereerst natuurlijk op zaterdagmorgen, maar ook een keer
in de week. Er zal dan ook gecontroleerd worden, dat er alleen plantaardig tuinafval in
gegooid wordt. Eventuele dikke takken horen ook niet thuis in de container, die worden versnipperd.
Als de container vol is, wordt hij opgehaald door het afvalverwerkingsbedrijf en
wordt er weer een lege container geplaatst.
Op moment is de penningmeester bezig om te zien of het financieel haalbaar is binnen
de bestaande begroting. Het ziet er naar uit, dat dit waarschijnlijk wel gaat lukken.
Wanneer de proef start, ligt nog niet vast, er nog wordt gewerkt aan een sluitende
regeling voor deze service.
Het slagen van de proef valt of staat met de medewerking van de tuinder om het
juiste tuinafval aan te leveren, dus geen metalen, stenen, tegels, dikke takken
of zand in het tuinafval erin.
Natuurlijk het zand vast aan het tuinafval is niet te vermijden, maar niet apart een
hoeveelheid zand.
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Zo gauw we meer weten over deze proef en eventueel ook over de start van de proefperiode hoort van ons.
Het Bestuur

Het tweejarige gewas: witlof
Witlof is een heel geliefde wintergroente. Om witlof op tafel te krijgen moet er van
tevoren echter heel wat gebeuren. Het is op zich geen moeilijke teelt, maar er zijn
eigenlijk wel twee teelten nodig voor één product: Eerst de teelt van de wortel en daarna
de teelt van de krop. In deze tijd van het jaar
start de tweede teelt: de witloftrek.
Om niet alle witlof op hetzelfde moment
oogstbaar te hebben is oogstspreiding aan te
bevelen
Witlof is een plant die in het eerste jaar van haar groei zich vegetatief ontwikkelt.
Dan groeit het blad uit en legt de plant reservevoedsel in de wortel aan. Dit alles om
de winter te overleven en in het volgende jaar uit de wortel nieuw blad te ontwikkelen
om vervolgens te gaan bloeien en zaad zetten. Zover laten wij het bij de witlofteelt
echter niet komen. Na het eerste
jaar laten we de witlofwortel (of
witlofpen ) in het donker het eerste blad ontwikkelen. Dit is oogstbaar zodra het een mooi wit kropje is.
Het forceren of trekken van witlof kan op veel verschillende manieren gebeuren. Het kan buiten
of onder glas, in een zogenaamde
koude kuil. Maar ook in een kelder
of kruipruimte kan in emmers of kisten witlof getrokken worden. Omdat de temperaturen daar vaak iets hoger zijn, betekent het ook dat witlof eerder klaar is. Bij een
temperatuur tussen 15 en 20 ˚C duurt dat 3 tot 5 weken. Als je de witlofpennen in
november buiten opzet, valt door de lage wintertemperatuur de oogst in april. Belangrijk is in ieder geval dat er geen licht bij het loof kan. Bij de teelt met dekaarde
zorgt de grond hiervoor. Maar veel moderne rassen kunnen zonder dekgrond geteeld
worden. Bij een trek in de schuur kun je dan met zwart plastic of dekens verduisteren.
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Het opzetten
Vóór het opzetten moet het loof er grotendeels af. Snij met een mes het loof op ongeveer 2 cm boven de hals van de wortel af. Het
groeipunt (te herkennen als een groen puntje
in het midden van het loof) moet blijven staan.
De witlofpennen worden mannetje aan mannetje in de kuil (van zo'n 10 cm diep) of in de
kist of emmer gezet. Werk daarbij nog wat
grond tussen de wortels en strooi na het opzetten nog een laagje grond over de wortels
heen. Dit laagje kun je met water uit een waterslang of gieter tussen de wortels spoelen.
Zo zijn de wortels goed 'geplant'. Om rotting
te voorkomen strooi je hierna nog een dun
laagje kalk over de koppen. In een kuil met
dek-aarde breng je hierna ongeveer 10 cm
grond aan. Als de vorst intreedt, kun je de kuil
nog bedekken met extra stro en/of grond. Ook onder glas kan dit nodig zijn.
De oogst
De krop wordt geoogst door die van de pen af te breken. Vieze blaadjes kun je verwijderen en eventueel kun je de krop ook wassen. In dit laatste geval is die wel minder
goed houdbaar. Oogst het witlof niet te laat. De aangelegde bloemstengel gaat immers ook uitgroeien en zorgt voor een lange
harde 'pit' in de krop. Om niet alle witlof op
hetzelfde moment oogstbaar te hebben is
oogstspreiding aan te bevelen. Dat kan door
verschillende trekmethoden naast elkaar te
gebruiken, waarbij de ene methode eerder
witlof oplevert dan de andere. Op die manier
is het mogelijk om van november tot mei
zelfgeteelde witlof eten.

