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Voorzitter journaal

Hallo tuinvrienden,

Klimaatverandering (vervolg)
Wat hebben we een prachtige zomer achter de rug! Op de keeper beschouwd
hoeven we in de toekomst niet meer naar het buitenland als om de zon op te zoeken.
Ik zelf verbleef voor het 3de jaar aan de Zeeuwse Riviera welke dit jaar zijn naam
zeker eer aan deed. Mijn gezin is daar 6 weken aan het kamperen geslagen en het
aantal zonuren zorgde ervoor dat mijn jongens met recht konden spreken van een
buitenvakantie. Ikzelf ben nog nooit zo gekleurd geweest (was er de 1ste en laatste 3
weken ook) en mijn collega's van de gemeente Den Haag begrepen maar niet dat ik
dit in Nederland opgelopen heb. Voor ons tuinders was het natuurlijk wel minder
aangezien het tekort aan het hemelse geschenk water ruimschoots gecompenseerd
moest worden met het onnatuurlijke sproeialternatief. Wat voor invloed dit op de
productie van collega tuinders heeft gehad weet ik nog niet maar ik moet tot mijn spijt
vaststellen dat de jaarlijkse frambozenoogst op mijn tuin behoorlijk tegenvalt en heel
erg laat op gang is gekomen.
Het is duidelijk! je kunt niet alles hebben maar mijn witte benen zijn wel bruin
geworden!!

Haagse Bond 75 jaar
De Haagse Bond bestaat dit jaar 75 jaar en een felicitatie en compliment met de
arbeid die door dit samenwerkingsverband is verricht is zeker op zijn plaats. Met een
klein aantal enthousiaste vrijwilligers is in de bestaan periode veel bereikt. Voor
diegenen die dit nog niet wisten: De Haagse Bond vertegenwoordigt de belangen
van de Haagse volkstuinders verenigingen al deze jaren met verve. Wij zijn
gemeentelijk zeer sterk op de kaart gezet en het samenwerkingsverband heeft ons
volkstuinders zeker geen windeieren gelegd. Dan denk ik vooral aan het langdurige
contract dat door de Haagse Bond met de gemeente heeft afgesloten en ons
bestaansrecht voorlopig nog lang waarborgt. Daarnaast heeft de gemeente o.a. door
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tussenkomst van de organisatie veel geïnvesteerd in de Volkstuinen. Indien je hierin
een rol voor jezelf ziet weggelegd neem dan contact met ze op. Ook hier staan en
vallen inspanningen door inzet van enthousiaste en deskundige vrijwilligers waar ook
bij de Haagse Bond een tekort aan is.
Haagse Bond ga zo door!

Misverstand
Heel veel tuinleden denken dat zij als zijn hun tuin per een door hun vastgestelde
datum opzeggen zij van hun verplichtingen zijn ontslagen. Het tegendeel is echter
waar en houd hier ook rekening mee!. Zoals u in de reglementen nog eens na zou
kunnen lezen is ieder lid verantwoordelijk voor onderhoud en betalingsplichtig tot de
tuin op de nieuwe huurder overgaat. Houd er ook rekening mee dat de opstallen
getaxeerd moeten worden en een zo goed mogelijke staat van onderhoud niet alleen
een zo hoog mogelijk rendement oplevert maar .....dat de tuin ook beter en sneller
door te verhuren is.
Allemaal heel veel succes toegewenst voor dit najaar.
Snoei, spit en hark ze weer …………………….!
Groet Eric

	
  
Septem ber
“Kans op zon?”

Zoekt de kat de schaduw
op het balkon
Op den tuin schijnt dan
w aarschijnlijk zon	
  

Illustratie van Piet van Steijn, tuin 62
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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
3e commissaris
Bart Fennema, tuin 72
Algemeen
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
tel: 06 13605920
email: bfennema@gmail.com
tel: 06 81464337
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
An Stoks, tuin 50

Redactie Plantaardig

Website vtvmariahoeve.nl

Ilse Bijstra, tuin 5

Bert Blom, tuin 39
Bart Fennema, tuin 72
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Den Haag, 18 september 2013

Betreft: uitnodiging Algemene Ledenvergadering VTV Mariahoeve

Geachte leden en anderen,

Bij deze nodig ik u uit voor de komende Algemene Ledenvergadering op zaterdag
19 oktober aanstaande om 14.00 uur in het ‘Tuinpaviljoen’.
Deze uitnodiging geldt voor leden, kandidaat- en ondersteunende leden en
vertegenwoordigers van de Haagse Bond en het AVVN.
Zie voor de agenda de volgende pagina.
We hopen op een grote opkomst!

