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Onze vrijwilligersorganisatie
Bestuur

(bereikbaar via info@vtvmariahoeve.nl)

Eric den Dekker
Anneke Stam
Henk Staal
Mijnhart Johannes
Ed Split
Jan Stam

1e voorzitter - lid dagelijks bestuur
2e voorzitter
Penningmeester – lid dagelijks bestuur
Commissaris Juridische zaken
Commissaris Openbaar groen – externe relaties
Commissaris Bouwzaken / onderhoud

Beheer verenigingsgebouw
Henk Staal

Beheer verenigingswinkel
Henk Staal

Commissie van onderzoek
Bram Franken – An Stoks

Verenigingsblad “Plantaardig"
Bert Blom
(redactie@vtvmariahoeve.nl)

Website
Bart Fennema – Bert Blom
(website@vtvmariahoeve.nl)

Tuincontrole commissie
Vacant

Tuintaxatie commissie
Bram Franken - Hely Split

Bouwcontrole commissie
Jan Stam – Theo Velthuysen

Bouwtaxatie commissie
Jan Stam – Theo Velthuysen
Natuurlijk Tuinieren
Ed Split (coördinator) – Hely Split – Judith Split – Sient Vingerling – Periklis Skourlis –
Doreen Saunders – Jean Otterspoor – Piet van Steijn –Udo Teunis – Bert Blom – Kor Krul - Jan
Stam - Bram Franken
Ondersteuning onderhoud groen
Mieke van der Kaaij – Adriana Oele

Speciale dank aan:
Postuum Erelid
Mevrouw F.G. Staal
Ereleden
De heer J.J. Feijen - De heer S.J.A. Vluggen
Leden van Verdienste
Mevr. H. M. Osnabrug, Mevr. H. van der Ende, Mevr. J.G.E. van Roermund,
De heer A. Osnabrug – De heer H. Gordeau
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Van de voorzitter
Helaas moeten we dit keer het voorzittersjournaal van
onze voorzitter Eric missen.
Op het moment dat Plantaardig naar de drukker ging was
Eric op vakantie.
Niet in een luxe hotel in een ver land, maar "gewoon" in Nederland en, zoals een echte
natuurliefhebber betaamt, in de natuur met het hele gezin in een tent.
Heerlijk zonder email verkeer en zonder computer.
Dat is pas vakantie!

Eric liet ons wel telefonisch weten:

Plantaardig herfst 2014

4

Bij de voorpagina
De zomer zit er weer op. Een zomer die zeker niet tegen viel. De afwisseling van
voldoende regen en volop zon heeft de natuur op onze tuinen goed gedaan.
In het kader van natuurlijk tuinieren is veel gedaan om het verblijf van dieren, insecten
en vogels aangenaam te maken. Deze herfst zullen deze mede tuingebruikers dan ook
weer op zoek gaan om alvast een plekje te reserveren dat geschikt is om de komende
herfst en winter weer goed door te komen.
Het lijkt wel een ANVR reisgids met een groot arsenaal aan hotels, appartementen en
all-in arrangementen: egelverblijven, insectenhotels, vogelhuisjes, bergen met bladeren,
struiken, boomstammen, heggen, takkenrillen, noem maar op.
Ongetwijfeld zullen we de zon wat minder gaan zien maar we kunnen ook weer gaan
genieten van de wisseling van groen en bloei naar prachtige herfstkleuren en
indrukwekkende wolkenvelden.

Foto's: Sient Vingerling

De redactie
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Tuin gereed voor de vogels?
Vogelbescherming Nederland heeft de nodige tips om alvast te
gaan denken hoe we deze herfst kunnen gebruiken om onze
tuinen gereed te maken voor de komende winter.

Als het zacht winterweer is, vinden vogels nog volop natuurlijk voedsel, zoals insecten,
spinnetjes, kleine bodemdiertjes. Ook in bossen en in het buitengebied is nog volop
voedsel te vinden. Pas bij vorst en sneeuwval zie je vogels naar de stad trekken, in de
hoop daar makkelijker voedsel te vinden. En dat is meestal geen probleem. Onze tuinen
hangen vaak vol met vetbollen, pindaslingers en er staan voedertafels vol met voedsel.
Voor vogels een welkome aanvulling in een periode dat ze extra voedsel goed kunnen
gebruiken.
Als er weinig vogels op je vetbol afkomen, kan dat te maken hebben met de inrichting
van de tuin. Het is niet van zelfsprekend dat je vogels aantrekt met vetbollen en een
gevulde voedertafel. Vogels hebben ook beschutting nodig, zodat ze snel ongezien naar
de voerderplek kunnen komen, en weer even snel retour kunnen gaan om op een veilige
plek het voedsel op te eten. Een kale tuin met weinig begroeiing kan een belemmering
zijn voor vogels om er open en bloot hun voedsel te gaan zoeken. Zorg dus voor
voldoende beschutting in de tuin, door het aanplanten van struiken en, als er plek is, een
boom.

-0-

Kindervraag over de kleur van bladeren
Waarom zijn in de zomer de blaadjes van een boom groen en
krijgen ze in de herfst een andere kleur?
In de bladeren van bomen zit een kleurstof. Die kleurstof noemen ze "bladgroen". In de
herfst gaat die groene kleurstof uit de bladeren en worden de bladeren oranje of rood.
Wat vind jij de mooiste kleur in de herfst?
-0-

Plantaardig herfst 2014

6

Het voeren van eenden
We kunnen er ons op verheugen dat op en rondom ons tuincomplex veel eenden
vertoeven. Maar over het voeren van deze eenden blijken
de meningen nogal uiteen te lopen.
Eenden voeren is voor klein en groot een leuke activiteit. Vooral op ons tuincomplex waar
inmiddels al meerdere generaties eenden zijn opgegroeid. Diverse tuinleden herkennen
precies de eenden die zij hebben zien opgroeien en zelfs de jongen van de eenden die op
hun eigen tuin hebben gebroed. Kortom, dierenliefde pur sang.
Een wilde eend eet geen brood maar doet zich tegoed aan ondermeer waterplanten.,
slakken, wormen, peulvruchten en zelfs gras. Allemaal voedselbronnen met veel
mineralen en vitamines. Een wilde eend wordt met dit "menu" tussen de 10 en 15 jaar
oud.
De eenden die wij op ons tuincomplex kennen zijn volgens deskundigen "verwend" omdat
ze veel brood krijgen en daardoor zelf niet genoeg op zoek gaan naar meer natuurlijk
voedsel met voldoende mineralen en vitamines. Hierdoor worden "onze" eenden niet
ouder dat een jaar of 3.
Deze bewering zal best waar zijn, maar een probleem is dat de waterkwaliteit van onze
sloten slecht is en er bijna geen voedselbronnen aanwezig zijn. Zo zijn waterplanten niet
te vinden en is ook de bodem van onze wateren levenloos.
Hopelijk wordt straks de waterkwaliteit van onze sloten beter als de ecologische
verbindingszone (de grote watergang langs ons tuincomplex) weer een echte ecologische
verbindingszone wordt als de inmiddels beruchte dam eindelijk is verwijderd.
Tip:
Geef nooit meer brood
dan de eenden op kunnen.
Als er teveel brood
achterblijft dan lokken
we ratten aan.