Gewasbeschermingsmiddelen
In een vorig bericht hebben wij u laten weten, dat het bestuur geen onkruid(gewas)bestrijdingsmiddelen (o.a. Roundup / glysofaat) meer zal gebruiken.
Inmiddels hebben we als bestuur en enkele direct betrokkenen een gesprek gehad
met dhr. Arulappan, werkzaam aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen, over deze
problematiek.
Na evaluatie van dat gesprek is het standpunt van het bestuur als volgt:
1.
alle onkruid(gewas)bestrijdingsmiddelen zijn verboden,
2.
milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen zijn toegestaan.
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Bij veel andere volkstuindersverenigingen is dit standpunt al praktijk.
Ad. 2: het bestuur gaat op korte termijn in overleg met deskundigen een lijst van toegestane milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen opstellen.
De bedoeling is dat de tuinder alleen die middelen mag gebruiken. We gaan ervoor
zorgen, dat die middelen dan ook te koop zijn in onze tuinwinkel.
Op de ALV komt dit onderwerp aan de orde voor vaststelling, daar onze reglement er
nu niet in voorziet.
Zo gauw we wat meer weten over die lijst hoort u van ons.
Belangrijk voor dit onderwerp is de motie, zie hieronder, die 13-09-2011 is aangenomen in de Tweede Kamer.

Nr. 65

MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 3 september 2011
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de Europese en Nederlandse toelating van glyfosaat is gebaseerd op oude,
niet-onafhankelijke en niet-openbare studies en de laatste toelating dateert van 2002;
overwegende, dat uit wetenschappelijk onderzoek van na 2002 blijkt dat glyfosaat, een stof
die bijvoorbeeld voorkomt in onkruidverdelgingsmiddel Roundup, geboorteafwijkingen, hormoonverstorende effecten, dode reptielen en amfibieën en verstoorde bodemsystemen veroorzaakt;
overwegende, dat glyfosaat een concrete bedreiging vormt voor de productie van drinkwater
uit oppervlaktewater;
overwegende, dat de gemiddelde afzet van glyfosaat de afgelopen jaren 960 ton was;
overwegende, dat een groot deel van het glyfosaatgebruik voor niet-commerciële doeleinden is
en het maatschappelijk belang van het gebruik gering;
overwegende, dat er alternatieve bestrijding van onkruid mogelijk is;
verzoekt de regering een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Grashoff,
Jacobi,
Van Veldhoven
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Het aannemen van deze motie betekent, dat zo gauw de regering dat verbod
heeft ingesteld, het gebruik van Roundup bij wet ook echt strafbaar is. Dat
geldt dan ook direct voor ons complex, daar statutair is vastgelegd dat al het
werk op ons complex geen commercieel doel mag hebben.
Roundup is oorspronkelijk een product van chemieconcern Monsanto. Het verscheen
op de markt in de jaren 70. Dat glyfosaat schadelijk is voor mensen, is nog altijd niet
hard bewezen. Maar de laatste jaren verschijnen wel steeds meer publicaties die aantonen dat het nare gevolgen kan hebben voor proefdieren: zoals geboorteafwijkingen,
hormoonverstorende effecten en wellicht zelfs kankerverwekkend.
Zo’n bestrijdingsmiddel kan gemakkelijk in het grond- en drinkwater terecht komen.

