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Voorzitter journaal
Tuinvrienden,
Voor je ligt een hernieuwde uitgave
van “Plantaardig”.
Nadat Joop Kop zich om
persoonlijke reden terug moest
trekken zaten we als bestuur wel
even met de handen in het haar.
Gelukkig hebben we Ilse Bijstra
bereid gevonden het roer in- en
rond "Plantaardig" over te nemen.
Als jij je creatieve geest wil botvieren, een poëtische bui hebt, een leuk nieuwtje of
een leuke wetenswaardigheid hebt te melden; schroom niet en stuur het naar
plantaardig@vtvmariahoeve.nl. Met zijn allen kunnen we Ilse helpen er een leuk,
informatief, gezellig, .....kortom Geweldig Blad (niet van de boom) van te maken.
Dank Ilse en heel veel succes!
Ook de website (www.vtvmariahoeve.nl) was aan een opknapbeurt toe en de heren
Blom en Fennema zijn zeer voortvarend en constructief te werk gegaan. Het
resultaat is, ondanks dat de site nog volop in ontwikkeling is, verbluffend en heeft
mijn stoutste verwachtingen nu al overtroffen. Dit visitekaartje bevat nu al heel veel
nuttige informatie en dat alles is verpakt in een overzichtelijk en aantrekkelijk jasje.
Zeker de moeite waard om te gaan bekijken.
Bovendien kan jij het bestuur via info@vtvmariahoeve.nl nog gemakkelijker bereiken.
Indien je dit e-mailadres gebruikt, komen uw vragen en/of opmerkingen direct en dus
nog sneller bij het bestuur (alle bestuurleden) terecht.
Bert en Bart of Bart en Bert................of B&B; "You can do it"!
Even dreigden de plannen met betrekking tot de verbouwing van onze kantine in
spaanders te vallen. Maar dankzij adequaat ingrijpen van collega bestuursleden Jan
en Ed (onder het motto " wij fiksen dat wel even") komt alles toch nog op zijn
dwarsbalkjes terecht en kunnen we op korte termijn van ons nieuwe clubhuis gaan
genieten....................................................Ed en Willem-Jan Bever zijn terug!!
In januari hebben we tijdens de nieuwjaarsreceptie afscheid genomen van ons oud
verenigingsgebouw. De opkomst viel wel wat tegen en wellicht dat de volgende
beschrijving meer leden volgend jaar wel over de drempel helpt.
Ondanks het natte en onstuimige weer was het weer een toffe boel. Tante An Stoks
had lekkere olieflappen gebakken, en de catering verzorgd door Jan en Anneke
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Stam was weer prima voor elkaar. De voorzitter hield het kort en er was dus meer
ruimte voor een gezellige babbel.
Voor veel mensen is de sloop van het "Praethuis" een zegen maar ik had er (dankzij
heel veel leuke herinneringen zoals deze) toch nog een ietwat weemoedig gevoel bij.
"Dat krijg je als je ouder wordt", zei mijn vrouw ............... maar ik vraag het me af!
Het "Praethuis" is dood! ........................leve het .........Nieuwe!!!!
Het is allemaal wel even steigerwerk maar daar krijgen we dan ook wel "wat" voor
terug! Het is dan ook letterlijk en figuurlijk Tuinvereniging in Beweging, en op naar
een nog fijner verenigingsgevoel.
Groet en "zoals altijd"... heel veel tuinplezier,

Eric

Wie weet een leuke, toepasselijke naam voor ons nieuwe verenigingsgebouw? De
volgende namen zijn al genoemd; Het Stippenhuis, De Maria Hoeve en Ons Open Huis.
Maar wellicht verzint u een leukere naam.
Diegene kan dan rekenen op een leuke prijs.
U kunt uw opgave voor 1 mei a.s. inleveren bij een bestuurslid, in het brievenbusje doen of
mailen naar info@vtvmariahoeve.nl

Naam nieuwe verenigingsgebouw
……………………………….........................................................

Naam inzender...........................................................................
Tuinnummer ………………………...............................................

Handtekening ……………………………………….………………
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Bestuur VTV Mariahoeve
Voorzitter**
Eric den Dekker, tuin 46
Algehele leiding van de vereniging

email: dekkerschutte@hotmail.com

Secretaris**
Koos Sol, tuin 9
Secretariaat / notulist
Penningmeester**
Henk Staal, tuin 65
Hoofdboekhouding / inkoop
2e voorzitter
Anneke Stam, tuin 20
Vervanging voorzitter
2e commissaris
Jan Stam, tuin 20
Bouwzaken
4e commissaris
Mijnhart Johannes, tuin 57
Juridische zaken
5e commissaris
Ed Split, tuin 64
Beheer openbaar groen,
Coördinator Natuurlijk Tuinieren
Aanspreekpunt gemeente
** Lid dagelijks bestuur

email: sol@veteranendag.nl

email: inestaal@hetnet.nl
tel: 070 3472451
email: annekestam@tiscali.nl

email: janstam54@gmail.com

email: ggmjohannes@planet.nl

email: esplit@ziggo.nl
tel: 06 51678566

Samenstelling commissies VTV Mariahoeve
Bouwcontrole

Beheer winkel en kantine

Jan Stam, tuin 20
Theo Velthuysen, tuin 59

Henk Staal, tuin 65

Taxatie opstallen

Taxatie beplanting

Jan Stam, tuin 20
Theo Velthuysen, tuin 59

Bram Franken, tuin 3
Hely Split, tuin 64

Tuincontrole

Onderzoek

Bram Franken, tuin 3
Wenda Peters, tuin 81
Doreen Saunders, tuin 61
Piet van Steijn, tuin 62

Bram Franken, tuin 3
Joke Jansen, tuin 68

Redactie Plantaardig

Website vtvmariahoeve.nl

Ilse Bijstra, tuin 5

Bert Blom, tuin 39
Bart Fennema, tuin 72
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Bestuursmededelingen