Willen we het eendenbestand op ons tuincomplex in stand
houden en daarvan blijven kunnen genieten, dan zullen we
voorlopig toch moeten doorgaan met voeren. Misschien iets
meer bruin dan wit brood en weten we iets te verzinnen om
ook voedsel met vitamines en mineralen aan de eenden te
geven.

En straks, als de waterkwaliteit helemaal in orde is met onder andere veel waterplanten,
kunnen we ons beperken tot wat extra verwennerijen en worden onze eenden ouder dan
3 jaar.
De tijd zal het leren.
-0-
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Hand- en spandiensten
Zonder sponsors, zonder vrijwilligers en zonder leden die hand- en
spandiensten verrichten kan geen enkele vereniging bestaan.
Als voorbeeld ons verenigingsblad "Plantaardig". Vrijwilligers stellen het blad samen, de
repro van Aegon zorgt dat het gedrukt wordt en onze eigen leden Magda en
Günther van tuin 7 zorgen ervoor dat we een seintje krijgen als het blad
klaar is en brengen de stapel verenigingsbladen dan zelfs bij ons aan de
verenigingsvoordeur.
Dus een extra compliment voor Magda en Günther is zeker op zijn plaats!
Bedankt!
-0-

Niet vergeten!
De algemene ledenvergadering (ALV) is op:
zaterdagmiddag 11 oktober 2014.
De uitnodiging en agenda worden u nog tijdig toegestuurd.
-0-

Weerspreuken voor de komende tijd
Ook zo benieuwd of die oude spreuken
nu nog steeds uitkomen?

•
•
•
•
•
•

Brengt juli hete gloed, zo gedijt september goed.
Warm in september, koud in december.
Op de 5de september wordt bewezen, wat het voor weer de hele maand zal wezen.
Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn,
maar is het nat en koel, 't is van een zachte winter een voorgevoel!
November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn.
Zwaait de winter in november al met zijn staf, zijn rijk is van korte duur voor straf
-0-
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Huiswerk
Vroeger op school leverde ik soms huiswerk in waar ik erg mijn best op had gedaan.
Alles nog eens 100 keer doorgekeken en was er dan zeker van dat het een 10 zou
worden. Maar als je het huiswerk van de leraar terug kreeg stonden er toch
weer van die venijnige en irritante rode halen en aantekeningen bij.
Alweer geen tien!
Dat (....) gevoel had ik ook weer toen het vorige nummer van Plantaardig terug kwam van
de drukker. Ik had het concept van Plantaardig wel 100 keer doorgelezen en geen fouten
gevonden. En toen kwam het terug en dan zie je (te laat) toch weer fouten:
Op pagina 4
"Op 26 mei bestaan wij als Volkstuinvereniging alweer 30 jaar" moet zijn "22 mei"
Op pagina 8
"een aantal tuinen waren nog niet verhuurd" moet zijn "een aantal tuinen was nog niet
verhuurd"
Op pagina 11
"Meer informatie en foto's is te vinden op onze website" moet zijn "zijn te vinden"
Op pagina 12
"Ruim 20.000 mal is er sprake van" moet natuurlijk zijn "ruim 20.000 maal"
Al is het dan, net zoals vroeger, weer geen 10 geworden, hopelijk geven jullie Plantaardig
toch wel "een kleine voldoende".
(De volgende keer attendeer ik niemand op mijn fouten; misschien valt het niet op!)
Bert

-0-

"Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen.
De ene is gisteren en de andere is morgen. Dit betekent dat het vandaag de
juiste dag is om lief te hebben, te geloven en in de eerste plaats te leven"
Daila Lama
-0-
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Uit de oude doos, tuin 61

Het is altijd leuk om oude foto's van ons tuincomplex te zien. Maar een oud plaatje in de
vorm van een tekening is natuurlijk nòg leuker.
Ons tuinlid Piet van Steijn tekende dit tafereel in 2004. Het betreft tuin 61, de tuin
van zijn voormalige "buurman" Gerard.

-0-

Nestkastjes
Nu het broedseizoen alweer ver achter de rug is en we ons gaan opmaken voor
de herfst en de winter, komen onderstaande tips wellicht mooi op tijd.
U bent blij met de bewoners van uw nestkast en als een goede gastvrouw/-heer geeft u
ze graag een schoon onderkomen.
Maar let op
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Vogels gebruiken een nestkast soms meerdere keren per seizoen voor een tweede legsel
of zelfs derde legsel. Het is zaak ze daarbij niet te storen. Soms blijft er een dood
jong achter in het nest. Dit gaat uiteraard stinken en vormt een bron van infectie. Als u
binnen één week na het uitvliegen de nestkast checkt, kunt u daar wat aan doen. U
verstoort dan niet de ouders. Het dode jong haalt u uit het nest met zo’n latex
handschoentje aan, de rest laat u gewoon zitten; de ouders beginnen hun tweede leg in
het oude nest.
Ongedierte
Het is goed om – na het broedseizoen – nestkasten ook helemaal schoon te maken. Vaak
zit er namelijk ongedierte in het nest. Met deze grote schoonmaak kunt u het beste
wachten tot het najaar, zo rond september/oktober is een goede tijd. Alle jongen zijn
dan zeker uitgevlogen, ook jongen van een tweede of derde legsel.
In de winter gebruiken vogels nestkasten om te rusten. U biedt ze een schoon onderdak
als u in het najaar de kast heeft gekuist.
Heet water
Om schoon te maken haalt u de kast uit de boom of van de muur en schudt al het oude
nestmateriaal eruit. Hoe mooi zo’n nestje er ook uit kan zien, er zitten vaak vlooien en
luizen in. Giet daarom eerst een flinke scheut heet water in de nestkast voor u het oude
nest eruit haalt. U hoeft geen schoonmaakmiddelen te gebruiken en zeker geen
bleekwater. In nestholten in de natuur wordt ook nooit met groene zeep geboend. Heet
water is voldoende. Met een harde borstel en heet water even uitboenen en schoon is
mijn nestkast. Hij kan weer een heel nieuw broedseizoen mee!
-0-

