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Onze vrijwilligersorganisatie  
 
 

Bestuur  (bereikbaar via info@vtvmariahoeve.nl)  
 

1e voorzitter - lid dagelijks bestuur Udo Teunis 

2e voorzitter Vacant 

1e Penningmeester - lid dagelijks bestuur Pascal Schuit 

2e Penningmeester Sigmar van der Vlis 

Secretaris Ineke van der Vlis 

Bestuurslid  Ed Split   

Bestuurslid Rob van der Vlis 
 

Commissie van onderzoek 

Bram Franken –  An Stoks 

Verenigingsblad “Plantaardig" 

Bert Blom 

(redactie@vtvmariahoeve.nl) 
 

Website 

Bart Fennema – Bert Blom 

(website@vtvmariahoeve.nl) 
 

Tuincontrole commissie 

André de Prez - Bram Franken  

Tuintaxatie commissie 

Bram Franken - Hely Split 
 

Bouwcontrole commissie 

Theo Velthuysen - Richard Hilgeman 

Bouwtaxatie commissie 

Theo Velthuysen - Richard Hilgeman 
 

Begeleiding werkbeurten  

Ed Split- Udo Teunis - Pascal Schuit - Rob van 

de Vlis 

 

Natuurlijk Tuinieren 

Ed Split (coördinator) – Hely Split –  Sient Vingerling – Periklis Skourlis – Doreen Saunders – 

Jean Otterspoor – Piet van Steijn – Bert Blom – Kor Krul - Zenzi Burgy - Frances Hartmann - 

Bram Franken - André de Prez - Lucie Huijbregts - Rob van der Vlis 

 

Ondersteuning onderhoud groen 

Mieke van der Kaaij – Adriana Oele 

Tuinwinkel 

Ronald van der Ende 
 

 

Speciale dank aan: 
 

Postuum Erelid 

Mevrouw F.G. Staal 
 

Ereleden 

De heer J.J. Feijen - De heer S.J.A. Vluggen 
 

Leden van Verdienste 

Mevrouw H. M. Osnabrug , Mevrouw H. van der Ende, Mevrouw J.G.E. van Roermund,  

De heer A. Osnabrug † – De heer H. Gordeau 
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Bij de voorpagina 
 

Het is druk bij de vereniging. 
 

 
De leden zijn volop bezig geweest op hun tuin en menigeen zit te wachten op het 

resultaat van de bolletjes en de zaadjes die de afgelopen lente in de grond zijn gestopt.  
 

Tijdens de werkbeurten zijn weer de nodige nuttige werkzaamheden uitgevoerd. En of 
het nu gaat om sjouwen, graven, schoonmaken, timmeren of stratenmakerwerk; de leden 

blijken van alle markten thuis. 
 

Hartstikke fijn dat Ran Sewpersad en Cees Swanink het team van de kantine zijn komen 

versterken! En goed nieuws voor onze tuinwinkel: Ronald van der Ende heeft zich 
opgeworpen om de tuinwinkel wat vaker te gaan bemannen! 
 

Achter de schermen zit men ook niet stil. Uw redacteur heeft weer de nodige 

avonduurtjes achter de computer gezeten en hoopt dat de inhoud van deze Plantaardig 
de moeite waard is. Een meevallertje, dat zeer op prijs wordt gesteld, is het feit dat 

steeds vaker leden teksten en foto's aanreiken. 
 

Ons bestuur laat zich zoals gebruikelijk ook niet onbetuigd. Het lijkt voor hen soms 

meer op een fulltime baan dan "alleen maar wat" vrijwilligerswerk. Men is druk bezig om, 
samen met enkele leden, de reglementen te herschrijven, contacten met gemeente en 

het waterschap nemen ook de nodige tijd in beslag maar nu is toch echt beloofd dat dit 

jaar na de zomer eindelijk alle sloten op en rondom ons tuincomplex uitgebaggerd gaan 
worden. De inmiddels beruchte of wat je wil, de beroemde, ecologische verbindingszone 

daarover is goed nieuws te melden zoals jullie straks kunnen lezen. Met diverse 

belanghebbenden wordt bekeken of er kan worden gekomen tot een bomenbeleid voor 

volkstuincomplexen, waardoor tijdrovende discussies over de maximale hoogte van 
bomen en de schaduwwerking kunnen worden afgesloten. Er wordt nog eens extra 

gekeken naar de verzekeringsvoorwaarden en samen met enkele aannemers wordt 

gekeken of de afwatering van onze kantine kan worden verbeterd en voorzichtig aan is 

men zich aan het oriënteren over nieuwbouw van de tuinwinkel en het werkhok om zo 
maar eens enkele actiepunten te noemen........... 

 

En dan natuurlijk de vorderingen van het team van Natuurlijk 

Tuinieren. Met man en macht is men bezig om de imposante lijst 
met actiepunten af te werken in de hoop dat dit straks mag 

resulteren in de felbegeerde 4e stip van het keurmerk.  
 

Maar we zien op de foto van de voorpagina dat het team 

geweldige steun heeft gekregen van Caitlyn, de kleindochter van 
Kor en Lyn.   Bedankt Caitlyn, heel goed gewerkt joh! 

 

De redactie 
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Betere waterkwaliteit voor de wijk 

Mariahoeve  

 

Al surfend op het internet kwamen we tot onze verrassing een 

artikel tegen van het waterschap Delfland. In dit artikel  

wordt de situatie in De Schenk genoemd waarvoor onze  

vereniging zich zo sterk heeft gemaakt.  
 

Waterschap Delfland:  
 

"De kwaliteit van het water in de 

Haagse woonwijk Mariahoeve is een 

aandachtspunt voor gemeente Den Haag 
en Delfland. Door teveel 

voedingsstoffen, te weinig zuurstof en 

een matige doorstroming is het water 

hier niet zoals bewoners, gemeente en 
waterschap het graag zien. Om de 

kwaliteit van het water te verbeteren, 

voeren Delfland en Den Haag een aantal 
maatregelen uit. 

In het voorjaar (2016/red) heeft de 

gemeente het groen langs de 

watergangen bij de Landscheiding 
drastisch verminderd. Ook is er een 

fontein geplaatst in park Overbosch om 

meer zuurstof in het water te krijgen. 
 

Water van de buren  

Op de grens van Delfland en 

buurwaterschap Rijnland 
 

 ligt het volkstuincomplex Mariahoeve. De 

watergang de Schenk die hier loopt, loopt 

dood: er ligt een dam tussen het 
Delflandse en Rijnlandse deel. Vanwege de 

verschillende waterpeilen aan beide 

kanten van de dam is het niet mogelijk om 

deze dam permanent te verwijderen. 
Delfland maakt een vispasseerbare 

klepstuw in de dam: een op afstand 

bedienbare inlaat waardoor vanuit 
Rijnlands gebied schoon water kan worden 

binnengelaten. Het water aan Rijnlandse 

zijde is op deze plek schoner dan die aan 

Delflandse kant, bestaande uit stedelijk 
gebied. In de Duivenvoordse- en 

Veenzijdepolder komt vooral landbouw en 

natuur voor. Dit zal de waterkwaliteit ten 

goede komen.  
Niet alleen rondom het tuinencomplex, 

maar ook verder de wijk in". 

 

 
 

 

Van delfland: -0-Geen brood in het water 

   

 

 

Nou ja, al wordt in dit artikel niet vermeld 

dat onze vereniging de problematiek van de 

dam in De Schenk heeft aangekaart, het 

belangrijkste is dat de waterkwaliteit op en 

rondom ons tuincomplex en vooral verder de 

wijk in wordt verbeterd. 
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Ja het stroomt! 
 

Je moet even geduld hebben en geregeld om aandacht  

vragen, maar het resultaat mag er wezen! 
 

 

Zie hier met eigen ogen hoe het water 

vanuit de Duivenvoordse- en 
Veenzijdepolder langs ons tuincomplex 

de wijk Mariahoeve instroomt! 

Hiermee is de ecologische 

verbindingszone "De Schenk" weer in 
ere hersteld! 

 

Lees meer op de volgende pagina's. 

 
 

 

(Foto's: vtv Mariahoeve) 

 

Om zo op het oog een beetje 
een inschatting te maken: 
2 liter water per seconde?  

 
(Schoenmaat 45 is exact!) 
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De inschatting van 2 liter per seconde is voor een leek als uw redacteur natuurlijk maar 

natte vingerwerk. De foto is genomen op 11 mei maar op 12 mei bleek de stroom water 

al aanzienlijk meer (of is het groter?), zelfs met een kleine draaikolk als gevolg. 

Volgens info van het Waterschap Delfland (wat houden ze ons goed op de hoogte!) is er 
sprake van nog wat testen met het inregelen om tot optimale resultaten te komen.  

 

Op afstand wordt de kantelstuw bediend en de "Peilbeheerder" van Delfland  beschikt 

over data waaruit keurig blijkt hoe alles verloopt: 
 

Het peil (Hoogwaterzijde lichtblauw) is weer op zomerpeil gebracht en er komt dus, 

zoals we met eigen ogen kunnen zien, water over de stuw. 
 