Opslag van tunnelkassen, bonenstaken etc.
In 2009 hebben we met z’n allen, middels een aanpassing in het Huishoudelijk
Reglement, het gebruik van tunnelkassen, bonenstaken etc. vastgesteld. In 2012 is,
op verzoek van enkele leden, de termijn dat deze tunnelkassen, pvc-pijpen etc.
opgeslagen dienen te zijn, aangepast van 15 november tot 1 april naar 1 november
tot 1 maart.
Echter, het bestuur heeft moeten constateren dat deze bepaling door een aantal
leden niet zo nauw wordt genomen. Zelfs na verschillende aanschrijvingen waren er
leden die hier geen gehoor aangaven, hetgeen uiteindelijk resulteerde in het
opleggen van administratiekosten van 25 tot 50 euro. Het bestuur doet dit uiteraard
liever niet en verzoekt u in het vervolg ervoor te zorgen dat ook in de winterperiode
ons complex er verzorgd uitziet.
Dus zorg ervoor dat in de periode van 1 november tot 1 maart tunnelkassen, pvcpijpen, netten etc. opgeslagen en/of uit het zicht zijn opgeborgen. Het bestuur rekent
op uw medewerking.

Gebruik van de juiste netten
Het is het bestuur opgevallen dat er veel verkeerde netten (met te grote mazen)
worden gebruikt om fruitbomen en struiken te beschermen tegen natuurlijke rovers.
Vraag de bestuursleden om advies om onze groeiende fauna te beschermen en
gebruik "milieuvriendelijke" netten, die overigens ook in de tuinwinkel te koop zijn.

Slijpen tuingereedschap
U kunt vanaf heden uw tuingereedschap, zoals heggenschaar, tuinschaar, schoffel,
spade, etc. vakkundig laten slijpen door onze commissaris Jan Stam.
Op de zaterdagen wanneer Jan Stam de werkbeurten leidt, (zie achterin het blad het
werkbeurtenoverzicht 2013) kunt u in het werkhok uw gereedschap voor een zeer
aantrekkelijke prijs laten slijpen. Voor de meeste gereedschappen geldt een prijs
tussen de één en twee euro per stuk. En ook hier geldt, scherp tuingereedschap is
het halve werk!
De opbrengsten zijn t.b.v. de verenigingskas.
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Water
Het water wordt, als het weer het toelaat, 30 maart aangesloten. Als u de hoofdkraan
heeft geopend, let er dan op of de watermeter stil staat. Dat is een teken dat u geen
lekkage heeft. (Wel even wachten tot de stortbak van het toilet is volgelopen). I.v.m.
de vorst zijn lekkages niet uitgesloten!

Fietsen
Herhaald en dringend verzoek; niet fietsen op de paden!

Kascontrole Commissie zoekt ondersteuning
Mevrouw Joke Janse is Henk Staal gaan assisteren met de Financiën van de
Verenging. Het bestuur is hier heel blij mee maar is nu wel op zoek naar een
vervanger in de Kascontrole Commissie aangezien deze functies niet te combineren
zijn.

Een warm welkom
Het bestuur heet de volgende leden van harte welkom en wenst ze veel tuinplezier:
Tuin 23 Richard Hilgeman lid per 01-08-2012
Tuin 11 Joost Nieuwenburg lid per 03-11-2012
Tuin 40 Manon Bovenkerk lid per 02-02-2013
Tuin 41 Rob van der Vlis lid per 02-03-2013
Tuin 76 P.M. Schuit lid per 02-03-2013

De Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering, voorjaar 2013, is in principe vastgesteld op
zaterdag 1 juni 2013, te beginnen om 14.00 uur.
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Is een goede buur beter dan een verre vriend?
We kennen allemaal het smetteloze kantoor van Aegon naast ons tuincomplex. En
natuurlijk kennen we het prachtig ontworpen Aegonplein. Het is alweer zo’n 10 jaar
geleden dat Aegon het oude verpauperde Mariahoeveplein opnieuw liet inrichten.
Ook kennen we de ecologische inspanningen van Aegon door ondermeer natuurlijke
oevers te realiseren tussen het Aegon kantoor en ons tuincomplex.
Door Bert Blom

Inmiddels kennen we ook meerdere medewerkers van
Aegon omdat deze tussen de middag trouw een
wandelingetje maken over ons tuincomplex en wat leuk dat er zelfs een Aegon
medewerkster tuiniert op ons complex. Uiteraard kent menig tuinder Aegon ook
“persoonlijk” vanwege hun hypotheek, verzekering of pensioen.
En wat is het fijn om te weten dat Aegon al jaren ons verenigingsblad “Plantaardig”
belangeloos voor ons drukt. En of dat nog niet genoeg is liet Aegon ons onlangs
weten dat zij een bedrag van maar liefst € 5.000,= (ja, je leest het goed: vijfduizend
euro!) beschikbaar stelt voor een nieuwe frisse inrichting van ons nieuwe
verenigingsgebouw!
Is een goede buur beter dat een verre vriend? Wat ons betreft is Aegon voor ons
zowel een goede buur alsook een goede vriend, en dan geen verre vriend, maar een
vriend gewoon vlak om de hoek!
Wij bedanken dan ook Aegon voor alles wat zij voor ons doen!
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Kerstengel Danny
Wellicht een vreemd tijdstip om nu nog iets te schrijven over kerstavond, maar
eerder konden we in Plantaardig niet terugblikken op de Kerst. En de afgelopen
kerstavond was bijzonder genoeg om toch nog even bij stil te staan.
Door Bert Blom