Zomaar elf tips voor een natuurvriendelijke tuin
Ed Split verzamelde voor
ons deze leuke tips
1. Beperk de bestrating in uw tuin. Teveel beton is niet goed voor een rijk dierenleven
in uw tuin. Een schutting kan ook een mooie, groene haag zijn en bestrating kan ook
natuurlijk zijn, zonder extra onderhoud.
2. Met de juiste beplanting kunt u insecten, vogels en vlinders lokken in uw tuin. Vaak is
deze beplanting ook nog een lust voor alle zintuigen qua kleur en geur. Gebruik bij
voorkeur inheemse planten, die ook voor zaden, vruchten en noten zorgen.
3. Water in de tuin met bij voorkeur een natuurlijke vijver met een aflopende rand. De
vijver dient als drinkwater, schuilplaats en wasgelegenheid voor allerlei dieren in de
tuin. Mocht een vijver niet lukken; met een drinkschaal zijn de bewoners in uw tuin
ook al erg blij.
4. Beschutting voor vogels met struiken en planten bij voorkeur tegen een gevel of
schutting. Vogels zijn erg blij met “prikkende” struiken omdat dit een goede
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

schuilplaats vormt. Als de plant of struik ook nog voor voedsel zorgt (bessen) dan is
het natuurlijk helemaal een feest.
Een natuurlijke haag, zodat de egels er onderdoor kunnen scharrelen. Houten
schuttingen en dichte schuttingen vormen een obstakel voor egels.
Preventieve plaagbestrijding en gewasbescherming in uw tuin. Is er sprake van een
plaag gebruik dan altijd een 100% ecologisch verantwoord product, om de
biodiversiteit in de tuin niet te verstoren!
Niet snoeien zolang de vogels nog aan het broeden zijn. De algemene adviesperiode is
vanaf 15 maart tot en met 15 juli.
Een composthoop is niet alleen goed voor het verminderen van het GFT-afval; het
levert ook waardevolle compost op voor de tuin!
Ook goed voor uw kostbare vrije tijd… ruim de tuin niet te nestjes op, want juist in
kleine “rommelhoekjes” voelen dieren en insecten zich erg thuis. Laat een bosje met
takken liggen, laat in een hoekje brandnetels staan, stapel houtblokken op… de
dieren in uw tuin hebben dit nodig als schuilplaats en voeding.
Hang nestkastjes en insectenhotels op in uw tuin. Dit staat niet alleen leuk, maar
draagt gegarandeerd bij aan meer leven, dus de biodiversiteit in uw tuin.

Plaats hier en daar een omgekeerde dakpan of bloempot met stro erin. Vele insecten
(b.v. oorwurmen) zullen daarin een schuilplaats of nestelplaats vinden en u verlossen van
lastige gasten zoals bladluizen.
-0-

Het tillen van zware lasten
In het verre verleden, tijdens mijn werkzame leven, had ik eens het genoegen een groep
Rotterdams aannemerspersoneel te mogen begeleiden in de voorbereidingen naar het
examen van het veiligheidsdiploma "Veiligheid Certificaat Aannemers" (VCA).
Zo'n cursusdag was voor de groep een echt uitje met volop koffie, koekjes
en tussendoor een uitgebreide lunch. Lekker even een dag dus wat anders
dan het normale (zware) werk. En gelachen werd er volop.
Op een gegeven moment kwam het onderwerp "het tillen van zware lasten" aan de orde.
Op mijn vraag "wie kan er wat vertellen over het tillen van zware lasten?" antwoordde
één van hen: "zwaar tillen moet je nooit doen. Da's klote
voor je rug en je wordt er nog moe van ook. Het is veel beter
om een ander zwaar te laten tillen!". Een ander wist weer te
vertellen dat als je schilder bent en je baas geeft opdracht
om grondverf te gebruiken, je dat moet weigeren. "Je moet
met grondverf veel te vaak de ladder op en af om je kwast
steeds in de verfpot te dopen. Want met grondverf mag je
niet de ladder op, want grondverf hoort op de grond te staan.
Daarom heet het ook grondverf!".
En zo ging het in Rotterdam nog even door....................
Plantaardig herfst 2014
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Maar we dwalen af, want het onderwerp was "Het tillen van zware lasten" en je kunt je
afvragen wat dat met een tuinvereniging te maken heeft.
Nou, ongemerkt sjouwen we op onze tuinen heel wat af. Tegels, graszoden, gasflessen,
struiken en boompjes met zware kluit, zakken aarde en noem maar op. En met al deze
activiteiten worden onze ruggen zwaar belast.
Vandaar toch even aandacht voor het tillen van zware voorwerpen:
1. Ga door de knieën en pak het voorwerp vast.
2. Houdt je rug goed recht en til het rustig op vanuit je benen.
3. Draag het voorwerp zo dicht mogelijk tegen je lichaam.

Til zaken die meer dan 25 kilo wegen niet alleen op, maar vraag een helpend handje.

-0-

Appelrecept voor in de magnetron
Weer eens wat anders dan appeltaart met slagroom
1. Verwijder het klokhuis van één of meerdere geschilde appels waarbij je moet
proberen de onderzijde heel te laten.
2. Maak een mengsel van bruine suiker, kaneel en nootmuskaat en strooi dit mengsel in
de appels en doe een klontje boter boven op de appels.
3. Zet de appels in een ovenschaal, dek ze af en verwarm ze ca. 4 minuten in de
magnetron en laat ze daarna afkoelen.
(In plaats van suiker en kaneel kan je ook de appels na afkoelen vullen met bijvoorbeeld
jam, of het geheel garneren met ijs of vla)
0-
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Buurttuinieren
Je hebt het ongetwijfeld gezien. Tegenover de ingang van ons tuincomplex is
begin dit jaar een project "Buurttuinieren" gestart. Hieronder wat
meer informatie over hoe dit leuke initiatief begon.
26 mei 2014
Door de redactie van Plantaardig
Op initiatief van woningbouwvereniging
Vestia en een aantal buurtbewoners is
een leuk project gestart. Schuin
tegenover de ingang van tuincomplex is
een stuk grond met een hekwerk
afgeschermd en voorzien van verse
aarde. Hiermee krijgen de bewoners
van de complexen van Vestia rondom
Isabellaland de gelegenheid om op dat
stuk te gaan tuinieren.
Vandaag zijn de eerste plantjes door de bewoners gepland. Een van de bewoonsters
wist te vertellen dat ze tijdens wandelingen over ons tuincomplex van onze leden al wat
nuttige tips heeft gekregen. De bewoners hopen dat ook in de toekomst gerekend kan
worden op leuke adviezen. Voor de meeste deelnemers is het tuinieren namelijk helemaal
nieuw.
“Natuurlijk is het leuk als het tuinieren de nodige groenten en kruiden oplevert, maar
één van de doelstellingen is dat de sociale contacten tussen de buurtbewoners onderling
worden gestimuleerd”, aldus de bewoonster.