Je ziet ook het peil in het tussen vak (van -1,30) (Laagwaterzijde en de geregelde 
donkerblauw) stijgen, dit is ook nodig om straks de vispassage te kunnen gebruiken, 

immers dit is een vast peil.  

Er wordt intussen weer melding gemaakt van migrerende visjes!!!! 
 

De rode lijn geeft de stuwstand aan, de rode piek, is de wekelijkse (gym oefening) anti 

vast zit actie voor onze stuwen. Stuw loopt dan helemaal naar boven en komt dan weer 

op zijn bedrijfsstand. Geen zorg dus het is normaal, aldus de peilbeheerder. 
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Kroos in het water 
 

We hadden vroeger een hond "Cintha", die net zoals zijn  

baasje, niet al te snugger was. Op een dag rende hij  

een grasveld op, maar het bleek een sloot te zijn  

die bedekt was met een laag kroos 

 
 

Kroos sluit het wateroppervlak af, zodat er bijna geen zuurstof of zonlicht het 

water in kan dringen. Daardoor gaan waterplanten en het biotoop onder het kroos 

dood: er leven geen vissen meer. Maar enig kroos mag er best wel in een sloot 

aanwezig zijn. Het is gezond voedsel voor watervogels, beter dan brood of ander 

voedsel. Overtollig kroos kunnen we trouwens zelf eenvoudig, met bijvoorbeeld een 

hark, uit de sloot halen. En dat kroos is weer te gebruiken om compost van te 

maken.   

 

Interessant project in Wageningen: "Eendenkroos telen voor eiwitten" 
  

Lemna (eendenkroos) is het kleinste 

bloeiende plantje op Aarde, maar het 

vermeerdert zich heel snel en zit 

boordevol eiwitten. Dat is precies wat de 
wereld nodig heeft. ‘Dit voelt goed, 

omdat het binnen afzienbare tijd een 

oplossing kan bieden’, zegt 

onderzoekster Ingrid van der Meer. 
Steeds meer mensen die steeds meer 

vlees eten. Om één kilo vlees te 

produceren is ongeveer 2,5 kilo eiwit van 

planten nodig. In de zoektocht naar die 
eiwitten stuitte Ingrid van der Meer op 

eendenkroos. ‘Als nieuw eiwitgewas biedt 

het goede kansen,’ zegt zij. ‘Het 

gebruikt geen agrarisch land, het kan in 
een bassin bij de boer of in een kas 

groeien op verdunde mest, het groeit 

razendsnel en bevat heel veel eiwit. Met 

één hectare eendenkroos wordt net 
zoveel eiwit geproduceerd als met tien 

hectare soja.’ In Wageningen zijn alle 

disciplines aanwezig om het onderzoek  

 naar het gebruik van eendenkroos als 

nieuw (Europees) eiwitgewas een flinke 

stap vooruit te helpen. Belangrijkste 

aandachtspunten daarin zijn de vraag of 
eendenkroos zowel geschikt is voor 

diervoeding als voor humane voeding, de 

optimale teeltomstandigheden, het profiel 

van de eiwitten van de verschillende 
variëteiten en de manier van verwerking. 

‘Het ziet er allemaal heel goed uit, vooral 

de oogstopbrengst’, aldus Van der Meer. 

‘Maar er zijn ook nog een heleboel 
stappen te maken. Teelt op industrieel 

water kan geschikt zijn, we weten 

inmiddels dat het bijdraagt aan 

waterzuivering. 
We willen snel aan de slag en onder 

andere een pilot doen. Ik ben 

optimistisch, eendenkroos als veevoeder 

om meer vlees te kunnen produceren kan 
een oplossing zijn. En een burger tjokvol 

eendenkrooseiwitten op mijn bord? Dat 

zou ik wel mooi vinden.’ 

  
  -0- 
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‘Verkenning kroosbeleving en 

kroosverwijdering in het stedelijk gebied’ 
 

Onder deze naam is in opdracht van het Hoogheemraadschap 

Delfland een rapport door ORG-ID samengesteld. 
 
 

 

In dit rapport wordt dieper in gegaan op de kroosproblematiek, maar dan specifiek 

de problematiek in het beheersgebied van het Waterschap Delfland.  Een gedeelte 

uit dit rapport (januari 2016) gaat over onze tuinvereniging:            

                                                                                             
 
Volkstuindersvereniging Mariahoeve 

 
Door teveel voedingsstoffen, te weinig 

zuurstof en een matige doorstroming 

voldoet de waterkwaliteit in de woonwijk 

Mariahoeve niet aan de doelen van 
bewoners, gemeente en Delfland. 

Volkstuinvereniging ‘Mariahoeve’ heeft 

eerder al aangegeven bij Delfland actief 

mee te willen denken en doen bij 
waterkwaliteitsverbeteringsplannen. 

Het volkstuincomplex Mariahoeve ligt op 

de grens van de hoogheemraadschappen 

van Delfland en Rijnland. De watergang 
de Schenk liep hier dood: er lag een dam 

tussen het Delflandse en Rijnlandse 

deel. 
Binnen het kader van het project Lokale 

Knelpunten Waterkwaliteit is een 

(eenzijdige) verbinding gemaakt door 

hier een vispasseerbare klepstuw in de 
dam te plaatsen. Met een op afstand 

bedienbare inlaat kan vanuit Rijnlands 

gebied schoon water worden ingelaten. 

Verder worden de (dichtgegroeide) 
watergangen rondom het 

volkstuincomplex geschoond en 

heringericht. 

  

 
In de huidige situatie ondervindt de 

vereniging nauwelijks overlast van kroos. 

Het aanwezige kroos wordt 

handmatig uit de watergangen gevist en 
gecomposteerd op de composthoop op 

het complex. De commissaris ‘openbaar 

groen en externe relaties’ (Ed Split) van 

de vereniging staat open om in overleg 
met Delfland en/of de gemeente de 

ontwikkelingen van de ecologische 

waterkwaliteit van de heringerichte 

watergangen te (helpen) monitoren. Met 
name is het interessant om te zien of er 

kroosvorming gaat optreden als de 

watergangen meer licht krijgen. 

 

-0- 

 
Op de website www.org-id.org 

kunt u onder "Publicatie ORG-ID" 
de complete publicatie 

lezen 
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Besmette salamanders 
 

Een agressieve schimmelziekte die de volledige  

salamanderpopulaties dreigt uit te roeien,  

rukt via Nederland, Duitsland  

en België op in Europa 

 

 
In een brief aan de Europese Commissie 

vroegen 28 natuurorganisaties en 17 
wetenschappelijke instellingen over heel 

Europa dringend de maatregelen uit te 

voeren die aanbevolen worden door het 

gerenommeerde comité van de 
“Conventie van Bern”, dat instaat voor  

het behoud van wilde dier- en 

plantensoorten in Europa. 

# Ondersteun het onderzoek naar de 
ziekte en besmette salamanders. Hoe 

meer we weten over de ziekte, over de 

manier waarop ze zich verspreidt en hoe 

ze behandeld kan worden, hoe groter de 
kans is dat we de opmars kunnen 

afremmen. 

# Beperk onmiddellijk de internationale 

handel van salamanders om nieuwe 
haarden van de schimmelziekte te 

vermijden en  

# organiseer wetenschappelijke 

screenings in de dierenhandel. 

 # Start met de actieve monitoring van 

salamanderpopulaties in de risicogebieden 
en maak hier voldoende middelen voor vrij: 

vlak bij de uitbraken en in zones met 

endemische, kwetsbare soorten als de 

Alpen, Pyreneeën en de eilanden in de 
Middellandse Zee. 

# Ontwikkel zo snel mogelijk 

noodactieplannen die een daadkrachtig 

antwoord kunnen bieden in het geval dat 
de ziekte oprukt in de richting van 

kwetsbare populaties. Hierbij kan gedacht 

worden aan het preventief opvangen en in 

quarantaine plaatsen van de meest 
kwetsbare, endemische soorten. 

# Werk zo snel mogelijk een efficiënt 

veiligheidsprotocol uit voor 

veldonderzoekers en bezoekers van 
gebieden waar vuursalamanders 

voorkomen. 

# Ontwikkel en implementeer 

bewustmakingscampagnes, gericht op 
preventie, bioveiligheid en toezicht. 

 

Nature Today 

 

 
-0- 
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Salamanders op ons tuincomplex 
 

Toeval of niet, maar na het uitkomen van het bezorgde  

artikel op de vorige pagina, treft Adriana Oele  

op haar tuin salamanders aan!  
 

 

Lees hieronder de belevenissen van Adriana en de reactie van één van de specialisten 
van de organisatie "Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek Nederland" (RAVON) 

 

In maart liet Adriana ons weten: 

 
"Afgelopen week bij het ordenen van mijn 

aspergebed tilde ik daar een grote 

plantenbak op en zag - en ook wel een 

beetje tot mijn schrik - tal van kleine 
reptielen, die zich onder die bak tussen de 

kieren van een houten rolborder bevonden. 