Voor de één betekent Kerst het vieren van
de geboorte van Jezus, een ander beleeft
Kerst wat minder religieus en wordt er
genoten van gezellig samen zijn en lekker
eten. Ieder beleeft de Kerst op zijn eigen
manier. Maar Kerstavond heeft voor
iedereen toch wel iets speciaals. De sfeer
van kerstbomen, versierde kamers,
feestverlichting, wat vroeger vrij van het
werk; allemaal omstandigheden die
iedereen toch wat milder stemt.
Tenminste, dat zou je denken.
Uitgerekend op Kerstavond werd met bruut geweld bij zes tuinders op ons complex
ingebroken in hun huisje. Onder normale omstandigheden al zeer verwerpelijk maar
op Kerstavond wel heel erg misselijk! Hebben die daders dan helemaal geen gevoel
in hun lijf?
Gelukkig konden de verdachten door de politie snel worden opgepakt. Dat snelle
optreden was ondermeer te danken aan “Buurman Danny”. Danny woont aan de
overzijde van het spoor en hoorde die avond zelfs op die afstand gebeuk en
glasgerinkel vanaf ons tuincomplex. Danny bedacht zich geen moment en belde
direct politie. Later op de avond werd Danny door de politie teruggebeld met de
mededeling dat er drie verdachten, dankzij zijn melding, konden worden opgepakt.
Danny, namens alle tuinders bedankt voor je oplettendheid!
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Handleiding schademelding voor verzekering
Zicht risico- en verzekeringsadviseurs, via Henk Staal

1) De tuineigenaar met een schade meldt zich bij het bestuur die hem, indien
het een gedekte schade betreft, een schadeformulier verstrekt.
2) De tuineigenaar vult het schadeformulier in en levert het, met de op de
schade betrekking hebbende stukken in;
•

bij inbraak of vandalisme, proces-verbaal van politie;

•

originele aankoopnota’s van gestolen goederen of uitgebreide
specificatie hiervan;

•

originele aankoopnota’s van materialen aangekocht voor herstel,
samen met een opgave van de door de tuineigenaar bestede
arbeidsuren die nodig zijn voor herstel van de schade;

•

bij grotere schade of schade die wordt hersteld door een bedrijf, een
herstelofferte van dit bedrijf.

3) Het bestuur controleert de hoogte van het opgegeven schadebedrag en
accordeert het schadeformulier.
4) Het schadeformulier met bijbehorende stukken wordt gezonden naar; Zicht
B.V. / Athena, Postbus 5026, 1802 TA Alkmaar.
5) Indien wij de stukken hebben ontvangen, wordt door ons beoordeeld of er
een expert moet worden ingeschakeld, of dat er bescheiden of gegevens
zijn die ontbreken. Indien er een expert wordt ingeschakeld, verzoeken wij
deze contact op te nemen met de tuineigenaar.
Indien er gegevens of bescheiden ontbreken schrijven wij de tuineigenaar
aan om deze bescheiden of informatie op te vragen.
6) Indien er een schade-uitkering plaats kan vinden, wordt deze overgemaakt
aan de tuineigenaar die dan ook bericht hierover ontvangt van ons.
Indien er een grote schade is ontstaan, zoals een grote brandschade of totaal verlies
van een huisje, verzoeken wij u of de tuineigenaar telefonisch contact met ons op te
nemen op telefoonnummer 0297-234410 zodat wij, indien nodig, gelijk een expert
kunnen inschakelen die contact opneemt met de tuineigenaar om de schade vast te
stellen.
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Notulen Algemene Ledenvergadering 10 november 2012