En zo ziet het er uit
anno augustus 2014

-0Plantaardig herfst 2014
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Overnachten op ons tuincomplex
Aan het einde van een dag heerlijk genieten zal menigeen wel eens gedacht hebben
"Mocht ik vannacht maar lekker blijven slapen hier in mijn huisje!"
Maar waarom mag dat eigenlijk niet?

De aanwezigheid van ons volkstuinencomplex ligt vast in een bestemmingsplan. En dat is
erg plezierig want dat betekent dat een instantie of een projectontwikkelaar ons niet zo
maar kan weg krijgen.
Het lastige bij onze vereniging is dat we voor een deel tuinieren op het grondgebied van
de gemeente Den Haag en voor een deel op het grondgebied van de gemeente
Leidschendam-Voorburg. Vandaar dat bijvoorbeeld het ene tuinlid een bouwvergunning
voor een huisje moet aanvragen bij de gemeente Den Haag en een ander bij de gemeente
Leidschendam-Voorburg.
Van oudsher hanteren beide gemeenten andere criteria voor de oppervlakte van tuinen,
de opstallen, opbergkisten en eventuele kassen op een tuin. Maar inmiddels blijkt dat de
onderlinge verschillen steeds kleiner worden en er zelfs sprake is van bijna dezelfde
teksten in de bestemmingsplannen. Zelfs inclusief dezelfde typefouten.
Wat in ieder geval in beide bestemmingsplannen gelijk is, is de tekst onder artikel 12.3
van de bestemmingsplannen "volkstuinen":
12.3 Specifieke gebruiksregels
• Het gebruik van gronden en opstallen voor het houden van nachtverblijf is niet
toegestaan.
• Recreatief nachtverblijf is in strijd met het bestemmingsplan.

-0-

Onderhoud in de tuin
Voor hen die zich denken te gaan vervelen in oktober
heeft Ed Split het nodige werk verzameld.
Ook in oktober is er nog genoeg te doen in de tuin. Knip niet alles wat uitgebloeid is tot
de grond toe af. Het is een naar gezicht en vorstgevoelige en vooral pas ingeplante vaste
planten verzwakken. Scheur (te) grote pollen vaste planten (Hosta, Iris , Polygonatum)
gooi kale en houtige middenstukken weg. Knip wel de toppen af van vaste planten die zich
hinderlijk kunnen uitzaaien (Eupatorium, Asters) en gooi die in de GFT-bak, samen met
rozenblad waar nu blackspot of meeldauw op te zien is. Laat al het blad liggen in de tuin,
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dit is de eerste bescherming, vooral eiken- en berkenblad blijven lang droog en zorgen
voor een hele goede beschermingslaag. Snoei nu de doorbloeiende klimrozen en
ramblers, dat ruimt lekker op. Als u niet meer weet of u een doorbloeier hebt of niet,
blijf er dan van af.
U kunt nu ook prima nieuwe rozen planten: maak een ruim plantgat, meng de grond die
eruit komt met net zoveel potgrond en zet de plant in dit mengsel, daarna een hand
koemestkorrels. De entplaats van de roos, te herkennen aan een soort 'knobbel' in het
stammetje, wordt 'aangeaard', zodat de roos op een heuveltje staat. (Ver)plant
wintergroene heesters nu. Hebt u een donkere, saaie hoek in de tuin? Zet er eens een
Mahonia media 'Charity' of 'Wintersun': wintergroen, met prachtige gele bloemen in het
vroege voorjaar. Bladverliezende heesters nog niet (ver)planten; wacht tot het blad
eraf is.
Neem eens een Acer in pot. Acers zijn ideale potplanten, die u de hele winter gewoon
buiten kunt laten. Hetzelfde geldt voor Hortensia's in pot. Zet ze pal tegen elkaar aan,
op een beschutte plek.

-0-

Van kauwtje tot kauw
Een interessant verhaal van Vogelbescherming
Nederland willen we jullie niet onthouden

Vroeger was de kauw een schuwe vogel. Nu woont hij dicht op de mens en eet hij soms
mayonaise uit weggooide patatbakjes. In de nazomer kijken jonge vogels de kunst van
het voedsel verzamelen af.
Overal scharrelen in augustus jonge kauwtjes rond. U kunt ze goed herkennen. Ze zijn
iets matter van kleur dan de
volwassen vogels en hebben minder
contrast tussen de grijze kop en het
zwarte lijf. Hun ogen zijn dof bruin
in plaats van het bleke grijs van de
ouders. Ook zijn de snavels wat
kleiner. Soms lopen die aan
weerszijden zelfs nog geel uit,
herinnerend aan die hongerige bekjes
in het nest.
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Uit het nest
Jonge kauwtjes kunnen nog niet goed vliegen als ze in juni-juli uit het nest komen. De
eerste dagen blijven ze daarom bij elkaar en krijgen ze te eten van de ouders. ‘s Nachts
blijven de ouders nog bij deze jongen in de buurt, waar ze dan ook zitten. Na die eerste
week vliegen de jongen mee naar voedselgebieden en gemeenschappelijke rust- en
slaapplaatsen, de zogeheten roestplaatsen.
Nog een week of vier krijgen de bijna zelfstandige vogels voedsel aangereikt nadat ze
uit het nest zijn. Daarna zoeken ze vaak samen met de ouders voedsel op de grond:
insecten, knopjes, zaadjes, allerlei afval. Ze kijken de kunst af. Na week vijf houdt dat
op en breken de familiegroepen op.
Levenslange paarband
Jonge kauwen kiezen in hun eerste levensjaar al een partner. Eerst wisselen ze nog,
maar daarna zijn ze monogaam en vormen ze een levenslange paarband. Ze zijn het hele
jaar samen en ook binnen een groep goed te herkennen. Scheiden is kostbaar voor een
kauw. Meestal leidt het tot verlies van nestplaats en sociale rang. Mannetje en vrouwtje
kunnen ook een nest jongen niet in hun eentje groot- brengen. In de meeste gevallen
nemen de kauwen daarom pas een andere partner als een van beide doodgaat. De jonge
stelletjes gaan overigens pas broeden als ze twee jaar oud zijn.
Favoriete slaapplaatsen
Ook in augustus groeperen de kauwtjes zich massaal bij hun favoriete slaapplaatsen
voor de avond. Er kunnen honderden, zelfs duizenden vogels bijeenkomen. Dat is een
rumoerige bezigheid. De kauwen cirkelen langdurig rond boven de slaapplaats, vliegen
vaak op, komen weer terug en vallen uiteen in kleine groepjes. Uiteindelijk vormen ze een
grote groep. Het kan uren duren voor de dieren op elkaar gepakt in het dichte bladerdek
zitten. In de ochtend is er minder gedoe en vliegen ze redelijk rechtstreeks naar de
voedselgebieden
Wie dit geheel luidruchtig vindt: in Nederland valt het nog mee; in Zweden zijn wel
groepen van 40.000 vogels geteld!