Namens het bestuur,

Koos Sol
Secretaris

Machtiging
Ondergetekende …………………………………………………….tuin nr. ……
machtigt hierbij
Dhr./mw. …………………………………………………………........tuin nr. …..
om namens hem/haar een stem uit te brengen op de najaarsledenvergadering van
19 oktober 2013.
Datum: …………………………………………………………...
Handtekening:……………………………………………………
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Agenda Algemene Ledenvergadering 19 oktober 2013, 14.00 uur.

1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Appel door secretaris
Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 1 juni 2013
(notulen ter vergadering aanwezig )
5. Begroting 2014 door Henk Staal
6. Stand van zaken Natuurlijk Tuinieren door Ed Split
7. Financieel overzicht bouw nieuwe kantine *
8. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement (gebruik plastic) *
9. Verkiezing bestuursleden
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn:
-‐ de heer Ed Split
-‐ mevrouw Anneke Stam
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is:
-‐ de heer Koos Sol
10. Verkiezing tuincontrolecommissie
Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
-‐ de heer Bram Franken
-‐ mevrouw Wenda Peters
-‐ mevrouw Doreen Saunders
-‐ de heer Piet van Steijn
11. Verkiezing taxatiecommissie beplanting
Periodiek aftredend en herkiesbaar is mevrouw Hely Split
12. Verkiezing taxatiecommissie opstallen
Periodiek aftredend en herkiesbaar is de heer Jan Stam
13. Verkiezing bouwcontrolecommissie
Periodiek aftredend en herkiesbaar is de heer Jan Stam
14. Rondvraag
15. Sluiting

* De desbetreffende agendapunten worden tijdens de vergadering toegelicht door
het bestuur.
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Ambrosia weer actief
Ook dit jaar is de Abrosiaplant weer op ons complex
gesignaleerd. Ambrosia is een plant die oorspronkelijk
niet in Nederland voorkomt. De laatste jaren lijkt de
plant zich sterk uit te breiden in Nederland,
waarschijnlijk onder invloed van de veranderingen in
het klimaat. De uitbreiding in Nederland is
zorgwekkend omdat de pollen of stuifmeelkorrels van
ambrosia wereldwijd de belangrijkste veroorzaker is
van hooikoorts.
Ambrosiapollen zijn zeer sterk allergeen. Ze
veroorzaken snel en hevig hooikoortsklachten. De
allergeniciteit van de pollen is sterker dan dat van
graspollen. 10 pollen per kubieke meter lucht
veroorzaken klachten vergelijkbaar met 50 graspollen
per kubieke meter.
Door de late bloeitijd (augustus tot en met oktober)
wordt de periode waarin patiënten last hebben van
hooikoortsklachten sterk uitgebreid.
Ambrosia is een éénjarige plant waarvan alleen de
zaden de winter overleven. Het is daarom belangrijk om zaadvorming te voorkomen,
of de planten met zaden en al te vernietigen. Gooi de planten dus niet bij het
groenafval. Ambrosiaplanten moeten niet worden gecomposteerd.
De meest effectieve methode om ambrosia te bestrijden is het met wortel en al
verwijderen van de plant voordat hij in bloei of in ieder geval tot zaadzetting heeft
kunnen komen. Als er een paar centimeter van de plant blijft staan, zal de plant snel
uitlopen en binnen twee weken weer in bloei kunnen komen.
Het is belangrijk om de plant met handschoenen aan te verwijderen en ervoor te
zorgen dat hij niet in contact komt met de huid. Ambrosia bevat stoffen waarvoor u
een heftige allergie kunt ontwikkelen. Dat geldt vooral het stuifmeel, maar ook
opname van die stoffen door de huid kan al tot overgevoeligheid leiden. Voorkom
dus huidcontact met de plant en adem geen pollen in.