Bak terugzetten was geen optie omdat 

sommige langzaam aan de loop gingen. Er 
zat niks anders op dan snel een 

vervangende schuilplaats te maken en ze 

stuk voor stuk, zeker minimaal 50, over te 

brengen. Daarbij kon ik ze wat beter zien: 
grijs/bruin/gelig gevlekt/gespikkeld, slank 

met lange dunne staart, spits kopje en bij 

een al wat groter dier een lichtgele 

gespikkelde buik. Het merendeel bewoog 
niet; ze hebben wat zonnewarmte nodig 

want zijn koudbloedig. Op de site van 

ravon.nl lijken ze het meest op een 

zandhagedis en die komt hier in de duinen 
(spoorbaan..?) ook voor. Salamanders heb 

ik ook op de tuin en die brengen de winter 

op land door, maar zien er toch wat anders 

uit. Mochten er tuinders zijn, die ze ook 
op de tuin hebben, zo mogelijk niet 

verstoren en koel, vorstvrij, vochtig maar 

niet nat en donker houden. als de 
temperatuur stijgt en het 's nachts niet 

meer zo koud is, warmen ze op, worden 

actiever en vinden hun weg. 

 

  

 
merkwaardig genoeg heb ik nog nooit een 

volwassen exemplaar op mijn tuin gezien" 

 

Toch kwamen er twijfels: zijn het nou 
zandhagedissen of salamanders?  

 

Na het opsturen van de foto's kwam Rolf 

van Leeningen van RAVON met het 
verlossende antwoord en een goede uitleg 

over het verschil tussen hagedissen en 

salamanders: 

 
"De dieren op de foto's zijn geen 

(zand)hagedissen maar salamanders. Het 

zijn kleine watersalamanders (Lissotriton 

vulgaris). De kleine watersalamander is 

een algemeen voorkomende salamander in 

Nederland. Hoewel algemeen, de 

mannetjes zien er in het voorjaar in het 

water prachtig uit (met een kam en 

prachtige kleuren). 

 

Salamanders en hagedissen lijken op het 

oog misschien op elkaar maar er zijn toch 

een aantal verschillen. Zo hebben 

salamanders een zachte huid en hebben 

hagedissen allemaal schubben. Daarnaast 

is er een snelheidsverschil: op het land 

kunnen salamanders maar traag lopen en 

hagedissen gaan er meestal pijlsnel 

vandoor". 
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Hoewel geen zandhagedis (ze zitten wel in 

de duinen) is de kleine watersalamander 

een leuke soort op een tuincomplex. Voor 

meer informatie over de zandhagedis wil 

ik nog even verwijzen naar onze 

site http://www.ravon.nl/Infotheek/Soort

informatie/Reptielen/Zandhagedis/tabid/

1382/Default.aspx." 

 

 

 

 

 

 
(Foto: Adriana Oele) 

 

 

 

Met dank aan Rolf van Leeningen van RAVON voor de uitleg 

en Adriana voor het verhaal en de foto van haar "huissalamanders"! 

 

 
-0- 
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Ook vogels zoeken verkoeling bij hitte 

  

Vogels doen zelf hun best om hitte te doorstaan,  

maar je kunt ze ook helpen 

 
  

Een vogel die het heet heeft ademt heel 

snel en is soms wat lusteloos. Zo’n dier 

zit vaak met gespreide veren en de 
snavel open te hijgen om via de tong en 

de bek vocht te verdampen;  een soort 

zweten dus wat tot afkoeling leidt. Je 

kunt zulke situaties helpen voorkomen. 
Zet bij warm weer een waterschaal voor 

ze neer en ververs het water dagelijks. 

Ze gebruiken het water om te drinken 

en te baden. 
 

‘De mussen vallen dood van het dak’… 

 

Dat zeggen we als we het ‘snikheet’ 
vinden, maar letterlijk is er niks van 

waar. Mussen broeden onder dakpannen 

en daar kan het flink warm worden, 
maar dood erbij neervallen, dat doen 

mussen niet.  

Voor veel jonge vogels, zoals kool- of 

pimpelmezen kan hitte wél snel fataal 
zijn.  

Hang nestkasten daarom op een koele,  

 schaduwrijke plaats. 

Kies ook alleen maar voor kasten van 

natuurlijk materiaal, dus niet van plastic. 
 

Wapperen met vleugels 

 

Vogels wapperen ‘s zomers vaak met hun 
vleugels. Schijn bedriegt. Dat heeft niets 

met afkoelen te maken. Bij jonge vogels is 

het bedelgedrag; ze doen dat als ze pas 

uit het nest zijn. Maar ook een volwassen 
vogel kan op deze manier aandacht vragen 

van de partner. Die aandacht helpt bij het 

onderhouden van een sterke band. 

 
Gezond zonnebaden 

 

Soms zitten vogels met gespreide vleugels 
vol in de zomerzon. Heel warm natuurlijk, 

maar door de hoge temperatuur nemen 

luizen en mijten de benen. Het wordt ze te 

heet onder de voeten. Dat is de vogel wel 
even wat hijgen en puffen waard! 

 Tekst: Vogelbescherming Nederland 
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Kruiden nader toegelicht 

Zelf kruiden kweken is helemaal "hot". Hieronder  

wat bekende soorten kruiden nader toegelicht 

 

   

Bieslook (Allium schoenoprasum) 

 

Bieslook is een sterke overblijvende plant die zo'n 25 

cm hoog wordt. Hij houdt van goede, rijke grond. 

Groeit uitstekend in de (volle) zon en in halfschaduw.  
Niet alleen als kruiden erg fijn, maar in de bloei kunnen 

ze prachtig worden. 

Begin met 12 à 20 plantjes. Om te voorkomen dat de 

topjes van de blaadjes geel worden dient er geregeld 
te worden gemest. Het zaaien van bieslook gebeurd bij 

voorkeur in het voorjaar. Wel geduld hebben want 

bieslook kiemt langzaam. Dun uit op ca. 30 cm afstand 
en splits de bolletjes in het voorjaar of de herfst. 

Bieslook kan je zowel in bakken als in potten kweken en 

gebruik daarbij goede potaarde. Als je in potten gaat 

kweken houdt dan als vuistregel aan: twee planten per 
pot met een diameter van 15 cm. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dille  (Anethum graveolens) 

 
Groter dan de bieslook wordt de dille met zijn 90 cm. 
Deze eenjarige plant wil bij droog weer doorschieten 

en zaad vormen. Houd hem daarom voortdurend 

vochtig. De dille vraagt om goed doorlatende grond en 

groeit graag op een zonnige plek. Zaaien moet direct 
gebeuren op de definitieve plek. Houd rijen aan met 

een onderlinge afstand van 12 cm. Doe dit tussen april 

en juni. Begin met een behoorlijk aantal planten en dun 

ze uit op een onderlinge afstand van 30 tot 50 cm.  
Dille is aantrekkelijk om te zien, ze geven leuke gele 

bloempjes. 
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Kamille (Matricaria chamomilla) 

 

Onder de "echte" kamille wordt de eenjarige variëteit 
verstaan.  De plant, die ongeveer 45cm hoog wordt, 

verlangt na het kiemproces een droge en zonnige 

standplaats. Het zaaien gebeurt in het voorjaar of in 

de herfst. Gedurende de winter moeten de 
kiemplantjes worden beschermd. Kamille kiemt 

langzaam. De planten uitdunnen op een onderlinge 

afstand van 20 cm. Het plukken van de bloemen kan in 

de periode van mei tot september gebeuren. De 
bloemmetjes lijken een beetje op de margriet. Nadat 

de plant is uitgebloeid vermeerderd het snel. Het kan 

voorkomen dat binnen enkele jaren de hele tuin vol 

komt te staan met kamille. Kamille is goed voor de 
spijsvertering, het zenuwstelsel en schijnt goed te 

werken tegen ontstekingen.  

 

 

 

Kervel  (Anthriscus cerefolium) 

 

Kervel is familie van de peterselie. De eenjarige plant 
zaait zichzelf heel makkelijk uit. De hoogte varieert 

van 30 tot 60 cm. Vraagt om een goed doorlatende, 

wat lichte zanderige grond. Kervel wil overdag toch wel 
iets van schaduw. Zaaitijd is augustus voor de eerste 

oogst en in september en enkele weken later voor de 

tweede oogst in oktober. Zaai daarna weer in vanaf 

januari en dun de planten uit op een onderlinge afstand 
van 20 cm. Kervel kan uitstekend in bakken gekweekt 

worden. Maar ook binnenshuis kweken op een lichte 

maar niet te zonnige plek is heel goed mogelijk. Houd 

voor het kweken in potten wel rekening met niet meer 
dan 3 planten per pot met een doorsnee van 15 cm. 

Kervel wil liever niet worden verplaatst vanwege de 

kwetsbare wortels.  Behalve als kruiden te gebruiken 

kan je van kervel ook soep maken.  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

-0- 
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Snoeien of knoeien? 
 

Voor de één is het een fluitje van een cent,  

voor de ander is het zweten geblazen 
 

 

 

 Het snoeien van struikrozen 
 

 

Verjongen 
 
Het belangrijkste onderdeel van het snoeien van struikrozen is de zgn. verjongingssnoei. 