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezige leden welkom en is blij met de stevige opkomst.
Voordat de vergadering begint vraagt hij eerst aandacht voor het overlijden van oudlid Piet Meere die 13 jaar lid was van de vereniging. De leden betrachten 1 minuut
stilte.
2. Appel
De secretaris geeft aan dat er 30 leden aanwezig zijn en 9 machtigingen zijn
afgegeven voor leden die niet aanwezig kunnen zijn.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
- bericht van verhindering is ontvangen van Haagse Bond en de AVVN.
- de afgelopen periode is gebleken dat er nogal wat tuinen onvoldoende zorg en
onderhoud krijgen en leden niet altijd gedisciplineerd hun werkbeurten doen.
Zorgelijk daarbij is dat wanneer de leden daarop worden aangesproken per brief, in
veel gevallen nog geen actie wordt ondernomen. Het Bestuur ziet zich daarom
genoodzaakt een andere weg te gaan lopen. Zo worden de leden die het aangaat in
persoon bij het bestuur gevraagd en kunnen boetes worden opgelegd bij het niet
opvolgen van de aanwijzing. Het Bestuur ziet het liever anders, maar moet wel op
deze manier aan de slag om het aanzien van ons complex op orde te houden.
- enige tijd geleden is een plateau met platen op de afvoerplek groenafval ingericht.
Het is de bedoeling dat dit ook wordt gebruikt om bijvoorbeeld zand of grond op te
storten dat leden bestellen voor hun eigen tuin. Dus niet ergens anders laten storten,
maar op die platen.
- de Nieuwjaarsreceptie 2013 zal weer volgens het bekende model worden
gehouden op zaterdag 12 januari 2013, van 14.00 – 16.00 uur.
- verder geen relevante ingekomen stukken.
4. Goedkeuring verslag ALV 23 juni 2012
De notulen worden goedgekeurd door de leden.
5. Begroting 2013
Penningmeester Henk Staal ligt de begroting toe. De huur is iets omhoog gegaan,
met zo’n 4,5 % en de bijdrage aan de HB/AVVN is ook iets hoger geschat, zo’n 3 %
bij elkaar. Verder wordt het water en de verzekering iets duurder. De leden gaan
akkoord met de begroting 2013.
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6. Natuurlijk Tuinieren
Ed Split legt uit dat het een goed jaar is geweest wat natuurlijk tuinieren betreft. Alles
dat er is gedaan, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het complex op 1 september
tijdens de ceremonie met de wethouder, met drie stippen is gewaardeerd. Een mooie
score, want deze kwalificatie hebben slechts 12 andere verenigingen, en het
resultaat van de enthousiaste groep vrijwilligers die hebben meegewerkt. Stilzitten is
er echter niet bij. We willen proberen om er nog een stip bij te halen, maar ook om de
toegekende drie stippen te behouden, moet er het komende jaar weer stevig gewerkt
worden. Ed en zijn vrijwilligers worden met luid applaus bedankt voor hun inzet.
7. Verkiezing bestuursleden
Bert Blom treedt af als bestuurslid vanwege gezondheidsredenen. Bart Fennema wil
wel de website gaan bijhouden, maar is niet verkiesbaar als bestuurslid.
Joop Kop treedt af om persoonlijke redenen en is ook niet verkiesbaar.
Penningmeester Henk Staal is periodiek aftredend, maar wel verkiesbaar. De leden
gaan met applaus akkoord met zijn herverkiezing.
Juridisch adviseur en bestuurslid Mijnhart Johannes is periodiek aftredend, maar ook
herkiesbaar. De leden gaan met applaus akkoord met zijn herverkiezing.
N.B. Een belangrijk deel van het werk van Joop Kop, de Plantaardig, zal worden
overgenomen door lid mw. Ilse Bijstra, met ondersteuning van andere leden. Het
werk van Joop Kop voor de site wordt overgenomen door lid Bert Blom.
8. Vervanging Verenigingsgebouw
Ed Split en Jan Stam leggen de leden uit wat er de afgelopen periode voor
voorbereidingen zijn getroffen, samen met de commissie die speciaal in het leven is
geroepen voor het project. Ze presenteren een voorstel aan de leden, dat uitgaat van
de volgende criteria:
Nieuwbouw op dezelfde plek met dezelfde omvang
Gebruikmakende van gebruikte prefab containers die geschakeld worden en
ingericht naar onze wensen (keuken/bar/bestuurskantoor/toiletten etc.)
Op basis daarvan zijn verschillende offertes opgevraagd die variëren tussen e
43.000,- en e 77.000,-. Daarnaast heeft Ed van wethouder Engelshoven van de
gemeente Den Haag te horen gekregen dat de sloop en afvoer van de bestaande
kantine door de gemeente betaald zal worden, een post van ongeveer e 10.000,Ook is aangeklopt bij buurman Aegon en die hebben toegezegd de kantine inrichting
te willen betalen, een post van e 5000,Door deze ondersteuning is het geheel betaalbaar voor de vereniging waarbij er ruim
voldoende financiële reserve resteert voor calamiteiten en onverwachte zaken. Dit is
gestaafd door de penningmeester.
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De leden stellen vragen over het aanzien van de prefab containers, inclusief
eventuele veranderingen aan het dak, zoals een grasdak. Ed voegt toe dat het
aanzien en de aankleding van de buitenwanden t.z.t. zeker kan worden gedaan en
dat met simpele middelen zodat het goed past in de omgeving. Jan Stam geeft aan
dat het aanleggen van een grasdak te grote gevolgen heeft voor de voorgestelde
constructie en raadt dit af. Verder geeft hij uitleg over de fundering en onderbodem.
Na een korte bedenktijd brengt de voorzitter het voorstel mondeling in stemming.
Twee leden stemmen tegen en 37 stemmen voor, waarmee het voorstel is
aangenomen. Applaus voor degenen die er veel werk hebben ingestoken volgt.
De volgende stap is nu het aanvragen van de vergunningen.
9. Rondvraag
Na een korte pauze volgt de rondvraag.
Is er een plan voor het project vervanging kantine? Nee, nog niet in detail, maar dat
gaat binnenkort wel worden gemaakt.
Hoe zit het nu met het schonen van de sloten? Geen nieuws, is een zaak van de
gemeente, geen eigen activiteiten van de leden nodig.
De voorzitter maakt van de rondvraag gebruik om de leden op het hart te drukken
hun watermeter goed te isoleren. Wanneer deze kapot vriest, komen de kosten voor
de leden.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14.45 uur met een woord van dank aan alle
aanwezige leden.
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We zijn weer in de lucht!
De vernieuwde site van onze vereniging (nog steeds www.vtvmariahoeve.nl) is weer
online. Degenen die nog geen kijkje hebben genomen op de site raden we aan om
dit snel te doen. Nog niet alle informatie die de makers van de site erop willen
hebben staat er op, maar de site is bijna compleet.
Tuinlid Bart Fennema, werkzaam als IT’er in de zorgsector, verzorgt het technische
gedeelte en ex-bestuurslid Bert Blom draagt zorg voor het tekstuele gedeelte van de
site.
Actueel nieuws en mededelingen
Op de site staat ook een categorie “Actueel nieuws en mededelingen” die de moeite
waard is om geregeld even aan te klikken. Degenen die niet over internet beschikken
hoeven zich geen zorgen te maken. Op het mededelingenbord bij de ingang van ons
tuincomplex zullen de belangrijkste mededelingen gewoon vermeld blijven. En
uiteraard blijft ook ons verenigingsblad “Plantaardig” onverminderd een bron van
officiële mededelingen en allerlei nieuws.
Bedankt Joop!
Tuinlid Joop Kop, de initiatiefnemer om voor onze vereniging een site op te zetten,
wordt bedankt voor al zijn inspanningen en support die hij heeft gegeven! En heel
veel succes gewenst met je nieuwe drukke baan.

Tuinfoto’s en verhalen gezocht
Het is de bedoeling dat in de toekomst op de site ook actuele foto’s komen te staan
van alle tuinen. En dan niet alleen foto’s, maar het liefst ook een kort verhaaltje van
de bewoners van de betreffende tuin. Dus als u een leuke foto van uw tuin heeft
en/of een verhaaltje wilt schrijven over uw tuinervaringen; laat het weten! Mail naar
Bert Blom (marbert@ziggo.nl) of doe een losse foto of een briefje (mag gewoon
handgeschreven) in de brievenbus op ons tuincomplex.
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‘Het was een aflopende zaak’ -De sloop van ‘t Praethuys
De eerste dag van de sloop lijkt ook de eerste lentedag van het jaar te worden. De
zon schijnt, de eerste krokusjes piepen op tussen het gras, molshopen schieten als
paddenstoelen uit de grond en Agnes van tuin 27 ziet de eerste vlinder op haar tuin.
‘Echt waar, een knalgele!’ Uit het verenigingsgebouw klinkt gestommel en geklop.
Binnen is sloper Leon druk in de weer gipsplaten en vloerdelen te verwijderen. Door
llse Bijstra
De sloop gaat makkelijk, vindt Leon. En geen wonder, want de boel zit niet meer
optimaal in elkaar.’Ik durf bijvoorbeeld echt niet op het dak’ zegt Leon.