De barbecue
Het is al weer een hele tijd geleden (18 juni j.l.) dat de barbecue gehouden is, maar ik
denk dat het wel op zijn plaats is, er nu toch nog even aandacht aan te besteden. De
barbecue is namelijk zeer goed verlopen, heeft goed gesmaakt, het was zeer gezellig
en het weer was ondanks de zeer slechte voorspellingen erg goed. Veel oud hout in de
vuurkorf gaf aan het eind van de barbecue licht in de duisternis. De vorig jaar aangeschafte tent is zijn geld dubbel en dwars waard.
Zonder hier nu namen te noemen gaat onze dank uit naar al diegenen, die een bijdrage
hebben geleverd aan het welslagen van deze barbecue.
Werkzaamheden zoals:
Inkoop vlees en dranken,
Opzetten en afbreken van de tent,
Het verzorgen van de stoelen en tafels
Enz.
Er wordt gewerkt aan een plan om volgend jaar weer een barbecue te houden en dit te
combineren met de bekende “Open Dag“ en verder op die dag allerlei activiteiten te
laten plaats vinden. Wanneer het een en ander in een wat concretere vorm is gekomen, hoort u van ons.
Mocht u een interessante idee hebben voor zo’n dag, neem dan contact op met de bestuursleden Mark Krijnen en Henk den Otter. Zij zijn bezig met deze dag.
Het bestuur

Het noten plukken
Laat ik beginnen met de opmerking dat iedere tuinder, als hij/zij dat wil, de gevallen
noten mag meenemen. Houd wel rekening met het feit, dat ook er andere tuinders
zijn, die wat noten willen rapen.
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Het terugkerende probleem hierbij is, dat veel tuinders zich niet beperken tot alleen
het rapen van noten eventueel aangevuld met het schudden aan de boom, maar overgaan tot het klimmen of het werpen van allerlei voorwerpen in de boom.
Men hoopt zo nog meer noten te kunnen verzamelen.
Deze praktijken zijn ten strengste verboden, het is gevaarlijk en kan ook de
boom beschadigen, o.a.afgebroken takken. Houd hier rekening mee.

Het schoffelen van de paden
Zoals een ieder weet is het schoffelen
van de paden de verantwoordelijkheid van
de tuinder van de aangrenzende tuin.
In 2009 heeft de tuindienst deze taak
eenmalig overgenomen.
Omdat er een flinke hoeveelheid schelpen
was aangevoerd heeft de tuindienst er
vorig jaar voor gezorgd dat de paden onkruidvrij waren alvorens er nieuwe schelpen op gestrooid werden.
Het resultaat was dat alle paden er na
deze actie prachtig bij lagen.
De achterliggende gedachte bij deze actie was dat het voor iedere tuinder een
kleine moeite zou zijn om het pad vanaf
dat moment zelf bij te houden.
Gelukkig doen heel veel tuinders dat ook
maar er is een aantal die dat helaas niet
doet.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat
het complex er weer net zo mooi bij komt
te liggen als vlak na het strooien van de schelpen.
Dus:
Haal regelmatig even de schoffel door het stukje schelpenpad dat aan uw tuin
grenst.