Hierbij knippen we alle takken van de plant in tot een knop die naar de buitenzijde van 

de struik gericht is.  

Hoever we de takken moeten inknippen, hangt af van de rozensoort.  
De meeste struikrozen worden zo ver ingeknipt dat de resterende takgedeelten nog 

twee à drie knoppen bezitten. Uitzondering hierop (ja, het zal niet waar zijn!) zijn de 

Lambertiana rozen (deze worden tot op 60 cm ingesnoeid) en de Theerozen (deze 

worden tot op 5 à 7 knopen 
ingeknipt). 

 

Als struikrozen pas geplant zijn, 

laten we bij het verjongen 2 à 3 
knoppen méér aan de takrest 

zitten. Het merendeel van de rozen 

wordt dus na het planten 

ingesnoeid tot op 4 à 6 knoppen.  
 

Uitdunnen 
 
Het uitdunnen van de rozenstruiken 

is erg eenvoudig. Bij dit snoeien 

verwijderen we alle wilde scheuten, 

die aan de struik zijn ontstaan.  
Deze uitlopers zijn te herkennen, 

doordat zij onder de andere takken 

van de plant ontspringen en 

doordat zij eruit zien als de takken 
van een botanische roos.  Tijdens 



Plantaardig zomer 2016 17 
 

de bloeiperiode van de plant moeten we alle uitgebloeide bloemen weghalen en de stengel 

afknippen tot iets boven de plaats waar we zijtakjes zien waaraan 5 blaadjes zitten.  

 

Vormgeven 

 
De vormsnoei is er bij de struiken op gericht om het rozenperk gedurende de winter een 
mooi aanzicht te geven. Maar strikt noodzakelijk is dit niet. 

Bij de vormsnoei knippen we alle takken tot op één hoogte af. We hoeven er hierbij niet 

op te letten, dat we de takken vlak boven de een knop afsnoeien. Wel moeten we ervoor 

zorgen, dat we de takken niet te ver insnoeien.  
Als de takresten een lengte hebben van zo'n 50 cm, is dit voldoende. 

 

-0- 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

-0- 

 

 

Lekke kruiwagenband 
 

Twee blonde amateurtuinders, Nel en Ida,   

willen hun kruiwagen pakken 
 
 

Nel zegt "oh wat vervelend, de kruiwagen heeft een lekke band!".   

Ida vraagt "is hij helemaal plat?" en bekijkt aandachtig de band van  

dichtbij en zegt "Gelukkig, alleen de onderkant is maar plat" 
 

-0- 

 

 
   14 appelbomen in de zomerzon 
   7 dikke tranen op een bruidsjapon 
   15 zomersproetjes op een wang 
   2 enorme zoenen op de gang 
   En 36 liedjes waar ik veel van hou 
   En 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou 

  
Toon Hermans   

17 december 1916 - 22 april 2000 
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Moestuin of een gewoon plantsoen 
 

Buurtbewoners konden meedenken  

en stemmen 
 

Begin maart werden bewoners van Catharinaland in Mariahoeve door de 

gemeente gastvrij onthaald in buurthuis De Landen. 
 

Reden van de uitnodiging was mee  

te denken en zelfs te stemmen over 

een drietal ontwerpen voor de 
herinrichting van het 

"Catharianapleintje". 
 

Het eerste ontwerp was een ontwerp 

van buurtbewoners.  Dit ontwerp 
werd gekenmerkt door speelse 

vormen van de moestuinen. 

Het tweede ontwerp, eveneens 
ontworpen door een buurtbewoner, 

zag er eveneens aantrekkelijk uit, 

maar de moestuintjes ogen wat 

moderner vanwege de strakke lijnen. 
Tot slot het derde ontwerp dat werd 

getekend door de gemeente zelf. Dit 

keer geen moestuintjes maar wel met 

eetbare planten. 
 

Voor alle ontwerpen geldt dat de 

'verjaarde' bomen worden vervangen 

door nieuwe bomen en nieuwe 

rustbankjes worden geplaatst. Ook 
de bovengrondse glas- en 

papierbakken zullen worden 

vervangen door ondergrondse 

exemplaren, waardoor de uitstraling 
bij het inrijden van de straat vanaf 

de Hofzichtlaan aantrekkelijker 

wordt. 
 

Uiteindelijk bleek het eerste 

ontwerp de meeste stemmen te 

hebben gekregen. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

"Garantie" 

De gemeente zegt toe dat  mocht het onderhoud 

van de moestuin gedeelten niet of onvoldoende 

worden uitgevoerd, deze delen zullen worden 
voorzien van vaste beplanting. Hiermee worden de 

sceptici op hun wenken bediend. 

  

 

 

De realisatie is gepland voor na de zomer. 
 

En wat inmiddels wel is gerealiseerd zijn de 
bakken met moestuintjes verspreid over 

Catharianaland en die door de bewoners zelf 
worden onderhouden. 

Redenen genoeg om vanaf de tuin even door  
deze straat te lopen 
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Insecten zijn onmisbaar in de natuur 
 

Albert Einstein schreef in het verleden al:  

"Als de bij uitsterft, heeft de mens nog slechts vier jaar te gaan." 

"Geen bij, geen bestuiving, geen planten, geen dieren, geen mens."  
 
 
Als tuinders met het hart op de juiste (natuur)plek weten we allemaal wel het nut van 

insecten. Maar we ondervinden eerlijk gezegd ook wel de overlast die insecten 
veroorzaken. Van één van onze leden ontvingen we een aantal natuurverantwoorde tips 

om deze overlast te beperken. Of ze allemaal echt werken, daar hebben we geen 

ervaring mee, maar het is de moeite van het proberen waard! 
 

Vliegen:  

Deze tip is een typische zomertip. In de 

zomer als het lekker weer is staat nog 

wel eens de deur naar buiten open. 
Lekker wat frisse lucht naar binnen maar 

helaas ook vliegen. Een hor werkt niet 

altijd. Vandaar hebben wij een tip om 

vliegen buiten de deur te houden. 
Pak een diepvries zakje en vul dat voor 

de helft met koud water. Doe het zakje 

goed dicht met een touwtje en hang dit 

in het deurkozijn waar de vliegen 
binnenkomen. De vliegen kijken niet 

recht vooruit, maar schuin, ze hebben 

breedbeeld. En zo komen ze niet naar 

binnen. Het werkt echt! 

Wespen:  

Als je in de zomer lekker in je tuin zit 

een drankje te drinken kan het zijn dat 
je gezelschap van wespen krijgt.  

Wespen komen op zoetigheid af om op 

een vreedzame manier van de wespen af 
te komen hebben wij de volgende tip: 

neem een soepkommetje gevuld met koud 

water met daar in enkele hele 

kruidnagelen. En zet dit neer daar waar 
je de wespen niet wilt hebben. Het geeft 

een lekkere lucht af en is niet 

schadelijk. 

 Fruitvliegjes:  

Nare beestjes zijn dat. Vooral in de 

zomer zijn ze vaak in je keuken te vinden. 

Met mijn tip zijn ze zo verdwenen. Om 
ervoor te zorgen dat de vliegjes 

verdwijnen, zet je een bakje met 1 

deciliter azijn en een druppel vloeibare 

zeep neer. De vliegjes zijn zo weg. 
 

Mieren: 

Met de zomer komen de mieren. Het zijn 

kleine en onschuldige beestjes maar je 
hebt ze liever toch niet in en rond het 

huis. Verdelgingsmiddelen zijn 

doeltreffend maar niet goed voor onze 

gezondheid. Mieren kun je weg krijgen 
door wat bakpoeder te strooien bij de 

plek waar ze zitten. Met een dag zijn ze 

voor maanden weg. Wanneer ze weer 

terug komen, herhaal je het trucje nog 
een keer. Doeltreffend en niet schadelijk 

voor ieders gezondheid. 

 

 

Een fijne zomer toegewenst 

met veel insecten, maar 

met weinig overlast! 
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Kruidengeneeskunde 
 

Onze immer actieve Evelien Lems volgt de  

opleiding Kruidengeneeskunde.  

 
Evelien schreef ons "Het staat me bij dat jullie graag wat input wilde van de 

leden voor Plantaardig. Klopt dat? Ik volg de opleiding Kruidengeneeskunde en 

blog daar sinds kort over voor Amber Albarda, een voedingscoach en auteur van 

(kook)boeken. Misschien vinden onze medetuinders het leuk om mijn blogs ook te 

lezen in Plantaardig?" 
 

Nou Evelien, heel graag drukken we hieronder jou 'blog' af en heb je in de 

toekomst nog meer van dergelijk interessante artikelen: we houden ons 

aanbevolen! 

 

 

Net zoals groenten en fruit je gezondheid helpen op pijl te houden, zo 

kunnen kruiden, planten en bomen dat ook. Veel kruiden zitten boordevol 

vitamines en mineralen. Hoe meer je hier mee bezig bent, hoe meer je je 

beseft dat het de bedoeling is dat wij de natuur gebruiken voor onze 

gezondheid, ook naast onze voeding. Een pilletje bij de apotheek helpt 
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goed maar heeft vaak allerlei nare consequenties voor je lijf. Het is veelal 

synthetisch en onnatuurlijk en je lichaam vindt dit allesbehalve leuk. De 

natuur sluit aan op ons lichaam, wij zijn er onderdeel van.  