Leon schrok wel even toen hij de staat van het gebouw zag. ‘De vloerbalken zijn
deels rot en er zit schimmel achter de wand. Het gebouw is oud en het stond ook
nog eens te dicht op de grond, dus het kon niet luchten’ vertelt hij terwijl hij hout en
gipsplaten op aparte stapels gooit. ‘Gelukkig komt er een nieuw gebouw!’
Op www.vtvmariahoeve.nl, onder het kopje ‘verenigingsgebouw’ staan veel foto’s
van de sloop.
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Kroketten
Op tuin 27 trekken ze zich niets aan van de herrie. Agnes en Alie zitten aan de
traditionele ochtendkoffie voordat ze aan de slag gaan. ‘Mensen denken vaak dat we
zitten te roddelen hier, maar we hebben het vooral over de stad en de tuin’ zegt Alie.

Ik vraag ze naar herinneringen aan het oude clubgebouw. ‘Vroeger was het gezellig
in het Praethuys’. Agnes serveert koekjes. ‘Je kwam daar elke zaterdagochtend
koffie drinken en bijna iedereen zat er. En als ik visite had ging ik er broodjes kroket
halen. Echt lekkere, weet je wel?’ ‘Maar het lijkt een aflopende zaak.’ Alie neemt een
slok. ‘De ouderen vallen weg en de jongeren hebben geen zin om in de kantine te
zitten. Het zal moeilijk worden de loop erin te houden, maar ik hoop dat het aantrekt.’
Nieuw gebouw
Een kraanwagen legt drie 1500 kilo zware balken over de sloot. ‘Daarover voeren we
het sloopmateriaal af, hoeven we er niet mee over het complex te slepen,’ legt Leon
uit. ‘Binnen een week zie je niets meer van het gebouw terug.’
Het Praethuys wordt vervangen door een kantoorunit. ‘Maar als dat heel lang gaat
duren zet ik een bordje ‘kantine’ in mijn tuin!’ lacht Agnes. ‘Nou ja, dat heb ik weleens
gezegd, als grap.’ Dat zal niet nodig zijn, want de vereniging heeft al een nieuw
gebouw op het oog. Bert Blom beschrijft op pagina 18 zijn slapeloze nacht daarover.
Herinneringen
Binnen een dag is van het oude Praethuys al niets anders over dan wat
herinneringen. Alie Verkerk heeft de hare beschreven in het volgende artikel; ‘Dag
oude kantine!’.
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Dag oude kantine!
In slechts enkele uren verdween ons 'Praethuys'.
En gepraet is er in al die jaren. Als de muren
konden spreken. Denk alleen maar aan alle
Ledenvergaderingen, soms heel harmonisch,
soms wat minder. Door Alie Verkerk
Mijn herinneringen gaan terug naar mijn eerste
kennismaking met de kantine en de daarin
verblijvende mede-tuinleden. Een gezellige boel en je hoorde nog eens het een en
ander. Zo leerde ik al veel mensen op het complex kennen zonder ze nog in levende
lijve te hebben gezien.
Wel in levende lijve aanwezig waren elke zaterdag drie ouderen die een eigen
tafeltje hadden. Gerard van het winkeltje, Martin, een donateur evenals Jopie, een
oudere dame die altijd iets lekkers bij zich had voor de andere twee tafelgenoten,
een bonbon, reep chocolade of sigaret. Toen ze niet lang na elkaar overleden, bleef
het tafeltje een tijd 'onbewoond'.
Zo'n 18 jaar geleden was er nog geen gebrek aan kantinepersoneel. Er was zelfs
een tuinlid dat thuis elke zaterdag een grote pan soep maakte, meenam naar de
kantine en de opbrengst daarvan in de kantinepot stopte.
Ik herinner me de sinterklaasfeesten waarbij Coen, de helaas overleden man van
Cobie (tuin 32) als Zwarte Piet tot grote vreugde van de kinderen in de lamp hing. De
lamp bleef hangen en het dak hield het ook.
Ik herinner me ook dat we op de dag van de Nieuwjaarsreceptie, een ijskoude
zaterdag, al vroeg uit ons warme bed werden gebeld door Arie en Lenie (tuin 34)
omdat alle leidingen en WC's waren bevroren (nog zonder centrale verwarming) en
wij toen vlakbij woonden. Alles wat water kon bevatten zonder te lekken moest
gevuld worden. Als troost kregen we een paar van de door Arie gebakken oliebollen
extra.
Vervolgens de kerstfondues waarbij ik m'n stokjes met gekleurde bolletjes erop goed
in de gaten moest houden omdat nogal wat mannen kleurenblind bleken.
Dan de jaarlijkse fietstochten die niet begonnen alvorens eerst een bakkie troost (
het was of heet of de regen viel met bakken uit de lucht) in de kantine gedronken te
hebben, meestal gezet door Henk Staal, onze penningmeester die dus meer kan dan
centen tellen.
Ik herinner me verder ook Sjaan, een donateur van het Isabellaland die prachtige
kaarten maakte en vaak koffie kwam drinken. Helaas is ook zij vrij jong overleden. Ik
heb nog een mooie paaskaart die ze voor me maakte als laatste herinnering.
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Ik herinner me ook nog dat er bij een feest gedanst werd en vooral Leida Molenaar,
een ex-tuinlid en nu bewoonster van een bejaardentehuis kon dansen dat de stukken
eraf vlogen.
Ik herinner me de braderieën, de fuchsia- en bloemschikwedstrijden, de prachtige
saladeschotels, gemaakt door exlid Wout Rochat. En niet te vergeten Mieke en
Ronald (tuin 47) die elk weekend, jarenlang, de kantine 'bemanden'.
De kantine is weg maar de herinneringen blijven. Hopelijk komen er nog heel wat bij
in de nieuwe kantine.