Opsplitsing tuindienstwerkzaamheden in werkgroepen
Diegene die al wat langere tijd lid is van de vereniging en dus ook al een aantal keren
een tuindienst heeft gedaan, zal waarschijnlijk gemerkt hebben, dat het werk niet
geheel willekeurig verdeeld wordt. Er is een zekere mate van specialisatie, bepaalde
tuinders knippen de grote heggen rond de Centrale Kas en weer andere tuinders houden het maaien van het gras bij en zo zijn er nog wel een paar voorbeelden te noemen.
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De specialisatie is langzaam maar zeker in de loop der jaren ontstaan en dat heeft
zijn voordelen. De betreffende personen weten precies wat ze moeten doen en krijgen daar ook steeds meer ervaring in.
In het bestuur is deze ontwikkeling besproken en toen is het idee geboren om deze
specialisatie verder door te trekken.
Heel globaal ziet het dat er als volgt:
1.
splits al het werk van de tuindienst op in onderdelen **,
2.
voeg aan elk onderdeel een aantal tuinders toe, rond acht à tien personen,
3.
zo ontstaan even zoveel werkgroepen, die geheel zelfstandig en volgens een
zelf in te maken rooster het tuinwerk verrichten.
** Er blijft nog een kleine hoeveelheid tuindienstwerk buiten deze opsplitsing, dat is
dan beschikbaar voor normale tuindienst op zaterdag. De omvang van deze tuindienst
wordt dan wel veel kleiner
Als bestuur hebben we die opsplitsing verricht en komen dan concreet tot de volgende
tuindienstonderdelen:
1.
knippen grote heggen rond parkeerplaats,
2.
knippen heggen rond de bergkasten,
3.
kantjes snijden van de grasstroken in de paden,
4.
beheer opslagplaats en aan- en afvoer afvalstoffen,
5.
maaien grote grasvelden voor en achter op het complex,
6.
ploegen, frezen, maaien,
Ad 4.
Het beheer van de afvalcontainer genoemd in het stukje “Centrale aan- en afvoer
van tuinafval” behoort tot deze groep.
De bedoeling is nu dat iedere tuinder deze verdeling eens goed bekijkt en voor zich
zelf uitmaakt op welke manier hij/zij volgend zijn/haar tuindienst wil uitvoeren:
1.
in een werkgroep behorende bij een bepaalde tuindienstonderdeel
of
2.
gewoon in de huidige tuindienst op zaterdag.
Hoewel het nog niet geheel zeker is, moet u er wel rekening mee houden, dat de tuindienst volgend jaar naar twee zaterdagochtenden gaat per jaar en per persoon.
Naar onze mening heeft deze opsplitsing veel voordelen:
1.
De planning en begeleiding van de gewone tuindienst op de zaterdag wordt veel
minder.
2.
Het werk van een werkgroep kan op elk moment in de week uitgevoerd worden
volgens een zelf op te stellen rooster en de productiviteit komt hoger te liggen
(sneller klaar), steeds hetzelfde werk.
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Medio november krijgt iedere tuinder een brief per mail of per post met de vraag wat
zijn / haar keuze wordt: de normale tuindienst of een bepaalde werkgroep.
We gaan ervan uit, dat we hierna de werkgroepen kunnen formeren. Bij elke werkgroep behoort natuurlijk een contactpersoon voor het bestuur en de tuindienstcoördinator.Zo gauw deze nieuwe aanpak meer concrete vormen heeft aangenomen komen
we terug met de nodige informatie.
Heeft u nog vragen over of suggesties voor deze nieuwe opzet, dan kan u altijd bij het
bestuur terecht.
Het Bestuur