 

De paar ervaringen die ik met de helende kracht van planten had vond ik 

zo bijzonder dat ik ben gestart met een 4-jarige opleiding 

Kruidengeneeskunde. Ik ben Evelien en in deze serie wil ik jullie 

regelmatig iets over de onderwerpen in deze opleiding vertellen. In de 

opleidingsgroep delen we de fascinatie voor kruiden. Ieder vanuit haar 

eigen invalshoek. Sommigen vinden de kruidenkennis leuk voor thuis, 

anderen willen het meenemen in hun werk. Zo hebben we in de groep 

onder andere een orthomoleculair diëtiste, een acupuncturist en een 

kruiden kweekster. Dit maakt de inhoud van de discussies lekker breed en 

extra interessant.    

 

 

Kruid of pilletje? 
 

Kruiden werken zoals gezegd anders dan de medicijnen die je via de 

huisarts krijgt. Waar een geneesmiddel erg goed is in 

symptoombestrijding, helpen kruiden niet alleen de klacht maar ook je 

lichaam beter te worden. Ze werken niet alleen op lichamelijk niveau maar 

ook psychisch en energetisch. Kruiden werken samen met je lichaam om 

je gezondheid te verbeteren, in het tempo van je lijf.   

Dat tempo ligt ongetwijfeld lager dan het tempo wat de snelle 

maatschappij van nu van je verwacht. En dat kan weleens lastig zijn… 

Want, moet je nu echt je lichaam de tijd geven het zelf op te lossen, 

wanneer het met een pilletje van de dokter zoveel sneller kan… 

Als je kijkt naar wat er goed voor jouw gezondheid is, ja…dan is geduld en 

een middel wat jouw lichaam voedt (in plaats van hardhandig slechte (én 

goede!) bacteriën eruit werkt) heel veel beter.  

Voordat ik was betoverd door al het mooie van kruidengeneeskunde en 

me nog antibiotica liet aansmeren, werd ik altijd ziek zodra de kuur over 

was. Dat zal je niet gebeuren met kruiden. Als je kruiden hun werk laat 

doen en goed naar je lichaam luistert dan voel je je daarna weer fris en 

fruitig, vol energie.  
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Vingerhoedskruid (Digitalis officinalis) 

wordt vaak ingezet bij hartklachten 

Dat kruiden geneeskracht 

hebben is ook bekend binnen 

de reguliere geneeskunde. Zo 

wordt uit het blad van 

Vingerhoedskruid de stof 

digoxine gehaald, wat veel 

wordt ingezet bij hartklachten, 

een inhoudsstof van de Taxus 

wordt ingezet tegen kanker en 

bij velen is ook de medicinale 

hennep bekend. Gelukkig wordt 

de kracht van de natuur dus 

nog steeds ingezet voor onze 

gezondheid!  

Wat nog veel vaker gebeurt, is 

dat de werkzame stoffen uit de 

kruiden worden nagemaakt. De 

in het laboratorium gemaakte synthetische stoffen worden tot medicijn 

gemaakt. Zo krijgen we synthetische medicijnen die hard ingaan tegen ons 

lichaam en voor (veel) bijwerkingen zorgen.  

Je lichaam herkent het medicijn niet (net zoals bij kunstmatig voedsel) en 

moet hard werken om het te verwerken. Zo moet het medicijn worden 

ontgift in de lever, wat veel van je lichaam vraagt. Bij veel en/of langdurig 

medicijn gebruik, kan het zijn dat je lever niet meer optimaal functioneert. 

Het gif hoopt zich op en dat kan leiden tot leverbeschadiging. Daarom 

staat er ook vaak in een bijsluiter dat het negatieve effecten op de lever 

kan hebben.      

 

In de kruidengeneeskunde wordt de plant met al zijn inhoudsstoffen 

ingezet met de gedachte dat deze elkaar versterken. Dat effect is er dus 

niet wanneer alleen de sterkst werkzame stof uit een plant wordt gehaald. 

Alle stoffen in de plant werken samen, dat maakt het zo krachtig als 

geheel.  Ik wil niet zeggen dat je nóóit een regulier medicijn moet 

gebruiken. Wees bewust van wat je inneemt, met voeding én medicatie. 

Weet dat er naast de reguliere geneeskunde nog meer opties zijn, opties 
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De brandnetel van dichtbij 

die wellicht beter aansluiten bij wat jouw lichaam nodig heeft.    

 

Brandnetel: de groene prikker  

 

Brandnetel is daar een mooi voorbeeld van. Door mensen met een tuin 

meestal niet geliefd, maar wat een partij aan gezondheid zit daarin; o.a. 

vitamine A, C en D en wel 10 verschillende mineralen; zonde om te wieden 

zonder er iets mee te doen!  

 

De brandnetel prikt van buiten, 

en dat doet hij ook van binnen, 

niet letterlijk gelukkig. Nee, hij 

prikkelt je organen om in actie 

te komen. Daarmee wordt je 

lichaam aangezet om de boel 

schoon te maken; via je nieren 

en darmen zorgt deze 

prikkelende plant als je er een 

lekkere thee mee zet  

dat je bloed wordt gereinigd.  

Brandnetel mag dan prikken op 

de huid, toch werkt het goed bij verschillende huidaandoeningen wanneer 

het is verwerkt in een zalf (kijk bij de homeopathische merken of ga naar 

een natuurgeneeskundige). Het helpt bij huidaandoeningen zoals: 

jeukende huiduitslag, acne, gordelroos en vuile wonden. Dit is te danken 

aan het hoge gehalte silicium en xanthophyl. De mineralen in de 

brandnetel binden gifstoffen die je lichaam niet heeft kunnen wegwerken 

en voeren ze af. Denk aan gifstoffen zoals urinezuur, waar een teveel aan 

is bij aandoeningen als reuma en jicht. Ook helpt het nier- en blaasgruis 

afvoeren. Naast het feit dat hij een grote schoonmaak houdt in je lichaam, 

verhoogt de brandnetel ook je weerstand door die vele vitamines en 

mineralen die erin zitten én ondersteunt bij vermoeidheid.  

 

De Grote Brandnetel wordt het meest gebruikt en smaakt het lekkerst, 

vooral in de lente. Als groente kan je hem vergelijken met spinazie, je kan 

hem op dezelfde manier gebruiken bakken en koken. Mocht het prikken 
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van dit groene plantje je tegen houden om ze zelf te plukken, geen 

zorgen. Vaak groeien er planten vlakbij de brandnetel die ervoor zorgen 

dat het vervelende gevoel verdwijnt. Een aantal van deze groene helpers 

zijn: Weegbree, Hondsdraf, Dovenetel en Munt. Kneus het blad en wrijf 

het over de bultjes. Je zult merken dat het vervelende gevoel verdwijnt.  

 

Natuurlijk kun je van dit kruid ook een lekkere kop thee zetten. Zelf 

geplukt, of kant en klaar gekocht. Wanneer het blad is gekookt of 

gedroogd geven de brandharen overigens geen prikkende stof meer af en 

kan je ze rustig eten. Wist je dat er zelfs kleding van brandnetel wordt 

gemaakt? Hoe leuk is dat?!  

 

Naast al deze topeigenschappen, helpt dit multifunctionele kruid ook nog 

eens haargroei bevorderen. Zo maak je zelf een brandnetel haarlotion: 

Maak een sterke thee van brandnetel, meng dat met dezelfde hoeveelheid 

azijn. Masseer dit in op je hoofdhuid voordat je naar bed gaat en was het 

de volgende ochtend uit. Handig!  

 

Waar wacht je nog op? Pak je handschoenen, en plukken maar!    

 

Tekst: Evelien Lems  

  
 

 
Onder deze link kan 

je de blog van Evelien vinden: 

 

http://amberalbarda.nl/lifestyle/van-on-kruid-naar-medicijn 
 
 

 

-0- 
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Ons Veiligheidsbeleid              Deel 3 
 

Na een inleiding in deel 1 en iets over de risicoanalyse in deel 2 dit 

keer als afronding een uitleg over de Risico Inventarisatie & 

Evaluatie (RI&E) methodiek 
 
 

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

Eén van de verplichtingen uit de Arbo wetgeving is het maken van een zgn. Risico 

inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Dit is een onderzoek dat de gevaren op het gebied 
van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de organisatie in kaart brengt. Op basis van 

dit onderzoek worden verbeterpunten opgesteld en wordt aangegeven wanneer en door 

wie de verbeteringen worden uitgevoerd. Bij RI&E hoort dus ook een plan van aanpak. 

Indien de vereniging niet meer dan 40 uur betaalde arbeid per week laat verrichten 
behoeft de RI&E en Plan van Aanpak niet door een gecertificeerde Arbodienst te 

worden getoetst. (Zie ook 1.6.) 