Het nieuwe verenigingsgebouw en het milieu
Door Bert Blom
Aarzelend trek ik uit de stelling in de houtafdeling een plank. Gewoon een plank van
2.10 lang. Hoe moeilijk kan het zijn. Maar ik bedenk me dat voor die plank toch
ergens een boom is gekapt. Weer een stukje natuur weg dat zo nodig is om CO2 om
te zetten in zuurstof. Die boom is vervolgens over de weg met een vrachtwagen naar
een houtverwerkingsfabriek vervoerd om gezaagd en geschaafd te worden. Vraag
me af of er voor die weg geen stuk natuur moest wijken en werd er bij de bouw van
de vrachtwagen voldoende rekening gehouden met het milieu, reed de vrachtwagen
een beetje energiezuinig en was deze voorzien van een roetfilter? En die fabriek
dan, is die niet milieu belastend? En die plank is 2.10 lang en ik heb maar 1.90
nodig. Gooi ik die 20 cm weg of kan het hergebruikt worden?
De plank schuif ik terug in de stelling. Kies ik dan voor een geïmpregneerde plank
die is duurzamer. Maar dan weet ik niet zeker of er schadelijke stoffen kunnen
vrijkomen zoals biociden. Bij een kringloopwinkel kan ik toch wel een plank halen,
want het kringloop (hergebruik) principe is natuurlijk prachtig. Nee, volgens mij kan je
geen plank kopen bij zo’n winkel, of wel? Kan wel met de auto naar alle
kringloopwinkel rijden om te kijken, maar dat is ook weer niet erg milieuvriendelijk. Of
maak ik het te moeilijk. Voor die boom wordt toch wel een nieuwe boom geplant en
bij de bouw van die vrachtwagen zijn toch ook gerecyclede materialen gebruikt. En
dat afvalhout wordt toch ook gerecycled?
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Zwetend word ik wakker. Jeetje, wat kan een mens raar dromen.
Ik draai me om en denk aan het nieuwe verenigingsgebouw. Dat is wat anders dan
zo’n simpele plank. Is het wel allemaal milieu verantwoord? Aanvankelijk werd er
gekeken naar een nieuw houten gebouw. Uiterst fraai en “natuurlijk” op een
tuincomplex, maar gevoelig voor onderhoud voor een klein team vrijwilliger en het
viel, na bestudering van diverse offertes, buiten het budget.
Gekozen is uiteindelijk voor (gebruikte) kantoorunits. Achteraf geen slechte keuze.
De units zijn al gebruikt dus er is sprake van kringloop/hergebruik. Het geraamte en
de buitenwanden bestaan uit gedeeltelijk gerecycled metaal. Metaal is gemakkelijk
en “eeuwig” recyclebaar. En met gemakkelijk wordt bedoeld dat metaal met
magneten simpel uit (sloop)afval kan worden verwijderd.
Dan de dakbedekking. Ook bij de fabricage van bitumendakbedekking is er sprake
van recycling. Dat proces verloopt steeds efficiënter omdat bitumen
(sloop)dakbedekking apart wordt ingeleverd. Het voordeel van het bitumendak is dat
dit materiaal niet nadelig is voor het hemelwater dat er op neer komt. Het hemelwater
behoeft dus niet te worden afgevoerd via het riool en kan worden opgevangen in de
regentonnen. De binnenwanden bestaan uit spaanplaat (100% gerecycled afvalhout)
en de afwerking voorkomt het vrijkomen van formaldehyde. De wanden zijn trouwens
goed geïsoleerd en samen met de nieuwe CV-installatie wordt er een leuke
energiebesparing verwacht. De vloerbedekking is volgens de deskundigen de meest
milieuvriendelijke vloerbedekking; namelijk marmoleum. Marmoleum is, net zoals
linoleum, gemaakt van natuurlijke grondstoffen zoals gemalen kurk en hout. De
belasting voor het milieu is lager dan die van vinyl, wol of polyamide vloerbedekking.
De sloop en verwerking van het oude verenigingsgebouw geschiedt door
erkende/gecertificeerde bedrijven. Hiermee wordt zeker gesteld dat de
sloopmaterialen milieuverantwoord worden verwerkt.
Ik kijk op de klok. Het is 02.15 uur. Ik draai me weer om en slaap nog lekker wat
uurtjes zonder zorgen over het milieu.
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Natuurlijk Tuinieren; we gaan voor vier!	
  
Ja, zoals de titel al aangeeft “we gaan voor vier”, dan
bedoel ik natuurlijk het behalen van vier stippen op ons
Keurmerk, en dat gaat nog een flinke klus worden.
Door Ed Split
Na een lange winterstop heeft de werkgroep Natuurlijk Tuinieren begin maart weer
een start gemaakt met het weghalen van de “winterdeken”. Nu de oude bladeren zijn
opgeruimd en hier en daar al het nodige snoeiwerk is verricht, zien de borders er al
een stuk opgeruimder uit.
In ons “tweede advies”, welke we in september vorig jaar van het AVVN hebben
ontvangen, staan nog heel wat “uitdagingen” waar punten mee te verdienen zijn.

Onder andere staan onderstaande zaken nog op ons natuurlijke programma:
*

Naamgeving planten en bomen

*

Aanleggen bloemenweide

*

Meer droge muren/stapelmuren aanleggen

*

Meer schuilgelegenheden van natuurlijk materiaal aanleggen

*

Cursussen, lezingen, tentoonstellingen en excursies organiseren

*

Het plaatsen van egelschuilplaatsen

*

Meer takkenrillen

*

Nog meer variatie in de beplanting aanbrengen

Dit zijn zo al een aantal onderdelen waar we beter op kunnen scoren.
Een ander natuurlijk onderwerp waar we ons al geruime tijd ernstige zorgen over
maken, is de huidige waterkwaliteit van de sloten op en rond ons complex. Wij hopen
binnenkort met betrokken instanties rond de tafel te kunnen gaan zitten om hier een
oplossing voor te vinden.
Wilt u ook meedoen met het Natuurlijk Tuinieren, laat het mij weten.