De Hoornaarwesp: portret van een goedaardige steekfanaat
Er leven tientallen wespensoorten in ons
land en de hoornaar wesp is hiervan de
grootste. De dieren zijn 25 tot 35 mm lang
en de koningin is zelfs groter, wel 40 mm.
Ze hebben een opvallende rode kleur bij de
kop en de poten. In het voorjaar bouwt de
koningin een papieren nest van gekauwd
hout en schors. Het nest wordt gemaakt in
een holle boom, nestkast of in een schuurtje
onder het dak. Al snel wordt de koningin
geholpen door haar nakomelingen. Hoornaars
kunnen jonge boompjes zelfs van zoveel
schors ontdoen voor nestmateriaal, dat de boom doodgaat. Volwassen hoornaarwespen
eten graag fruit. Ze ontzien zelfs gave appels aan de bomen niet en bijten hier grote
stukken uit. Tijdens hun maaltijd zijn ze goed te benaderen en te bestuderen. Zo kunt
u zien dat ze in rust hun vleugels in de lengte opvouwen waardoor ze er smal uitzien.
Hoornaarwesp is actief en beschermend
Larven
In het nest legt de koningin haar eieren waaruit al snel larven komen. Deze laren leven
van dierlijk voedsel. De hoornaar wespen gaan dan ook ijverig op jacht en vangen menig insect, ook soorten die voor onze moestuin schadelijk zijn. De larven worden gevoerd met de gevangen insecten. De volwassen dieren eten hier zelf niet van maar
voeden zich met nectar uit bloemen en later met fruit. Er is echter nog iets merkwaardigs. Als de larven gevoerd worden, scheiden ze een zoete, melkachtige vloeistof
af die door de volwassen dieren wordt opgegeten. Zo voeden larven en volwassen dieren elkaar wederzijds. Als het nest veel hongerige larven bevat, zal de hoornaar ook
's nachts op jacht gaan. Hij komt dan af op licht en kan door een open raam naar binnen vliegen.
Hoornaarwespen zijn nuttig en vreedzaam.
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Steken
Hoornaarwespen zullen niet snel steken. Het zijn rustige, wat schuwe dieren. Als u
geen heftige bewegingen maakt en niet in hun weg gaat staan, zullen ze rustig wegvliegen als ze gestoord worden. Alleen binnen een straal van vijf meter rond het nest,
zijn ze alerter. Een aantal zal dan gonzend op u af komen om u te verjagen. Loopt u
rustig weg, dan is er niets aan de hand. Steekt een hoornaar toch, dan is de steek
zeer pijnlijk maar niet gevaarlijker dan die van een kleinere wesp.
In het gif zit acetylcholine dat de steek zo pijnlijk
maakt. Wespen kunnen meerdere malen snel achter
elkaar steken om hun prooi te doden. Hun angel blijft
niet achter en ze gaan er niet dood van zoals een bij.
Omdat ze vaker achter elkaar steken, komt er per
steek minder gif dan bij een bij. Alleen als u allergisch
bent voor wespensteken, is ook een steek van een
hoornaar gevaarlijk.
Rijpe appels en peren en ook valfruit zijn een lekkernij voor vele insecten. Een soort
die u bij uw fruitbomen kunt tegenkomen, zeker als u in de buurt van bos woont, is de
hoornaarwesp. Deze grote wespensoort ziet er gevaarlijk uit door zijn omvang en zijn
gonzende vlucht. Toch is het een rustig dier, dat niet snel zal steken. Hij is ook nuttig
omdat hij vele insecten opruimt.

Een bordje met Arabische tekst
Jaren geleden kwam ik in Amsterdam op een rommelmarkt een zwart geschilderd
bordje tegen. Ik vond het bordje wel interessant en heb het gekocht voor rond
20 gulden. Thuis bij het schoonmaken
kreeg het bordje een geheel ander aanzicht: geelkoper met opslag van zilver en
roodkoper.
Er is mij weleens verteld dat op de rand
van het bordje een Arabische spreuk
staat.
Nu hebben wij op ons complex een aantal
tuinders, die waarschijnlijk Arabische
tekst kunnen lezen. Ik denk daarbij voornamelijk aan onze tuinders van Turkse en
Marokkaanse afkomst.
Dat bracht me op het idee een foto van
dit bordje in ons infoblad te plaatsen met de vraag:
Wie weet er op het bordje staat?
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Als iemand de oplossing weet, laat mij het weten.
Per telefoon: 035-5251713
Per email: C.Kruijmer@kruijmer.nl
Op papier: gewoon geven of leg het je in mijn postvakje (voorzitter) in de Centrale
Kas. Ik ben heel benieuwd of de oplossing over die Arabische tekst boven water komt.
De foto staat ook op het prikbord in de Centrale Kas
Kees Kruijmer