Kruiden invriezen
Wilt u in de winter ook genieten van uw verse kruiden? Vries dan kruiden zoals;
salie, bieslook, peterselie en/of andere kruiden met platte bladeren in.
Was de kruiden en droog ze daarna af. Neem het bosje kruiden en stop ze in een
plastic zak en rol deze vervolgens strak op. Zorg daarbij dat er geen lucht achterblijft
in de zak. Doe een aantal elastiekjes om de zak, zodat deze stevig vast
zit. Vervolgens vriest u de kruiden in.
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Door de ogen van Aegon medewerksters
Waarin Lisette, Wilma en Anja samen met Ed Split een wandeling maken over ons
complex en daar verslag van doen:
Wij zijn ingegaan op de uitnodiging om de volkstuinvereniging Mariahoeve te gaan
bekijken. De uitnodiging stond op intranet en was n.a.v. het sponsoren door Aegon
van de nieuwbouw van het clubhuis van de vereniging.

We lopen heel vaak een rondje tussen de middag en komen dan ook vaak langs de
volkstuinen. Tot voor vandaag wisten we niet dat je er ook mag rondlopen op de
algemene paden, dus dat gaan we zeker nog vaker doen, want wat zijn we
enthousiast onthaald door Ed Split! Er was zelfs koffie, thee en versnaperingen. De
versnapering hebben we al lopend opgegeten omdat we graag alles wilden zien.

Wat hebben we gezien
* Dat de vereniging gekwalificeerd is met drie stippen (van de vier) mbt het Nationaal
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Hiervan zijn er maar 17 in Nederland!
* Van o.a. boomstammetjes gemaakte nestjes voor solitair bijen. Die ook echt in
gebruik zijn genomen door bijen.
* Bijenkasten met bijenvolken waarbij Ed vertelde dat als er een bijenkoningin
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geboren is, dat heel goed hoorbaar is door het tuten en kwaken van de jonge
koningin.
* Een kastje waar lieveheersbeestjes eieren kunnen leggen.
* Vleermuiskastjes / huisjes voor egels.
* Natuurlijke Houtwallen voor salamanders / padden.
* Een natuurlijke wigwams waar allerlei dieren een schuilplaats kunnen vinden.
* Prachtige bloemenvelden, een trappetje voor de jonge eendjes zodat ze ook
makkelijker uit het water kunnen komen.
* Een slangenbroedplaats, waarbij ze het natuurlijke evenwicht zo nagebootst
hebben dat hier slangen kunnen gaan broeden.
* Tussen de rozenstruiken kleine potjes met stro opgehangen, waar oorwormen in
nestelen en die zijn dol op luizen die zich in de rozenstruiken bevinden.
* En tenslotte 80 verschillende percelen, waarbij het ene perceel nog mooier is dan
het andere.
Wij hebben echt een super leuke pauze gehad en willen Ed dan ook hartelijk
bedanken voor alle informatie en de hartelijke ontvangst!”
Door Lisette, Wilma en Anja

“Ik kan niet wachten
tot het morgen is
opa!”
Door Bert Blom
Ik had nog een dikke ruit staan met
een stevig aluminium raamwerk,
ideaal om er een “platte bak” van
te maken. Ja, een platte bak,
kweekbak of platte ruiter, ik weet
eigenlijk niet zo goed hoe zoiets
nou heet, dat leek me wel wat.
Andere tuinders hebben die vaak
ook en ‘oogsten’ er van alles en
nog wat uit. Aangezien mijn
kleindochter Shelly (6) helemaal weg is van aardbeien leek mij het planten van wat
aardbeienstekkies in de bak een goed begin. Nadat de bak klaar was moest Shelly
natuurlijk de stekkies poten. Vol ijver ging ze aan de slag en de vier stekkies stonden
al snel netjes in de verse potgrond gepoot. Met de gieter voldoende water gegeven
en de natuur moet dan maar de rest doen.
Terwijl ik dacht “zouden er ooit aardbeien gaan groeien en hoe lang duurt zoiets nou
eigenlijk”, bleek Shelly nog veel minder geduld te hebben dan ik: “Lekker hè
aardbeien, ik kan niet wachten tot het morgen is opa!” was haar opmerking.
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Bollen planten
Het planten van de bollen is niet erg moeilijk, maar hier toch enkele tips:
•