20

Geef je tuin vleugels met variatie
Wat is een zomer in de tuin zonder het vrolijke gefladder van een vlinder of het
gezoem van een dikke hommel of blije bij? Plant daarom een aantal mooie vlinderen bijenlokkers en geniet van de bloemen en hun prachtige bezoekers. Door Ilse
Bijstra
In de natuur zijn heel wat vlinder- en bijenlokkers voorhanden, zoals daslook,
dotterbloem, ereprijs, gele dovenetel, kaasjeskruid, kattenkruid, klokjesbloemen,
longkruid, munt, ooievaarsbek, salie, tijm, vetkruid en wilgenroosje. Dit zijn echte
inheemse planten, maar hun gekweekte soortgenoten zijn vaak net zo vlinder- en
bijvriendelijk. Op ons complex heb ik diverse mooie planten uit de top van bijen en
vlinderlokkers zien staan.
Buddleja Davidii Vlinders lijken vooral te houden van Buddleja davidii ‘Dartmoor’,
‘Empire Blue’ en ‘Ile de France’. Als je ook andere insecten wilt lokken zijn de
Buddleja x weyeriana ‘Honeycomb’ en Buddleja davidii ‘Attraction’, ‘White Bouquet’
en White profusion’ erg in trek. (bron: De Vlinderstichting). Vlinders houden niet van
wind, dus hoe meer beschut je vlinderstruik staat, hoe meer vlinders.
Monarda (bergamot) Monarda is een rijk bloeiende plant waar de meeste vlinders
en bijen dol op zijn. En dat monarda’s vaak last hebben van meeldauw hoeft
helemaal niet zo erg te zijn; door de planten achter lage randplanten te plaatsen, kan
je een eventuele meeldauwaantasting gewoon camoufleren. De plant is het waard en
de bijen en vlinders zal het een worst wezen of er wat meeldauw zit.
Asters De meeste kleinbloemige asters trekken weinig tot geen vlinders. Op Aster
‘Monte Cassino’ zal je er bijvoorbeeld zelden of nooit een zien. Ook niet op Aster
lateriflorus. Maar Aster novae-angliae en Aster novi-belgii staan in de top-10 van
vlinderlokkende planten.
Sedum spectabile Hemelsleutel is met zijn dikke bloemschermen een grand café
voor vlinders en bijen. Om de hemelsleutel compacter te laten groeien kan je de pol
in april met de spitvork oplichten totdat de wortels breken. Hier kan de plant goed
tegen en de plant zal spoedig weer vastgroeien, maar hij zal dat jaar niet zo groot
worden. Niet overdrijven natuurlijk; til hem niet helemaal uit de grond.
Hoe meer soorten hoe meer vreugd
Bloemen trekken hun eigen klanten aan. Plant dus geen vlinderstruik met de
verwachting alle soorten te lokken. (En als je toch een vlinderstruik plant, snoei hem
dan flink in het voorjaar, anders zit je binnen de kortste keren tegen de kale takken
aan te kijken en bungelen de paar trosjes bloemen metershoog boven je hoofd.)
Romke van der Kaa (tuinjournalist en tuinduizendpoot): “De kleine vuurvlinder doe je
een plezier met herfstasters, en het oranjetipje met pinksterbloemen en
judaspenning. Blauwtjes en groentjes lok je met klimop, marjolein en tijm. De
oudroze bloemschermen van koninginnekruid scoren zo mogelijk nog beter dan de
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favoriete vlinderstruik en zijn populair bij citroenvlinders, landkaartjes en gehakkelde
–aurelia’s. Ook kattenstaarten, hemelsleutels, floxen en kogeldistels zijn ideale bijenen vlinderlokkers. En de rode zonnehoed trekt gegarandeerd bijen naar de tuin.

De vlinder als keurmerk
Vlinders geven niet alleen kleur aan de tuin,
maar zijn ook nog graadmeters voor de
kwaliteit van onze tuin en de naaste
omgeving. Waar veel vlinders voorkomen is
het goed met de natuur gesteld. Heb je dus
veel vlinders in de tuin, dan is het dus erg leuk
om te weten dat je niet alleen een gevarieerde
tuin bezit met aantrekkingskracht voor
vlinders; maar ook nog een tuin met een
gezond leefklimaat. (bron: tuinkrant.com)

Inzet voor bijen
Uit Scheveningsche Courant Ter afsluiting van “Het jaar van de Bij” heeft de
gemeenteraad het initiatiefvoorstel “Den Haag Bij voorbeeld” van de Haagse
Stadspartij en de Partij voor de Dieren aangenomen. Bijvriendelijk handelen wordt
hiermee uitgangspunt voor het gemeentelijk groenbeleid. De Haagse bij kan rekenen
op steun van de gemeente. Door ecologisch groenbeheer en het stoppen met
gifgebruik kunnen de leefomstandigheden voor bijen actief worden verbeterd. In
samenwerking met imkers en bewoners worden meer bijenhotels en bloemensoorten
in de stedelijke omgeving gestimuleerd. Den Haag ondertekend ook het landelijke
convenant “Bijbescherming” van de natuurorganisaties, waarin maatregelen voor het
behoud van de bijen wordt onderschreven. Daarmee is Den Haag de grootste
gemeente in Nederland die het convenant heeft ondertekend. Bijen staan aan de
basis van onze voedselketen en zijn als bestuiver erg belangrijk voor het
voortbestaan van veel planten en bloemen. Marieke de Groot (fractievoorzitter Partij
voor de Dieren) : “Door het hoge gifgebruik op het platteland is de stad een
belangrijk toevluchtsoord geworden voor de bij. Door dit voorstel wordt ook Den
Haag een aantrekkelijke uitwijkplaats voor de bij”.
Het jaar 2012 was door natuur- en milieuorganisaties uitgeroepen tot “Het jaar van
de bij” om aandacht te vragen voor de bijen en bijvriendelijk handelen te bevorderen.
In Den Haag heeft dit onder aanvoering van het Haags Milieucentrum en Stroom tot
veel activiteiten geleid. Joris Wijsmuller (fractievoorzitter Haagse Stadspartij): “Met
het aangenomen initiatiefvoorstel krijgt “Het jaar van de bij” in Den Haag een
positieve afsluiting en een goed vervolg!”.
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Zingende slakkendoders
Het is voorjaar en de slakken komen weer uit hun schuilplaatsen gekropen om zo
snel mogelijk al onze net ontluikende plantjes en zaailingen op te eten. En of dat nog
niet erg genoeg is beginnen de slijmerige etters in april al aan hun eerste legsel van
zo’n 400 eitjes. Het is dus belangrijk om al vroeg in het voorjaar het aantal slakken in
de tuin te verminderen. Vogels kunnen daarbij helpen. Door Ilse Bijstra