Van het secretariaat:
Naast mijn gewone werk ben ik secretaris van de VTV-HUIZEN en de werkzaamheden
van de secretaris zijn veel en dat is op zich niet erg maar ik wil mijn kostbare tijd
niet aan zaken besteden die niet nodig behoren te zijn.
Eén van die zaken is het steeds maar weer attenderen op het feit dat men huurcontracten, ondertekend, dient te retourneren aan het secretariaat. Er zijn een aantal
leden die daar zeer slordig mee om springen en mij dus, ONNODIG, extra werk bezorgen.
Daarom heeft het bestuur besloten de leden die in gebreke zijn gebleven te publiceren in het infoblad. Wellicht helpt dit om in één klap alle huurcontracten binnen te
krijgen. Het is toch te gek voor woorden dat zelfs huurcontracten uit 2008 en 2010
nog steeds niet zijn teruggestuurd ?
Let wel, u bent verplicht, volgens artikel 3 van het Huishoudeljk Reglement een
huurcontract te ondertekenen en te retourneren aan het secretariaat.
Ik vertrouw erop dat u nu wel zult reageren.
Met vriendelijke groeten,
P. Wouda,
secretaris
Hieronder treft u de lijst aan.
naam

lid nr.

tuin nr.

huurcontract
verzonden op

dhr. Y. Basmaci
mevr. M. Aras
dhr. F. Ricci
de heer Z. Bikhan
dhr. M. Laasal
mevr. C. A. Moolenaar
dhr. M. Disselhoff
dhr. S. Messaoudi
dhr. B. Overmars
dhr. Emohamadian

805-08
834-09
832-09
756-07
879-11
885-11
884-11
829-09
882-11
866-10

052-A-2
070-A-1
154 B
021-B-2 en 022 B
106
012-B-1
005 B
45
114 A
107

28 oktober 2008.
18 maart 2010.
18 maart 2010.
20 maart 2010.
12 maart 2011.
26 april 2011.
26 april 2011.
28 april 2011.
28 april 2011.
28 april 2011.

herinnering
verzonden op

06 september 2011.
16 augustus 2011.
12 augustus 2011.
12 augustus 2011.
17 juni en 12 augustus 2011
12 augustus 2011.
12 augustus 2011.

- 13 -

mevr. Y. Ax
mevr. T. Hijmans
mevr. H. Eomois
dhr. B.M. Patros
mevr. L. Westland
mevr. J. Siebenga
dhr. W. Vos
dhr. B. van der Lugt
dhr. Y. Elmaghraoui
dhr. M. Akhath
dhr. W. de Haan
mevr. L. Bennewitz- van der Kolk
mevr. E. Stroosnijder

862-10
897-11
874-10
872-10
873-10
871-10
870-10
858-10
854-10
853-10
847-10
772-08
819-09

074 B
013 B
115 A
104
091-B-1
030-B-2
003 B
92
113
121 B
070-A-2
135 A
077 A

11 juni 2011.
08 augustus 2011.
16 augustus 2011.
16 augustus 2011.
16 augustus 2011.
18 augustus 2011.
18 augustus 2011.
18 augustus 2011.
24 augustus 2011.
24 augustus 2011.
06 september 2011.
07 september 2011.
07 september 2011.