•

•

•
•

•

•
•

een mooie plek om bollen te planten is onder bomen en bladverliezende
struiken. Hier hebben ze in het voorjaar, als het blad nog niet is uitgelopen,
voldoende zon om te gaan bloeien, maar staan ze niet gauw te nat en krijgen
ze in de herfst vanzelf een winterdek.
spit de plek waar de bollen komen goed om, verbeter deze met bladaarde,
zodat de grond lekker rul is. Op erg kleiige grond kan ook wat zand worden
toegevoegd voor een goede drainage.
plant de bollen liever niet in rijen maar in nonchalante groepjes. Strooi ze
hiervoor uit op de plek waar u ze wilt en plant ze waar ze terecht komen. Dat
geeft een natuurlijk aanzicht.
bedenk ook dat de bolgewasjes voor in grotere groepen van één of enkele
soorten het mooist tot hun recht komen.
let bij het planten goed op de aanbevolen plantdiepte die op de verpakking
vermeld staat. Grote bollen worden doorgaans dieper geplant dan kleine
bolletjes.
Voor het planten van sneeuwklokbolletjes is het inmiddels te laat. Deze
kunnen het best zo vroeg mogelijk, dus al in september, geplant worden.
Het zijn bolletjes die namelijk nogal uitdrogen als ze langer boven de grond
liggen, waardoor de opkomst vaak tegenvalt. Om die reden worden
sneeuwklokken ook wel bloeiend verhandeld. Ga hiervoor in februari
bijvoorbeeld naar het Sneeuwklokjesgala bij de Zaanse Schans:
www.sneeuwklokjesgalal.nl of naar het sneeuwklokjesfeest op de
Boschhoeve in Wolfheze: www.deboschhoeve.nl.
biologische bollen kunt u bestellen bij Hoeve Vertrouwen: www.ecobulbs.nl
Bemesten is niet nodig, want alle voeding die het bolgewas nodig heeft is al
aanwezig in de bol. Pas in het voorjaar na de bloei mag u wat bemesten
zodat nieuwe bollen gevormd kunnen worden voor het volgend jaar.

Ook leuk: zet wat hyacinten of narcissen in een pot om voor te trekken voor de kerst.
U kunt de bollen in zand of grind zetten, of in een mix van potgrond en zand in een
verhouding van 2 op 1. Ze mogen bovenin de pot geplant, want hoeven in dit geval
niet beschermd te zijn tegen de vorst .
De aarde hoeft maar een heel klein beetje vochtig te zijn, te veel water verdragen de
bollen niet. Zet de pot op een donkere plek, bij een temperatuur van 10 – 12
graden, tot de neuzen 5 cm. hoog zijn. Dit duurt ongeveer 6 weken. Daarna kunnen
de bollen in de kamer gezet worden om te bloeien. (uit AVVN)
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“Ik heb helemaal niks met volkstuinen”
Toen aan Lex van der Werff van het Haagse bedrijf Van der Werff Services werd
gevraagd of hij iets zou kunnen betekenen voor het nieuwe verenigingsgebouw van
onze volkstuindersvereniging was het antwoord “Ik heb helemaal niks met
volkstuinen!” Door Bert Blom

Maar nadat verteld was wat voor werk er door
een groep vrijwilligers was verzet om het nieuwe
verenigingsgebouw te realiseren en dat we nog
op zoek waren naar een papierdispenser voor in
de keuken was de reactie: “heb dan wel niks met
volkstuinen maar jullie zijn zo enthousiast dat ik
het voor jullie ga regelen”.
En dat was geen loze belofte; de volgende dag
werd er een nieuwe papierdispenser bezorgd
met zelfs een partij reserve rollen papier!
Geweldig
bedankt!

Van der Werff Services is overigens een bedrijf dat is
gespecialiseerd in het wassen van bedrijfsautoparken bij de klant op locatie. Inderdaad niks te
maken met volkstuinen!