-0-
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Oplossing puzzel uit de zomeruitgave van
Plantaardig
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De te raden zin luidt dus: "Natuur in de wijk"
Wil je vaker zo'n puzzel? Laat het de redactie weten!
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De verenigingsbrochures
Onze vereniging heeft een aantal brochures uitgegeven over verschillende
onderwerpen. De brochures zijn verkrijgbaar in het verenigingsgebouw,
maar u kunt ze ook lezen op onze website.
“Het huren van een tuin”
In deze brochure wordt in het kort samengevat welke stappen je moet ondernemen als
je interesse hebt in een tuin bij onze vereniging.
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“Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren”
Aan onze vereniging is het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren uitgereikt. In deze
brochure wordt omschreven wat het keurmerk betekent.
“Het veilig en milieu verantwoord stoken van kachels op de tuin”
Voor uw eigen veiligheid en gezondheid en die van uw mede tuincollega’s diverse tips om
veilig en met respect voor het milieu een kachel te stoken in uw huisje.
“Alles over gasflessen, gasleidingen en gasslangen”
Wanneer moet ik een slang vervangen, wat is het verschil tussen butaan en propaan, hoe
lang mag een gasslang zijn, moet ik ventileren? Antwoord op deze en andere vragen
krijgt u in deze brochure.
“Windmolens op ons complex”
Een belangrijke brochure als u overweegt om een windmolen aan te schaffen.
“Bomen op de tuin”
Niet alle soorten bomen zijn toegestaan en u kunt niet zomaar een boom kappen of
snoeien. Het kan zelfs zo zijn dat er een boom op uw tuin staat die helemaal niet van u
is. Deze brochure maakt een hoop duidelijk.
“Tuin en windschermen op ons complex”
De brochure geeft een nadere toelichting op de reglementen die over dit onderwerp
gaan.
“Watermeter en waterleidingen winterklaar maken”
Kapotgevroren watermeters en waterleidingen brengen geregeld (onnodige) kosten en
ongemakken met zich mee. Deze problemen zijn goed te voorkomen. Lees er alles over.

Om het milieu en de kosten te sparen zijn niet alle verenigingsbrochures in grote
aantallen in het verenigingsgebouw op voorraad. Mocht u een brochure willen hebben die
niet op voorraad is? Laat het de redactie weten!

-0-
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Twee gaatjes
Het wiel van bepaalde merken kruiwagens kan je monteren op verschillende manieren. Je
hebt de keuze uit twee gaatjes. Het voorste- of het achterste gat. Waarom deze
keuze? In dit artikel wat meer hierover.
Door het wiel in de voorste gaten
te monteren bereik je dat het
rechtuit lopen wat stabieler gaat.
(In vakjargon "de naloop")
Het nadeel is dat de last in de
kruiwagen zwaarder "aan je armen
hangt".
Door het wiel in de achterste gaten
te monteren (minder naloop) is de
kruiwagen meer wendbaar en is de
last in de kruiwagen wat minder
zwaar aan je armen.
Nu we het toch over kruiwagenwielen hebben misschien een goed moment om wat te
vertellen over de voor- en nadelen van massieve kruiwagenwielen en luchtbanden
(tubeless of met binnenband)
Massieve banden
Het voordeel van massieve banden is natuurlijk dat je nooit last hebt van een lekke
band. Het nadeel is dat een massieve band wat zwaarder loopt.
Tubeless Luchtbanden (zonder binnenband)
Het nadeel van een luchtband zonder binnenband is dat als je een lekke band krijgt, de
band met speciaal gereedschap en een rubberen plug moet worden gerepareerd. Of je
moet ervoor kiezen een binnenband te monteren. Een ander nadeel is dat als de band zo
leeg is dat de band met meer volledig op de velg aansluit, je veel moeite hebt met het
oppompen van de band. Er is namelijk veel lucht voor nodig om de band weer op de velg
te laten aansluiten/afdichten. Met een fietspomp of een klein compressortje is het
eigenlijk bijna niet te doen. Je zult bij een garage langs moeten gaan.
Luchtbanden met binnenband
Tot slot de kruiwagenwiel met een binnenband. In geval van een lekke band kan de
binnenband gewoon worden vervangen of worden "geplakt" op dezelfde wijze als een
fietsbinnenband.
Wat prijsvoorbeelden (internetprijzen dus let op bijkomende verzendkosten)
• Compleet wiel (kunststof) met massieve band:
€ 20,00
• Compleet wiel (kunststof) met tubeless band:
€ 30,00
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•
•
•

Losse binnenband (400 x 8) A-merk vanaf:
€ 10,00
Losse buitenband (400 x 8) incl. binnenband vanaf: € 6,00
Losse binnenband: (400 x 8) vanaf:
€ 3,00

(Deze hele goedkope banden zijn veelal van mindere kwaliteit en zullen wat vaker
moeten worden opgepompt dan de betere A-merken )
In het winternummer van Plantaardig kan je enkele tips verwachten hoe je een
kruiwagenbinnenband moet demonteren en weer op de velg moet monteren.

-0-

30 jarig bestaan van vtv Mariahoeve
Het 30 jarig bestaan van onze vereniging werd weliswaar niet echt gevierd, maar
we hebben het op zaterdagmiddag 24 mei jl. toch een klein beetje
feestelijk gemaakt in ons verenigingsgebouw “Tuinpaviljoen”.