 
1.6. Wetswijzigingen per 1 januari 2007. 

Per 1 januari 2007 zijn op het gebied van de Arbo wetgeving enige veranderingen van 

kracht geworden. De overheid heeft namelijk besloten dat niet alle Arbo regels voor 

verenigingen die uitsluitend met vrijwilligers werken meer gelden. Zo is, als voorbeeld, 
het maken van een RI&E en het hebben van een Bedrijfshulpverlenings-organisatie 

(BHV) of een Preventiemedewerker niet meer verplicht. Het grootste deel van de Arbo-

wet blijft overigens gewoon ook voor verenigingen en vrijwilligers gelden, evenals een 

deel van het Arbo-besluit. Dit betekent dat alle algemene verplichtingen voor een veilig 
en gezond verenigingsleven gewoon van kracht blijven. Het bestuur van de vereniging 

moet dus blijven zorgen dat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is en dat al het 

mogelijke is gedaan om de vrijwilligers en bezoekers te beschermen en hierdoor niet 

aansprakelijk kunnen worden gesteld voor tekortkomingen op deze gebieden. Daarom 
heeft de vereniging ervoor gekozen om, ondanks het niet is verplicht, toch een Risico 

Inventarisatie & Evaluatie, alsmede het bijhorende Plan van Aanpak, uit te voeren.  

 

Aangezien er voor een volkstuindersvereniging geen specifieke RI&E bestaat is door 
onze vereniging gekozen om gebruik te maken van de RI&E van het Midden- en 

Kleinbedrijf (MKB). Deze MKB- RI&E betreft een digitale vragenlijst van 7 pagina's en 

een bijbehorend Plan van Aanpak (PVA) bestaande uit 11 pagina's. Uiteraard gaan we 

deze 18 pagina's niet allemaal afdrukken, want dit onderwerp is al saai genoeg toch?  
 

Daarom op de volgende pagina een samenvatting: 
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Het digitale systeem genereert voor de 

diverse onderwerpen een risicoklasse 

(Laag-Midden-Hoog) en in het Plan van 

aanpak een prioriteit (eveneens Laag-
Midden-Hoog). 

 

Voor het merendeel waren de uitkomsten 

Laag of Midden. 
De punten die Hoog scoorden in zowel de 

RI&E als het Plan van Aanpak betroffen 

voornamelijk het (niet) consequent 

periodiek keuren van werktuigen (machines 
en gereedschappen). 

 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat bij onze vereniging het goed is gesteld met de 
veiligheid maar dat we het keuren van werktuigen weer wat onder de aandacht moeten 

brengen evenals de werkinstructies voor het werken voor onze vereniging. 

 

Het complete boekwerk "Veiligheidsbeleid 
Volkstuindersvereniging Mariahoeve" is in te zien in ons 

verenigingsgebouw.  

 
Het boekwerkje met de werkinstructies bevindt zich in 

het werkhok bij de EHBO middelen en de brandblusser.  

 

Voor specifieke vragen over ons Veiligheidsbeleid kunt 
u terecht bij de ondermeer de redactie 

 

 

-0- 
 

 

 

In memoriam 
  

 

Op vrijdag 15 april 2016 is ons tuinlid 
de heer Joties Sahtie (tuin 19) 
op 69-jarige leeftijd overleden. 

 
Wij wensen familie en vrienden 

heel veel sterkte toe. 
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Hommels 
 

Hommels zijn goede bestuivers van allerlei planten en fruitbomen.  

Ze worden soms zelfs in kassen speciaal gekweekt 

om bijvoorbeeld tomaten te kunnen bestuiven.  

 

 
Is het een bij of een hommel? 
 

Op het eerste gezicht lijkt een hommel 

op een bij. Een hommel is echter groter 
en zijn lichaam is bedekt met zwarte, 

gele of oranje haren. Maar als zo'n dikke 

jongen op je af komt vliegen met dat 

zware gebrom boezemt dat toch wel enig 
ontzag in, maar dat is niet nodig. 
 

Nut van de hommel 
 

Hommels zijn belangrijke bestuivers van 
o.a. bloemen en fruit. Anders dan bijen 

zijn hommels dus niet agressief en zullen 

dan ook niet gauw steken. Ook is een 

hommelvolk niet zo groot, hooguit zo’n 
450 stuks aan het einde van het seizoen. 

Een hommelvolk overleeft de winter niet. 

Het is belangrijk dat we ze helpen een 

goede plek te vinden om een nest te 
maken. 

 

Houten hommelkast 
 

Periklis, een actief lid van de natuurlijk 

tuinieren groep heeft een hommelkast 

gemaakt. Het is eigenlijk een grote 

schoenendoos (ligt een beetje aan je 
schoenmaat!). Het is  van hout met een 

tussenschot, een aanvliegopening en in de 

broedkamer luchtroosters. In de 

broedkamer leg je gedroogd gras of 
hooi. De aanvliegopening is een rond gat 

aan de kopse kant van het kistje met een 

buisje erachter en daarachter een 

schotje waarachter dan de broedkamer 
ligt.   

  

Als het huis wordt goedgekeurd zal de 

koningin een nieuw volk stichten door 

eitjes te leggen in de broedkamer. 
Nu schijnt het zo te zijn dat als je om de 

aanvliegopening een gele cirkel schildert 

en daar omheen 

wit schildert en dan ook nog bijvoorbeeld 
blauwe bloemetjes erbij zet is het huisje 

zo verhuurd. 

Zie https://youtu.be/BDviJT6h_Bs 

 
Hommelhuisje van een bloempot 
 

Aardhommels nemen genoegen met een 

bloempot ( minimaal 20 cm doorsnee) 
die je ondersteboven, gevuld met 

nestmateriaal bijv. gedroogd gras of hooi, 

half ingraaft op een droog stukje in je 

tuin, het  liefst zandgrond. Een stukje 
tuinslang met gaten als vliegopening  

en de pot afdekken met een stukje 

dakpan. 

 
Zelf maken 
 

Of je nu kiest voor een houten 

hommelkast of voor een huisje van een 
bloempot, of misschien wel allebei............... 

 

De volgende foto's en tekeningen helpen 

je op weg. 
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(Foto's: Fam. Split) 



Plantaardig zomer 2016 31 
 

Dansende bijen en de Nobelprijs 
 

De natuur blijft je altijd maar  verrassen. Hier weer  

wat leuke wetenswaardigheden over de bij 
 

 
Gevonden door Ed Split 

 

Honingbijen 
 

Honingbijen leven in kolonies in vaak 

door de mens gecreëerde bijenkorven. 

In de vrije natuur leven ze op een 

beschutte plek, zoals een holle boom.  
 

Een bijenvolk 
 

Een bijenvolk bestaat uit een koningin, 
tienduizenden vrouwelijke werkbijen 

en een paar honderd mannetjes, die 

darren genoemd worden.  

Een bijenkoningin kan wel 1600 eitjes 
per dag leggen en bepaalt zelf welk 

eitje ze bevrucht. 
 

Uit de bevruchte eitjes ontstaan de 
vrouwtjes en uit de onbevruchte de 

mannetjes. De kamertjes worden 

gemaakt van bijenwas. Hierin wordt 

stuifmeel en honing opgeslagen. In 
deze raten groeien ook de larven.  

 
 

 
 

 Airco 
 

Als de kamertjes te heet worden, maken 

bijen wind met hun vleugels of ze 

verspreiden water om zo de temperatuur 

te regelen.  
 

Dansende bijen 
 

Bijen kunnen dansen, zo vertellen ze 
elkaar waar voedsel te vinden is. Er 

bestaan 2 soorten dansen, de rondedans 

en de kwispeldans. Dit vreemde ritueel 

werd 40 jaar geleden ontdekt door Karl 
von Frisch, hij won hier de Nobelprijs mee.  
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De nieuwe schijf van vijf 

 
In één van de vorige nummers van Plantaardig hadden we het over de 

schijf van vijf (hoor je dit een echte Hagenees al uitspreken?).  

Maar zoals we via de media hebben kunnen vernemen  

is er een nieuwe schijf van vijf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dranken 

Kruiden genoeg om zelf thee te maken. 
 

Groente en fruit 

Diverse groenten en fruitsoorten 

hebben we ook voldoende op onze tuinen 
 

Smeer- en bereidingsvetten 

Tja, misschien moeten we hiervoor toch 

even naar de buurtsuper, of hebben 
jullie een idee? 
 

Zuivel, noten, vis, peulvruchten vlees & ei 

Als straks de sloten weer van voldoende 

kwaliteit zijn, misschien een visje 

hengelen? 
  

Brood, graanproducten en aardappelen 

Ja hoor, aardappelen voldoende op onze 
tuinen èn ................. nog vele soorten ook! 