De Nijmeegse Vierdaagse
Voor de 97ste keer werd afgelopen juli de Nijmeegse Vierdaagse gehouden. Je zou
kunnen denken dat dit niets met onze vereniging te maken heeft. Het tegendeel is
echter waar: Onze tuinleden Henk de Water en Henk Gordeau liepen dit jaar (weer)
de loodzware vierdaagse uit!
Voor Henk de Water ditmaal extra zwaar omdat hij al een tijdje
loopt te sukkelen met zijn rug. Voor Henk Gordeau was het zijn
25ste vierdaagse en dat leverde hem niet alleen de gebruikelijke
medaille op maar ook de bijhorende jubileum oorkonde! Het
streven van de mannen is om nog drie jaar vol te houden, want
de 100ste vierdaagse, ja, dat moet helemaal een groot festijn
gaan worden! Mannen, gefeliciteerd!
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De honing van VTV Mariahoeve
De twee VTVMariahoeve-bijenvolkjes hebben een bijzonder seizoen achter de rug.
Imker Robert Dijkstra kijkt terug op een bewogen jaar als imker van weigerachtige
koninginnen, opgesplitste volkjes en een treurige bruidsvlucht.

Het bijenseizoen loopt langzaam tegen het einde. In september worden de
bijenvolken gereed gemaakt voor de winter. De eigen voorraden worden dan
aangevuld met suikeroplossing, die ze in de raten opslaan als een extra voorraad
brandstof. Heel de herfst en winter zullen ze op hun voorraden moeten teren. Na
september laat ik de bijen met rust tot maart of begin april.
Dit is ook een mooi
moment om even stil te
staan op het afgelopen
seizoen. Vorig jaar ging ik
met drie volken de winter
in, waarvan het er één niet
overleefd heeft. Met de
twee andere ben ik verder
gegaan.
Een van deze volken deed
het afgelopen voorjaar
goed en heeft 7 kg heerlijke
Mariahoeve honing
opgeleverd. Het andere volkje leed een beetje een marginaal bestaan, aangezien ze
een koningin (moer) hadden die geen eieren wilde leggen.
Zonder een leggende moer wordt een volk kleiner en kleiner, want bijen leven in de
zomer hooguit 6 weken. Het goede volk is begin juni opgesplitst. De oude koningin
wordt dan samen met de helft van de bijen in een nieuwe kast geplaatst en gaat daar
verder met haar eervolle werk. De andere helft van het volk is dan zonder moer,
maar zorgt er voor dat een nieuwe koningin geboren wordt.

Een jonge moer op bruidsvlucht
Het was in juni nog regelmatig koud en slecht weer. Geen optimale omstandigheden
voor een jonge moer die nog op bruidsvlucht moet. Ze was namelijk niet terug
gekomen en ik vrees dat ze helaas ook niet naar zonniger oorden is vertrokken.
Inmiddels heb ik de problemen verholpen en heb ik weer leggende moeren, maar
wel kostbare tijd verloren, waardoor er onvoldoende honing is geproduceerd. Helaas
geen zomerhoning dus. In Nederland heeft Beatrix afscheid genomen en hebben we
nu koning Willem-Alexander, maar bij de bijen zullen de koninginnen de scepter
blijven zwaaien en verantwoordelijk zijn voor het succes van een volk.
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Andere kasten
Komend seizoen wil ik het aantal volken gaan uitbreiden om meer reserves achter de
hand te hebben als er weer iets fout mocht gaan. Ook wil met een nieuw type kast
werken, die past bij een natuurlijker manier van bijen houden, waarbij je bij zo min
mogelijk verstoord en als het even kan op hun eigen honing laat overwinteren. Ik ben
afgelopen winter en voorjaar al begonnen met een paar kasten te maken en zal er
nog een aantal bijbouwen. Het is veel werk, maar wel leuk en ze zien er ook veel
mooier uit dan de gebruikelijke.

Blije bijen
De bijen zeggen niet zo veel,
behalve een beetje ‘bzzz’,
maar als ik ze goed begrijp,
willen zij jullie bedanken voor
de prachtige en afwisselende
en grote hoeveelheid bloemen.
Van sommigen van jullie heb ik
al gehoord dat er al meer bijen
vliegen dan in voorgaande
jaren. Ik ben ook heel
benieuwd of het te merken is
aan betere oogsten van groenten en fruit. Uiteraard hoop ik dat volgend jaar de
hoeveelheid honing toeneemt, dat er genoeg is om aan jullie allemaal een potje te
verkopen. We zullen zien…..
Door Robert Dijkstra