Gedurende de middag kon
het bestuur de nodige
leden begroeten en hen
plezieren met ondermeer
koffie en thee met
heerlijk appelgebak met
slagroom.
Tijdens deze middag zijn
diverse foto's gemaakt
van deze gezellige middag.

Op verzoek nogmaals waar de foto's zijn te zien:
Ga naar onze website en scroll via "nieuws" terug naar 24 mei 2014.

-0Plantaardig herfst 2014
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Duiven
Vogelliefhebbers zijn grofweg in twee kampen te verdelen. Zij die duiven een warm
hart toedragen en vogelaars die er niks mee hebben; die ze niet als echte
wilde vogels zien en ze met de nek aankijken.

Voor- of tegenstander, over één ding zijn vogelaars het wel eens. Jonge, nog niet
uitgevlogen duiven zijn bepaald niet moeders mooiste. Ze zitten als dodo’s log en plomp
over de rand van het nest te turen. De dodo is uitgestorven, dus je kunt ook denken: die
duivenjongen bieden een mooie nostalgische impressie van de dodo-look.
Houtduif is de grootste
De grootste duif die bij ons voorkomt is de houtduif. Deze grote plompe vogel, zelfs
groter dan een meerkoet, valt op door zijn twee witte nekvlekken. Verder zijn
houtduiven de chiquere heren en dames binnen de duivenfamilie. Beide hebben een
blauwgrijze kop en rug met een fraaie
contrasterende zalmkleurige borst. Kijk je een
houtduif diep in de ogen, dan zie je een lichtgele
iris en zwarte pupil. Dat maakt een pientere
indruk.
Eigenlijk kom je houtduiven tegenwoordig bijna
overal tegen. In bos, stadspark, tuin en zelfs
midden in het stadscentrum. Ze bouwen een nest
van takjes in de boom, maar maken niet veel werk
van dit bouwsel. Het zit wat slordig in elkaar
gevlochten en het is zo dun, dat je er gemakkelijk doorheen kijkt. De meeste van onze
broedvogels blijven het gehele jaar door in eigen land, een klein deel trekt ‘s winters
richting Frankrijk en Spanje. In het najaar trekken grote aantallen houtduiven, in
groepen van soms een paar duizend vogels, vanuit Duitsland en Scandinavië naar ons land.
De onopvallende holenduif
Het kleine broertje van de houtduif is de holenduif, die wel tien centimeter kleiner is.
Zo groot als de meer bekende Turkse tortel. De
holenduif is onopvallend en kan op het eerste
zicht verward worden met een postduif of
stadsduif. Het verenkleed is echter geheel
blauwgrijs met purperkleurige hals. Kijk je goed
dan vallen de twee groene iriserende vlekken in
de nek op, daar waar die bij de houtduif wit zijn.
Ook ontbreken bij holenduiven de witte banen op
de bovenvleugels (kenmerkend voor de houtduif),
zodat beide soorten ook makkelijk in vlucht zijn
te onderscheiden.
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Holenduiven broeden bij ons in parken met oude bomen, langs bosranden en open plekken
in bossen, maar ook in steengroeven en oude gebouwen. Ze maken zowel gebruik van
natuurlijke holtes als van grote (uilen)nestkasten. Opvallend aan de holenduif is het
geluid, dat niet klinkt als duiven-gekoer, maar als een laag en zacht ‘oeoe-woe-oeoe-woe’.
Wat je ook van duiven vindt, het blijkt dat ze toch meer dan de moeite waard zijn om
nauwkeuriger te bekijken.
(Vogelbescherming Nederland)

-0-

Volkstuinieren heeft een lange historie
Niemand schijnt precies te weten hoe lang
het begrip "volkstuinieren" al bestaat
We hebben wel in de boeken het volgende kunnen vinden:
•

In 1838 werden er in Nederland voor
het eerst volkstuinen verhuurd.

•

Zo'n 30 jaar later, in 1861, begon het
volkstuinieren ook in België.

•

En in 1928 werd het Algemeen
Verbond van
Volkstuindersverenigingen in
Nederland (AVVN) opgericht.

•

In 1938, tot slot, werd "De Haagse
Bond" opgericht.

Deze bond, die van zoveel betekenis is voor de Haagse regio, mocht
natuurlijk niet ontbreken in dit korte overzicht!

-0-

Plantaardig herfst 2014

23

Laat ook de vogels drinken!
Het blijkt dat vogels niet alleen in de
zomer een bad willen nemen.
Door Ed Split
Alle vogels hebben water nodig om te drinken en zeker ook om een bad in te nemen. Dat
zorgt voor een losse veerstructuur met veel lucht ertussen en dat isoleert weer goed,
zowel in de zomer als in de winter. Vogels die wormen, rupsen en andere sappige dieren
eten, drinken niet zoveel als vogels die uitsluitend droge zaden eten, maar een watervoorraad is altijd welkom. Met het plaatsen van een vogelbad in uw tuin moedigt u het
hele jaar door de vogels aan om op bezoek te komen. Tijdens heet zomerweer is het
verkoelende water erg in trek. Vogels transpireren niet, maar blijven koel door het
water dat ze verdampen via hun bek en longen. Kijken naar het gespetter in een
vogelbad is tevens een leuk tijdverdrijf en u zult zo steeds makkelijker de verschillende
soorten gaan herkennen. Trouwe bezoekers zijn mussen, pimpelmezen, groenlingen,
vinken, het winterkoninkje en merels, maar het vogelbad trekt soms ook zeldzamere
vogels, zoals barmsijzen, appelvinken en kruisbekken aan.

N.B.
Als redacteur en vogelleek moest ik wel even opzoeken wat een barmsijs is. Bleek
simpel: het blijkt een "Acanthis flammea" (?) te zijn. De omschrijving "een vinkachtig
zangvogeltje die meestal in een volière wordt gehouden" sprak me meer aan. Een
'appelvink' blijkt ook een vinkachtige vogel te zijn met erg sterke kaken. Ze bijten een
kersenpit bijvoorbeeld "gewoon" kapot! Tot slot blijken ook 'kruisbekken' vinkachtige
vogels te zijn die vooral in Nederland blijken te overwinteren.