Struiken als slaapplek en uitvalsbasis
Merels, lijsters, spreeuwen en eksters lusten allemaal wel een hapje slak. Om deze
vogels in de tuin te krijgen kan je meer doen dan een pindaketting rijgen of een
vogelschaal plaatsen. Vogels hebben ook plekken nodig om te slapen of zich te
verbergen. Plant daarom eens wat struiken en, als dat kan, een kleine boom in de
tuin.

Bomen en struiken die aantrekkelijk zijn voor vogels
Eénstijlige meidoorn 	
  Tweestijlige meidoorn 	
  Sleedoorn 	
  
Zoete kers	
  

Hazelaar	
  

Hondsroos

Rode kornoelje 	
  

Zomereik	
  

Wintereik 	
  

Gelderse roos	
  

Vuilboom 	
  

Vlier 	
  

Lijsterbes 	
  

Gewone liguster	
  

	
  

	
  

Planten die insecten aantrekken (en waar dus vogels op afkomen)
Gewone klimop	
  

Hop 	
  

Vingerhoedskruid 	
  

Boerenwormkruid 	
  Wilde marjolein 	
  

Grote kaardenbol 	
  

Pastinaak 	
  

Echte guldenroede 	
  Ridderspoor 	
  

Wilde wingerd 	
  

Veldsalie 	
  
Look-zonder-look 	
  

Bron: vogelbescherming
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De mooist zingende verdelger: de zanglijster
Vanaf maart laat de zanglijster van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat van zich
horen. Hoewel de hij een meester is in het imiteren (van grutto tot nachtegaal, alles
staat op z'n repertoire) is hij makkelijk te herkennen, want elk roepje wordt een paar
keer herhaalt. De zang van de zanglijster op zich is al een goede reden om hem naar
je tuin te lokken, maar het is ook een uitstekende slakkenbestrijder.

Voor de zanglijster kan je de tuin extra aantrekkelijk maken door voor een grasveldje
te zorgen en hier en daar een platte steen neer te leggen. De lijster kan de steen
gebruiken als smidse om slakkenhuisjes kapot te slaan.
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Werkbeurtenrooster 2013
Ploeg 1 Ed Split	
  

Ploeg 2 Jan Stam 	
  

Ploeg 3 Ed Split	
  

Data: 23/3 04/05 15/06
20/07 07/09	
  

Data: 30/03 11/05 22/06
31/08 12/10	
  

Data: 06/04 18/05 06/07
14/09 19/10 	
  

31 C. Smoorenburg	
  

1 Mw. M. Oldenbroek 	
  

54 Mw. K. Kaloe	
  

37 I. Fawzi	
  

2 H. Nefs	
  

59 Mw. R. Velthusen	
  

38 Mw. J. Split	
  

7 Mw. M. Lopez 	
  

61 Mw. D. Saunders	
  

50 Mw. A. Stoks	
  

8 H. Persad	
  

62 P. van Steijn	
  

53 G. Boedhoe	
  

11 J. Nieuwenburg 	
  

66 M. Bulut	
  

55 Mw. G. Vingerling	
  

12 R. Ramcharan	
  

67 M. Kluiters	
  

69 K. Krul	
  

15 R. van Min	
  

74 U. Teunis	
  

71 M. Gnocchi	
  

81 Mw. W. Peters	
  

75 Mw. M. Vreeken	
  

Ploeg 4 Jan Stam	
  

Ploeg 5 Ed Split	
  

Ploeg 6 Jan Stam	
  

Data: 13/04 25/05

Data: 20/04 01/06

Data: 27/04 08/06

29/06 21/09 26/10	
  

03/08 28/09 02/11	
  

17/08 05/10 9/11 	
  

18 Mw. A. Oele	
  

40 Mw. M. Bovenkerk	
  

16 A. Miggels	
  

21 Mw. M. Meijs	
  

45 R. Sewpwersad	
  

17 Mw. A. Leeuwens	
  

23 R. Hilgeman	
  

60 R. vd. Ven	
  

19. J. Sahtie	
  

26 H. de Water	
  

63 Mw. N. Garcia	
  

25 J. Kop	
  

33 Mw. M. van Esch	
  

73 Mw. K. Boting	
  

28 Mw. S. Meershoek	
  

36 M. Tyler	
  

77 F. vd. Broeck	
  

29 B. Siebelink	
  

42 Mw. D. Korving	
  

79 Mw. L. Buijsman	
  

47 R. vd. Ende	
  

80 A.C. Waals	
  

82 R. Somasundam	
  

58 Mw. R. Khoesial	
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We verzamelen om 9.45 uur bij het werkhok. Aanvang van de werkbeurten is 10 uur.
Einde werkbeurten is 12 uur. Na afloop koffie- thee drinken en aftekenen van het
werkboek.

Gaarne afmelden uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de werkbeurt via e-mail
of telefoon. Als u zonder bericht niet verschijnt op uw werkbeurt zijn wij
genoodzaakt € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen en een
inhaaldatum wordt dan door het bestuur bepaald (mededeling Algemene
Ledenvergadering 10 november 2012).

Ed Split mobiel

06-51678566

Jan Stam mobiel 06-13605920

email: esplit@ziggo.nl
email: janstam54@gmail.com
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