Van de redactie
Mocht u iets te melden hebben voor het blad: stuur het tijdig op en het wordt geplaatst. Ook leuke foto’s (digitaal) kunnen in het blad opgenomen worden.
Tiny Kruijmer-Vos, tel 5251713
email: tinykruijmer@hotmail.com
Uw emailadres
De leden van onze vereniging met een emailadres krijgen zo nu en dan een bericht
over allerlei zaken. In de toekomst gaan we meer en meer de informatie van het bestuur en / of over zaken van het complex per email naar de leden versturen, dat gaat
snel, veel minder werk en geen kosten. Van een groot aantal leden is het emailadres
bij ledenadministratie bekend, echter er zullen zeker nog wel leden zijn die hun
emailadres nog niet hebben opgegeven.
Als u een emailadres hebt en dit jaar niets per email hebt gekregen van de vereniging,
dan is zeker dat uw emailadres bij ons nog niet bekend is.
Dringend verzoek dit alsnog te doen en u kunt daar bij opgeven dat u, indien gewenst, het infoblad op papier wilt behouden.
Wist u dat:









Elke dag is er voor iedere tuinder de gelegenheid om gratis koffie of thee te drinken
in de grote kas, ’s middags rond half drie, maar ook, indien er vrijwilligers met een
sleutel van de kas zijn, ’s morgens rond half elf en ’s avonds rond half acht. In de zomermaanden is dat meestal het geval.
Bij onderstaande zaken krijgt u op vertoon van uw verenigingspas op uw inkopen 10%
korting
Vos IJzerhandel
Middenweg 21
Huizen
Spilt Plantenkwekerij
Huizerstraatweg 2
Naarden
Tuinders hun tuin kunnen laten frezen / ploegen / diepspitten, opgave in de kas. Na
betaling van € 14,00 voor een 100m of € 28,00 voor een 200m tuin ontvangt u een kwitantie en zal uw tuin zo snel mogelijk (als het weer het toelaat) bewerkt worden.
Er de mogelijkheid is om uw tuin met de hand te laten spitten, dit kunt u regelen via
Dhr. D. Blok 06-14669909, kosten in overleg.
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Voor de verzending van het clubblad per email is het nuttig dat u een nieuw of gewijzigd emailadres zo snel mogelijk doorgeeft aan de redactie of de secretaris. Zie pagina 2 voor gegevens.



Vreeswijk & Koebrugge Goederenweg 21
Bouwmaatschappij BV 1271 EH Huizen
www.vreeswijkenkoebrugge.nl
Tel. 035-5253910
Fax 035-5255117

Postbus 1091
1270 BB Huizen

De tuindienst
Zoals u hier onder ziet loopt de tuindienst weer ten einde. Er resteren nog een vijftal
zaterdagen in oktober. Nu zijn er enkele tuinders, die na herhaalde oproep nog steeds
geen tuindienst hebben gedaan.
Oproep: maak gebruik van één van die zaterdagochtenden om alsnog uw tuindienst uit
te voeren en geef u op bij Dick Blok, de gegevens ziet u hieronder. Mocht u nooit op
zaterdag kunnen, dan is er altijd een regeling voor een ander dagdeel in de week te
treffen.
In voorgaande infobladen hebben we als bestuur meerdere keren de moeilijk tot een
tuindienst te bewegen tuinders op hun verplichting gewezen tot het doen van een
tuindienst. We gaan dat allemaal hier niet weer herhalen, maar zijn wel van mening dat
tuinders die niet bereid zijn max. drie uur in één jaar iets voor de vereniging te doen,
niet thuis horen op ons complex.

TUINDIENSTROOSTER 2011
1 okt.
8 okt.
15 okt.
22 okt.
29 okt.

George
Roy

25
2A
126C
23
154C

42
36
154B
54C
85A

92
30B2
43A
119
77A

106
14
26
130
31

104
9A
7
6
74B

OP ZATERDAG IS DE TUINDIENST VAN 8.30 – 12.00 UUR.
OP DINSDAG IS DE TUINDIENST VAN 13.30 - 17.00 UUR.
WILT U ALS U OP DE AANGEGEVEN DATUM UW TUINDIENST NIET KUNT
VERVULLEN CONTACT OPNEMEN MET DICK BLOK 06-14669909 of dblok46@hotmail.com
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