Het wordt tijd dat ik een vogelboek aanschaf om deze vogels te kunnen herkennen.
Maar eerst even in onze eigen bibliotheek in ons verenigingsgebouw snuffelen
voordat ik onnodig geld uitgeef!
-0-
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Kort nieuws

Imkervereniging Den Haag
Wist je dat de Imkersvereniging Den Haag al een heel oude vereniging is? Opgericht in
1914 en wel op 16 maart om precies te zijn! (www.imkersdenhaag.nl).
Koning Willem-Alexander
Sinds april dit jaar beschikt zelfs koning Willem-Alexander over drie bijenvolken.
Onderhoud aan hagen
In ons zomernummer stond op pagina 29 dat "Volgens oude traditie moet je hagen, zoals
buxus, vóór 21 juni (de langste dag) snoeien. Ga je later snoeien dan wordt de kans op de
groei van nieuwe scheuten steeds minder". We zijn erop geattendeerd dat deze traditie
wat is achterhaald doordat het klimaat in ons land aan het veranderen is. Het snoeien
kan nu ook later in de tijd en daarmee is de kans dat je vogelnestjes verstoord ook
minder. Waarvan akte!
Winkelaanbieding
Onze bekende eiken regentonnen met nostalgische handzwengelpomp voor slechts
€ 125,00 zijn uitverkocht. En helaas zijn ze voor deze super lage prijs ook niet meer
leverbaar. Heeft u toch interesse voor een dergelijk regenton vraag dan prijsopgave bij
Jan Stam of Ed Split.
Vara's "Vroege Vogels"
Op de website van Vara's Vroege Vogels is veel leuke informatie over natuur te vinden.
Zo ook hoe je van je tuin een paradijs kunt maken voor salamanders, padden, hagedissen
en zelfs ringslangen.
Bijen honing
De potten met honing van onze eigen imker op ons tuincomplex bleken
een super succes. Maar het succes heeft ook een schaduwzijde: alle
potten waren binnen de kortste keren uitverkocht. Inmiddels is er
weer een nieuwe voorraad binnengekomen. Wees er dus snel bij!
Voor de fotografen onder ons
Met de intrede van de digitale fotografie is de animo voor vogel- en natuurfotografie
enorm toegenomen. Het aantal mensen dat uit hobby vogels fotografeert neemt een
vlucht. Steeds meer natuurliefhebbers trekken er met de camera op uit om vast te
leggen wat zij zo bewonderen. Het aantal natuurfotografen bedraagt volgens het
Centrum voor Natuurfotografie rond de 400.000. Om op een goede en verantwoorde
manier vogels te fotograferen biedt Vogelbescherming de helpende hand. Zie voor meer
informatie de site van vogelbescherming Nederland.
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Rododendrons
De Partij voor de Dieren in Den Haag maakt zich zorgen over de opkomst van de
rododendron op het Haagse landgoed "Oosterbeek". De partij heeft in de raad vragen
gesteld over de hoeveelheid nieuw groen die op het landgoed is aangeplant. De
rododendron is in haar ogen een uitheemse plant die “nauwelijks natuurwaarde heeft en
voor veel diersoorten giftig is”. De nectar van de boom zou giftig zijn voor veel
insectensoorten waaronder de bij. Ook het giftig bladstrooisel zou verstikkend werken.
We zijn benieuwd of de zorgen terecht zijn. Ongetwijfeld zullen we er meer van gaan
horen.
Plukkruidentuin
Als de oude bestuurskamer is gesloopt en afgevoerd moet, zoals bekend, op deze plek
een leuke plukkruidentuin gaan komen. Ook zullen de heggen in het midden een opening
krijgen waardoor vanaf het terras een leuke "doorkijk" gaat ontstaan naar het gebied
van de Jeu de Boulesbaan. De plannen zijn er, maar aan extra helpende handen is een
tekort.
Website vtv Mariahoeve
Kijk voor het laatste nieuws en mededelingen wekelijks even onder "nieuws" op onze
website. Inmiddels zijn er sinds het begin van de nieuwe site in 2013 al meer dan 400
berichten en nieuwtjes verschenen. Dus vlug naar: www.vtvmariahoeve.nl.
Nieuwe heupen
Heeft ons tuinlid Agnes van de Vooren vorige jaar al een nieuwe
heup gekregen, ook Dorien Saunders heeft onlangs een nieuwe
heup gekregen. Het is erg fijn om te weten dat het met beide
dames zeer voorspoedig gaat. Ook het enthousiasme om te
tuinieren is er niet minder om geworden!
Cijfers van het CBS
Alweer 14 jaar geleden liet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten dat
tussen 1990 en 2000 bijna achthonderd hectare volkstuingrond verloren is gegaan. Hoe
de stand van zaken op dit moment is, is niet bekend maar wees er maar van overtuigd
dat de volkstuinen in Nederland nog steeds onder druk staan. De ruimte in Nederland is
beperkt en met argusogen wordt nog steeds gekeken naar al die hectaren die
volkstuinen in beslag nemen.
Internationaal congres van Volkstuinders
Inmiddels is het, door het AVVN georganiseerde, internationale congres met
afgevaardigden uit 15 landen en met een achterban van maar liefst meer dan 3 miljoen
gezinnen (!) achter de rug. Ongetwijfeld zullen we van het AVVN vernemen hoe het
allemaal is verlopen.
-0-
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Tuintips
Peterselie
Peterselie is winterhard en groeit in een zachte winter gewoon door. Vooral het jonge
blad is smakelijk. Om jonge scheuten te stimuleren kip je de hele plant af en geef
organische bemesting met koemestkorrels.
Teellaag
De bovenste laag aarde van een volwassen border noemt men ook wel de "teellaag". De
teellaag is ongeveer 30 cm diep en is rijk aan compost en micro-organismen wat
belangrijk is voor een goede plantengroei. Laat deze laag dus met rust en spit niet
rondom de planten en trek onkruid handmatig uit.
Mosgroei
Het is nu een goede tijd om mos uit de tuin te verwijderen,
Planten binnenhalen
Vergeet niet de planten die niet vorstbestendig zijn alvast binnen te halen.
Snoeien
Wie een groene tuin heeft doet er goed aan om in de herfst eventuele heggen te
snoeien voordat de winter komt. Alleen heggen van taxus en veel coniferen mogen nu
niet meer gesnoeid worden, omdat deze kapot kunnen gaan als er de eerste paar dagen
na een snoeibeurt nachtvorst optreedt. Snoei nu ook als dat nodig is te ver uitgegroeide
bomen en struiken terug. Houdt rekening met eventuele aanwezige nestjes. Haal de
eenjarige zomerplanten uit de tuin, want na nachtvorst wordt het moeilijker om ze met
wortel en al eruit te halen, omdat dan het groen slap en zacht geworden is. Snoei vooral
zich sterk uitbreidende planten als de kamperfoelie en lavendel sterk terug, want die
groeien volgend jaar gewoon weer bij en worden op die manier ook niet al te fors. Knip
de gedroogde bloemen uit de hortensia’s en gebruik de mooiste ervan eventueel nog in
een herfststukje.
Bladeren opruimen
Het teveel aan bladeren op het gazon kan het gras doen verstikken. Haal het blad tussen
de planten in de borders echter niet allemaal weg. Daar zijn de dieren in uw tuin u later
dankbaar voor. Ze hebben in de winter plekjes nodig om te schuilen en de vogels vinden
er hier en daar nog wat eetbaars tussen.
Bomen en struiken
Bomen en struiken kunnen nu worden aangeplant en verplant. Probeer bij het verplanten
een zo groot mogelijke plantkluit te behouden. Bij de grotere bomen kan men eventueel
een boompaal gebruiken om de stam aan vast te binden. Op deze wijze kan de boom zich
inwortelen en verankeren in de bodem zodat hij stevig vast komt te staan.
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Rozen
Rozen planten kan vanaf half oktober tot half april en dat bij niet vriezend weer. Rozen
plant je steeds op een zonnige en winderige standplaats. Rozen zijn nu eenmaal
zonnekloppers en de wind zal ze vrij houden van de bladluizen. Waar er voorheen reeds
rozen stonden zullen nieuwe planten niet gedijen. Daarom kun je de grond best uitgraven
en vervangen door nieuwe. De rozen mogen in het najaar gesnoeid worden, maar dat kan
eventueel ook nog in maart gedaan worden, voordat ze echt gaan uitschieten.
Het "scheuren" van planten
Scheuren van vaste planten kan begin van de maand zodat de planten nog kunnen
inwortelen.
Grasmat
Zorg dat er geen bladeren op het gazon blijft liggen omdat het gras anders kan
verstikken.
Compost maken
De bladeren kan je gebruiken om ergens in een hoekje op je tuin (niet te dicht bij de
buren) compost te maken. Het snelste resultaat krijg je als je een composthoop maakt
met alleen bladeren. Binnen een jaar heb je dan mooie goed bruikbare aarde.
Groen kool en spruiten
Voor het oogsten van groene kool en spruitjes kan men best wachten tot het er eerst
eens goed op heeft gevroren. Bij vriesweer worden namelijk het zetmeel in de plant
omgezet in suikers wat de smaak ten goede komt.
Spruitjes zijn gezond
Het is de moeite waard om zelf eens te proberen om spruitjes te gaan telen. Spruitjes
zijn erg gezond en bevatten meer vitamine C dan sinasappelen.
Bloembollen
Oktober is een geschikte maand om bloembollen te planten
Fruitbomen planten
Met het planten van fruitbomen kan je nu beginnen.
Oogsten
Met een beetje geluk kan je de komende periode nog appels,
peren of pruimen oogsten. Ook al zien de vruchten er soms niet
zo mooi meer uit dan kan je de slechte plekken wegsnijden en er
een lekkere en gezonde mix van maken in de blender.