 

 
Meer informatie en gezonde eettips: 

www.voedingscentrum.nl 

 

 

 

 

 

"Je lijf gaat je hele leven mee, 
daar wil je dus zo goed 

mogelijk voor zorgen. Maar 
hoe doe je dat? Als je volgens 
de Schijf van Vijf eet, neem je 
genoeg van alle producten 

die gezondheidswinst 
opleveren, plus alle benodigde 
voedingsstoffen om fit voor de 

dag te komen" aldus het 
voedingscentrum 

 

Het leuke is dat we (bijna) 

zonder boodschappen te doen 

met de opbrengsten van onze 

tuinen onze eigen schijf  kunnen 

vullen 
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Ons Tuinpaviljoen 

 

Er is altijd wel wat te beleven en te genieten in ons  

verenigingsgebouw het 'Tuinpaviljoen' 
 

 

 

 
 

 

 

 

Lekker bakkie koffie of thee, een hartige 

hap, een ijsje, chips, chocolade......... 

er is altijd wel wat lekkers voor de 

inwendige mens. 
 

Gelijk even een (tuin)boekje lezen aan de 

leestafel of samen met je vriendinnetje een 

spelletje scrabbel spelen, terwijl zusje met 

opa memory speelt. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
En dan de muren en de vitrines; 

 

Bij toerbeurt exposeren Piet, Els en Mitzy 

hun schilderstukken, tekeningen en andere 
creatieve kunstwerken.  

Dit keer was Mitzy aan de beurt: 
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                                                  ROTI                 . 
 

Zaterdag 14 mei was het extra druk in  

ons Tuinpaviljoen. Ran Sewpersad had  

heerlijk roti bereid en dat was smullen  

geblazen. Wat ons betreft voor  

herhaling vatbaar! 
 
 

  

 

      CURSUS ECOLOGISCH TUINIEREN.. 
 

Deze zaterdag werd in ons verenigings- 

gebouw ook de eerste cursusmiddag  

"Ecologisch tuinieren" gehouden.  

Deze cursus, bestaande uit vier  

middagen, wordt door onze vereniging  

in samenwerking met "VELT" georganiseerd. 

 

 
Gastvrouwen en -heren 

Wenda, Klazien, Paula, Nico,  
Koos, Erwin, Sigmar, Sylvia  

en sinds kort ook Ran en Cees  
staan bij toerbeurt  

op de zaterdag voor u klaar! 
 



Plantaardig zomer 2016 35 
 

De avonturen van boswachter Pijl 
  

 (Door Niek Groothedde) 
 

 

 

Weet je nog de 

vorige keer? 

 

De arend vloog met 

zijn baby's naar 

een veilige plek 

waar de boeven de 

baby's niet kunnen 

stelen. 

 

Het lijkt wel een 

kasteel waar ze 

naar toe gaan 

 

 

 

 

 

Hier zien we 

dat de arend 

aan het 

uitrusten is en 

dat de baby's 

goed worden 

verzorgd. 

 

Wat denk jij, 

het lijken wel 

heel lieve 

feeën hè? 
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Maar ondertussen wordt het beneden 

onder de grond heel erg spannend.  
 

De bomen groeien niet meer. Het lijkt 

erop dat de wortels onder de grond 

het niet goed doen. 

En als de wortels niet gezond zijn dan 

groeien de bomen ook niet goed! 
 

De boswachter gaat kijken wat er aan 

de hand is. Maar eerst doet hij 

andere kleren aan en neemt een gitaar 

mee zodat niemand weet dat hij een 

boswachter is.  

(Niet doorvertellen hè!) 
 

Stiekem maakt hij de deur open met 

zijn bril. 

 

 

Het lijkt wel een grot of 

kasteel daar onder de grond. 

 

Er vliegen vleermuizen en er 

ligt een enge slang en er slaapt 

een heel raar beest achter de 

muur. 

 

Heel erg eng allemaal, zou jij 

daar naar binnen durven? 

 

Maar boswachter Pijl is niet 

bang en gaat verder kijken wat 

er aan de hand is met de 

wortels van de bomen. 
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Kort nieuws 
 
 

 

 

Genoeg voorjaarspaddenstoelen ondanks koude aprilmaand 

Het weer is een belangrijke factor bij paddenstoelen. De verschillende soorten 
reageren er echter allemaal anders op. Het extreme weer van de aprilweken met regen, 

sneeuw en hagelbuien heeft mogelijk wat vertraging opgeleverd in het verschijnen van 

enkele voorjaarssoorten. Ook staan enkele winterpaddenstoelen er nog ongebruikelijk 
mooi bij. (Nature Today) 

 

Doodgereden padden 

In April heeft een door vandalen doorgezaagde slagboom voor een slagveld van dode en 
gewonde padden gezorgd op de Duinweg in Den Haag. "Vele dode en gewonde padden op 

de weg. Hoeveel, dat is niet geteld. De dode en gewonde dieren worden natuurlijk 

opgegeten door vogels en andere dieren, en een deel van de gewonde padden weet nog 

weg te kruipen. Wat we zagen liggen was dus maar een deel van de slachtoffers" aldus 
de dierenbescherming. 

 

Natuurlijk Tuinieren, zwaar werk? 

 
"Ze zeggen" dat het team van Natuurlijk 

Tuinieren zwaar werk verricht. Ja dat klopt, 

je ziet de dames spitten, graven en met 

boomstammen sjouwen. 
Maar de mannen kiezen kennelijk voor het wat 

makkelijkere werk! 

 

(Foto: Doreen Saunders) 
 

 

 

Volkstuinen in Noord-Nederland: toevluchtsoord voor akkerplanten 
Recente planteninventarisaties van 120 volkstuincomplexen en honderden akkers in 

Groningen en Drenthe tonen aan dat volkstuinen een belangrijk toevluchtsoord zijn 

geworden voor Akkerandoorn en andere eenjarige akkerkruiden. Veel van deze soorten 

kunnen zich niet meer handhaven in de intensief bewerkte akkers.   (Nature Today) 
 

Gasfleszekering  

Bij de ANWB verkrijgbaar: zekeringen voor een gasfles die ervoor zorgt dat bij lekkage 
de gastoevoer uit de fles wordt gestopt.    (ANWB) 
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Blikvanger 

Onze vereniging steekt heel wat tijd in het 

schoonhouden van de sloten en het opruimen 

van zwerfafval rondom ons tuincomplex. 
Kennelijk wordt dit door de gemeente erg 

op prijs gesteld want er werd onlangs een 

"Blikvanger" geplaatst bij ons complex.  

 
En het werkt nog ook, voorbijgangers 

(wandelaars en fietsers) "mikken" geregeld 

hun afval in de blikvanger!    

                                          (Foto: Hely Split) 
  

Meer vlinders in Zuid Holland 

In weilanden en akkers zijn steeds minder vlinders te vinden, blijkt uit de jaarlijkse 

Vlinderstand van De Vlinderstichting. Belangrijke oorzaak is de voortdurende 
intensivering van de landbouw, waardoor er steeds minder bloemen zijn. In Drenthe, 

Groningen, Overijssel en Limburg is de afname het grootst. In Zuid-Holland is juist 

sprake van een toename, het dal werd hier 25 jaar geleden al bereikt. (Nature Today) 

 
Actie voor natuurherstel 

Nergens in Europa gaat de natuur zo hard achteruit als in Nederland. Maar er zijn ook 

positieve signalen. 9 natuur-organisaties roepen de overheid met een actieplan op lering 
te trekken uit de goede voorbeelden.  (Vogelbescherming Nederland) 

 

Aegon en vrijwilligerswerk 

Voor de vierde keer organiseerde onze buren, Aegon, dit jaar een "Vrijwilligerswerk 
Vrijdag" Tijdens de Vrijwilligerswerk Vrijdag staken medewerkers van Aegon de handen 

uit de mouwen voor maatschappelijke organisaties in Nederland. Voor het eerst deden 

ook dochterbedrijven van Aegon mee: Meeùs, Nedasco, TKP en Knab. Daarmee werd er 
in totaal in zeven Nederlandse steden vrijwilligerswerk gedaan! 

 

Ongeduldige meerkoeten 

Tijdens de werkzaamheden op de 
dinsdagochtenden door het team van 

Natuurlijk Tuinieren wordt het team 

steeds gehinderd door meerkoeten. Eerst 

al toen het team het drijvende eiland 
wilde schoonmaken ging een meerkoet erin 

broeden en onlangs werd een nieuwe 

eendenkooi geplaatst en nog voordat de 

eendenkooi goed kon worden vastgezet 
werd de kooi al "gekaapt" door een 

meerkoet.         

(Foto: Doreen Saunders) 
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Even op visite 

Begin mei kwam een moeder nijlgans met 

haar jongen even op visite bij ons 

tuincomplex. En zo zie je maar hoe 
makkelijk dat gaat als er op diverse 

plekken een eendenplank voor je klaar 

ligt.  Nadat zij ons tuincomplex hadden 

bewonderd en wij haar prachtige jongen,  
was het weer tijd om verder te gaan. 
 

Moeder nijlgans bleek in maart 2013 te 

zijn geringd in het Zuiderpark en daar 

ook in augustus 2013 en in maart 2014 te 
zijn gesignaleerd. En nu als een ware 

wereldreiziger 'zomaar' bij ons, tientallen kilometers verder!    (Foto: Doreen Sounders) 
 

Felicitaties voor ATV Zonnegaarde 

Op 28 mei jl. werd bij onze collega tuinvereniging Zonnegaarde aan de Erasmusweg in 

Den Haag de vierde stip uitgereikt in het kader van Natuurlijk Tuinieren. Een prachtige 
onderscheiding die welverdiend werd uitgereikt door de AVVN in het bijzijn van 

enthousiaste genodigden.  
 