Uitreiking van het allereerste potje Mariahoeve honing.
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Reorganisatie politie
Onlangs is de politie gereorganiseerd en we vroegen ons af wat dat betekent voor de
wijk Mariahoeve in het algemeen en natuurlijk in het bijzonder voor onze vereniging.
Door Bert Blom
De politie liet ons weten dat er “achter de schermen” heel wat
efficiëntie is bereikt waardoor veiligheid nog beter georganiseerd
kan worden. Als voorbeeld wordt gewezen op de nieuwe
gezamenlijke meldkamer van politie, brandweer en ambulance “De
Yp” in Ypenburg. De regio’s Haaglanden en Hollands Midden zijn
samengegaan en het verzorgingsgebied bestrijkt hierdoor maar
liefst 1,75 miljoen inwoners! Er is sprake van een “landelijke politie organisatie”, de
organisatie wordt dus centraal aangestuurd, maar de mate van inzet van politie in
onze wijk wordt “hier” bepaald.
Voor de wijk Mariahoeve en onze vereniging verandert er weinig. Het politiebureau
voor onze wijk is nog steeds het bureau Overbosch aan het Vlaskamp 1 en de
vertrouwde gezichten van onze wijkagenten Priscilla van Delft en Peter Hoogeveen
behoeven we na de reorganisatie niet te missen. Ook de belangrijke
telefoonnummers 1-1-2 (spoed) en 0900-8844 (geen spoed maar wel politie) zijn
onveranderd gebleven.
Indien er hulp nodig is van politie, brandweer of ambulance op ons tuincomplex is het
van belang het juiste adres door te geven. Ook belangrijk is er voor te zorgen dat
hulpverleners worden opgevangen bij de ingang van ons tuincomplex en worden
verwezen naar de plek waar de hulp nodig is. Dit om onnodig zoeken op ons
complex te voorkomen.
Onderstaand alarmschema is wellicht handig om in je tuinhuisje te bewaren:
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Ransuiltjes krijgen vliegles bij VTV Mariahoeve
Het is dinsdag 2 juli als An Stoks in haar tuin met trillende stem zegt “zie je ze, zie je
ze” en ze staat met een vinger te wijzen naar het topje van een Pinus.
Door Ed Split
Bovenin de Pinus heeft een ransuilenpaar een verlaten eksternest als kraamkamer
in bezit genomen en vol trots houden ze hun twee jongen en de omgeving scherp in
de gaten. De jongen krijgen vliegles en vliegen van de Pinus naar de Eik en weer
terug.

De twee jongen samen op een tak

-foto Doreen Saunders

Enkele wetenswaardigheden
Lengte:35-37 cm
Spanwijdte: 84-95 cm
Gewicht: 210-330 gram
Levensduur: 10-15 jaar
Opvallend aan het uiterlijk van de ransuil zijn met name zijn oorpluimen, die
overigens geen echte oren zijn. Zijn naam dankt hij dan ook aan de gelijkenis met
een 'ranse', Middelnederlands voor 'muts met een kap die in plooien afhing'.
Verwarring met de oehoe, die ook oorpluimen heeft, is mogelijk maar deze laatste is
aanzienlijk groter dan de ransuil. Net als de meeste uilen is ook de ransuil vooral
actief als het donker is. Dit in tegenstelling tot de velduil, die ook wel overdag actief
is. De ransuil jaagt op knaagdieren en rustende vogels.
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Zouden vader en moeder ransuil op de hoogte zijn van het Natuurlijk Tuinieren bij
onze vereniging en daarom in een natuurlijke omgeving hun jongen willen
grootbrengen?

Een van de ouders houdt een oogje in het zeil -foto Doreen Saunders

Reactie van Vogelbescherming Nederland
Ik heb op de website van uw volkstuinvereniging de foto’s bekeken en kan
bevestigen dat het om ransuilen gaat. De karakteristieke oorpluimen zijn
onmiskenbaar.
Voor de uilen is het blijkbaar goed toeven aan de rand van de stad, met open veld en
duinen binnen bereik. Wellicht speelt het Natuurlijk Tuinieren ook een rol in de
aantrekkelijkheid van uw volkstuinencomplexje als broedplaats. Ransuilen broeden
vaak in een oud kraaiennest bovenin een spar of den. Ze jagen zowel vanaf een
zitpost als vanuit vlucht, meestal in het donker, en overdag rusten ze in bomen. De
kans is vrij groot dat de ransuilen ook volgend jaar weer zullen terugkomen.
Dennis Hurkman, Vogelbescherming Nederland