-0-
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Inleveren kopij voor Plantaardig
Uitgave:

Inleveren kopij:

Streefdatum publicatie:

Winternummer
(december-februari)

Uiterlijk 15 november

1e week december

Lentenummer
(maart - mei)

Uiterlijk 15 februari

1e week maart

Zomernummer
(juni - augustus)

Uiterlijk 15 mei

1e week juni

Herfstnummer
(september - november)

Uiterlijk 15 augustus

1e week september

Ja, ik word donateur van Volkstuindersvereniging Mariahoeve.
Naam dhr/mevr .…………………………………………………………………………………………………………………...........
Straat .…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode …………………… woonplaats .………………………………………………………………………………………….
E-mailadres……………………………………………………………….. tel.nr. ……………………………………………………
Ik ondersteun de vereniging met € ……….. per jaar (minimaal € 12,50).

Handtekening …………………………………..…………………..
U kunt dit formulier opsturen naar VTV Mariahoeve, Postbus 91411, 2509 EA Den Haag
en uw bijdrage, onder vermelding van donateur, overmaken op NL05INGB0005004839.
Als donateur ontvangt u ons verenigingsblad “Plantaardig” en bent u van harte welkom
bij onze verenigingsactiviteiten.
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Al sinds 1970 hét bedrijf voor Den Haag en omstreken voor al uw problemen en vragen
rondom elektrotechniek, inbraakbeveiliging, telefoon, data /
netwerk, brandmeldinstallaties, camera installaties, intercom, videofoon en aanverwante
zaken.
Natuurlijk hebben we ook een 24 uurs storingsdienst.
Zichtenburglaan 1A 2544EA Den Haag 070-3661800
www.ginderen.nl
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Zeg

je gas, zeg je Braber

Braber Gassen is uw specialist in de regio Den Haag op het gebied van gasflessen met propaan of
butaan, industriële gassen, kachels op propaan of petroleum, wokbranders, las- en
snijapparatuur en propaangereedschappen.

Lekstraat 164
2515 VZ Den Haag
070 - 394 88 55
info@braber.nl
www.braber.nl

Tuinhuisjesverzekering bij Zicht
Uw tuinhuisje veilig achterlaten.
Een tuinhuisje is heerlijk om onbezorgd in te verblijven. Toch is het niet te voorkomen dat u uw huisje onbeheerd
achterlaat. Zorg daarom voor een goede verzekering waarmee u bijvoorbeeld ook uw inboedel tegen diefstal
verzekert.
Verzekeren bij Zicht
** Advies over al uw schadeverzekeringen
** Deskundige medewerkers die u graag helpen
** U kunt kiezen uit: u doet het zelf of wij doen het voor u
** Onze opzegservice maakt overstappen naar Zicht heel makkelijk
Telefonisch
Bij schade is één telefoontje naar onze schadeafdeling voldoende. Wij helpen u zo snel en prettig mogelijk en
streven ernaar om uw schade in één telefoontje af te handelen.
Onze medewerkers zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur
Ons telefoonnummer: 0297-234444

....Verenigingswinkel vtv Mariahoeve.....
Lekker makkelijk: tuinbenodigdheden op je eigen tuincomplex!
zaden
netten
stokken
propaangas
zakken aarde
tuingereedschappen
milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen
en nog veel meer
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