En nu maar hopen dat ze volgend jaar inderdaad weer terugkomen.
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www.volkstuindersverenigingmariahoeve.nl
De vernieuwde website van onze tuinvereniging is al een poosje in de lucht en er zijn
al verscheidene leuke reacties gekomen. Zo is het leuk om te vernemen dat we
nieuwe (kandidaat) leden hebben gekregen doordat zij zich via onze site zijn gaan
oriënteren bij onze vereniging. Onze eigen leden vinden het bijvoorbeeld handig dat
ze nu ook online de reglementen kunnen nalezen of diverse bulletins kunnen
raadplegen over tal van onderwerpen. Ook de rubriek “Actueel nieuws en
mededelingen”, die wekelijks en soms dagelijks wordt bijgewerkt, blijkt vaak te
worden gelezen.
Op de oproep (zie Plantaardig juni 2013) om foto’s van je eigen tuin te maken met
een kort verhaaltje erbij zodat deze op de site kunnen worden opgenomen is geen
reactie gekomen. Kennelijk is hier bij de leden geen
behoefte aan of de tijd of inspiratie ontbreekt
wellicht... Althans, dat dachten we. Inmiddels
druppelen er van verschillende kanten toch een
bijdrage. Maar we zouden het liefste alle tuinen op de
site zetten.
Suggesties voor de site, verhaaltje over jouw
tuinervaringen of foto’s van je eigen tuin? Mail naar:
website@vtvmariahoeve.nl

Uit de oude doos
Ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van onze vereniging is in 2009 een
jubileum (verjaardags) kalender uitgegeven. Die oplage was beperkt en het laten
bijdrukken van nieuwe exemplaren is een te dure aangelegenheid. Op de kalender
stonden ook diverse wetenswaardigheden over de vereniging en de directe
omgeving van ons tuincomplex. Degene die niet over een exemplaar van de
kalender beschikken willen we toch de gelegenheid geven wat van de inhoud te
lezen. In één van de vorige uitgaven van Plantaardig was het artikel te lezen over de
oliewinning in de directe omgeving. Nu, in deze uitgave van Plantaardig, het artikel
over de Sijtwendetunnel:

De Sijtwendetunnel -De oude benaming voor de dijk van de landscheiding was
“Sijtwende”.
De aanleg van de N14 is van grote invloed geweest op onze vereniging. Hadden we
vroeger een wijds uitzicht over de polder, thans hebben we uitzicht op de
geluidsschermen en de wand van de Sijtwendetunnel en werd het geluidsniveau op
ons complex een paar decibel hoger. Maar naast de nadelen heeft de aanleg van de
N14 en de Sijtwendetunnel ook wat voordelen voor onze vereniging met zich mee
gebracht.
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Tijdens de aanleg en de bouw van de weg en de tunnel waren het Rijkswaterstaat en
de aannemers die onze vereniging alle medewerking verleenden. Voorbeelden zijn
de Jeu de Boulesbaan en de vierwielige gazonmaaier die door Rijkswaterstaat aan
de vereniging zijn geschonken.

De Sijtwendetunnel in aanbouw. (Foto’s: Fam. Split)

Op kosten van Rijkswaterstaat werd het hele complex voorzien van een aansluiting
op het rioleringsnet en werden de tuinen aangesloten op de waterleiding.
De tuinders op de strook van ons complex die hun tuin moesten verlaten t.b.v. de
situering van een bouwterrein en ketenpark voor de aannemers kregen hiervoor een
royale financiële vergoeding.
Nadat de werkzaamheden van de Sijtwendetunnel gereed waren en het bouwterrein
en ketenparken waren opgeruimd, werd die strook keurig achtergelaten en kon hier,
aan het Mezenpad, weer een aantal leden met veel plezier gaan tuinieren.
In November 2003 werd de Sijtwendetunnel door Koningin Beatrix geopend.

Oktober
“Het voordeel van regen”

Een lekkere dag m et een
beetje regen
Is voor een zw are gieter
een w are zegen
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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. Sewpersad	
  

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

	
  

N ovem ber
“Het tuinseizoen gaat snel voorbij”

R egende het op den laatste
dag van m ei
D an is begin novem ber,
oktober nèt voorbij	
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