Tekenbeten 

Controleer tijdens de zomer goed op eventuele tekenbeten. Informatie over tekenbeten 

en de ziekte van Lyme, waaronder het controleren op tekenbeten en het verwijderen van 
een teek kunt u vinden op www.rivm.nl/tekenbeet en www.tekenradar.nl. Op de 

lectuurtafel in ons verenigingsgebouw zijn ook brochures beschikbaar. 
 

Vakantietips van Politie Haaglanden 
Voorkom woninginbraak tijdens de zomervakantie 

De zomervakantie staat voor de deur. Gaat u op vakantie? Let dan extra op, want uit cijfers van 

de politie van afgelopen jaren blijkt dat er in de vakantieperiodes meer wordt ingebroken. 

Tips om uw woning veilig achter te laten tijdens uw vakantie: 

- Vraag buren op uw woning te letten 

- Sluit deuren en ramen 

- Doe ze ook op slot 

- Zorg dat het lijkt alsof er iemand thuis is 

- Gebruik tijdschakelaars om licht te laten branden 

- Houd de gordijnen open 

- Laat uw brievenbus legen 

Verdachte situatie? Bel direct 112 

Als u zelf niet op vakantie gaat, let dan naast uw eigen woning ook op dat van de buren. De politie 

kan onmogelijk overal zijn, maar buren zijn vrijwel altijd in de buurt. Zo valt het u waarschijnlijk 

direct op wanneer er iets niet in orde is in of rondom de woning van uw buren tijdens hun 

vakantie. Bel altijd de politie via 112 als u de situatie niet vertrouwt. Ziet u iets vreemds of 

verdachts, let dan op het signalement van de persoon, bijzondere kledingkenmerken en eventueel 

vervoermiddel (kleur, merk, type, kenteken). Deze informatie is van groot belang om een dader te 

kunnen opsporen. 
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Groot deel van 'ons' bijen bestand vertrokken 

Hely Split vertelt: "Deze bijen hingen 

gistermorgen in onze boom op de tuin. 

Een koningin-moeder had besloten op 
Moederdag met een halve kolonie er 

vandoor te gaan. Robert (onze 

'huisimker'/red.) is zo vlug mogelijk 

gekomen om ze te scheppen. 
Helaas gingen de bijen er op een voor 

ons onverklaarbare reden vandoor onder 

luid gezoem voordat Robert de kans 

kreeg een poging te wagen. De kolonie 
ging waarschijnlijk richting Kraaienpad 

of Aegon. Robert is nog gaan zoeken, 

maar helaas. Ook heeft hij de dierenambulance gebeld, mogelijk dat iemand ze in zijn 

tuintje vindt. Graag wil Robert deze asielzoekers terug, want later bleek dat het een 
gedeelte van zijn eigen volkje was.                                                       (Foto: Hely Split) 
 

Kunst van Piet van Steijn 

Wat doe je met twee molenstenen, een houten paal, wat 

handvatten van oud gereedschap, een knop van een 

gordijnroede en een stuk gebogen hout? 
 

Nou, misschien zouden wij het weggooien, maar onze Piet 
van Steijn maakte er een leuk kunstwerkje van. 
 

Een bloem, inclusief een steel waarin symbolisch de 
voeding vanuit de grond omhoog loopt. Zelfs met 

meeldraden, een stamper en een stempel fraai beschermd 

door een kroonblad.  
 

Maar, laat Piet weten,  als je er iets anders in wilt zien: 

geen probleem!                                 
 

(Foto: vtv Mariahoeve) 
 

Keep them rolling 

Met wat las- en slijpwerk houden we de 

kruiwagens van de vereniging aardig "op 
de weg".  
 

Sommige worden wel heel erg slecht, 

maar er staan nog twee goede 

exemplaren in de voorraad. Deze moeten 

echter nog in de verenigingskleur worden 
geverfd en worden voorzien van de 

letters VTM om diefstal wat tegen te 

gaan.   Mooi klusje voor de winter! 
 

(Foto: vtv Mariahoeve) 
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Tuintips 

Voor de zomer hier wat  

geheugensteuntjes 
 

 

 
Uitgebloeide bloemen 

Verwijder uitgebloeide bloemen van vaste planten direct hierdoor wordt de kans op een 

twee bloei groter. 

 
Snoeien 

Hagen kunnen worden gesnoeid en bij voorkeur, om uitdrogen te voorkomen, niet in de 

zon en het liefst bij een beetje vochtig weer. Een buxus kan beter na de zomer worden 
gesnoeid want dat is een "gevoelig type". 

 

Het gazon 

Het gazon mag best een beauty kuur ondergaan en kan worden verrast met wat 
gazonmest. Milieuvriendelijke producten zijn uiteraard verkrijgbaar in onze eigen 

tuinwinkel. En u weet het als het erg heet wordt maai het gras dan niet korter dan zo'n 

4-5 cm om verbranding te voorkomen en sproei alleen vroeg in de ochtend of na 

zonsondergang. 
 

Hortensia 

De  hortensia's mogen wat mest krijgen want die gaan een zware tijd tegemoet. 

 
Vrouwenmantel 

Vaste planten, zoals de vrouwenmantel, die zijn uitgebloeid mogen best tot zo'n 10 cm 

boven de grond worden terug gesnoeid. Bijna zeker dat ze tijdens de zomer nog voor 

een 2e keer gaan bloeien. 
 

Klimop 

Om wildgroei van klimop wat gecontroleerd te houden kan volop gesnoeid worden maar 

doe dit niet meer na september. 
 

Planten in een kuip 

Stop met bemesten vanaf augustus/september want deze planten beginnen al vroeg aan 

de voorbereiding van hun winterslaap. 
 

Warme grond 

Wilt u coniferen of heesters gaan planten dan de september daarvoor uitstekend 

geschikt. De wortels kunnen dan nog voor de winter lekker groeien. 
 

-0- 
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WERKBEURTENROOSTER 2016   versie mei 2016 
 
 

Ploeg 1  Rob v/d Vlis  Ploeg 2  Udo Teunis Ploeg 3  Pascal Schuit Ploeg 4  Ed Split 

Data:  12/03  14/05     

18/06  02/07  03/09   

 Data: 19/03   07/05   

 09/07  27/08  29/10   

Data: 26/03  21/05   

16/07  10/09  05/11   

Data: 28/05  23/07 

06/08  17/09  12/11    

Tuinnummer/Naam                                                                            Tuinnummer/Naam                                                   Tuinnummer/Naam                                                      Tuinnummer/Naam                                                      

5   Mw. I. Bijstra 2  Dhr. H. Nefs  15 Dhr. R. van Min 10 Dhr. R. Partosoebroto 

7   Mw. M. Lopez 20 Mw. M. Oldenbroek 16 Dhr. S. Anagnostakis 11 Dhr. J. Nieuwenburg 

12 Dhr. S. Ramcharan 25 Dhr. J. Kop 28 Mw. S. Meershoek 55 Mw. G. Vingerling 

18. Mw. A. Oele 26 Mw. E. Lems 56 Dhr. J. Keus 61 Mw. D. Saunders 

23 Dhr. R. Hilgeman 38 Dhr. S. Klaas 58 Mw. R. Khoesial 63 Mw. N. Garcia 

33 Mw. M. van der Esch 40 Mw. M. Bovenkerk 82 Dhr. R. Somasundram 69 Dhr. K. Krul 

37 Dhr. D. Dondorp 46 Dhr. H. den Dekker   Mw. C. Tromer 

Ploeg 5  Rob v/d Vlis Ploeg 6  Udo Teunis   Ploeg 7  Ed Split  

Data: 09/04   04/06 

30/07  24/09   19/11 

Data: 02/04    11/06 

20/08   01/10  26/11           

Data: 23/04   25/06 

13/08  08/10  15/10 

 

 
 

 

 

 

Tuinnummer/Naam Tuinnummer/Naam Tuinnummer/Naam  

21 Mw. M. Meijs 14 Dhr. M. Spits 1  Mw. L. Porav  

29 Mw. S. Dihal 17 Mw. I. Leewens 67 Dhr. M. Kluiters  

42 Mw. D. Korving 36 Dhr. M. Tyler 70 Dhr. V. Swart  

53 Dhr. G. Boedhoe 60 Mw. L. de Man 75 Mw. M. Vreeken  

59 Mw. R. Velthuysen 71 Dhr. M. Gnocchi 77 Mw. L. Huijbregts  

66 Dhr. M. Bulut 79 Mw. A. Buijsman Mw. A. Nieuwenhuysen  

    
 

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.   
  

Mocht uw commissaris niet bereikbaar zijn, dan kunt u zich ook  

bij één van de andere commissarissen afmelden. Als u zonder  

bericht niet verschijnt op uw werkbeurt zijn wij genoodzaakt  

€ 25,= administratiekosten in rekening te brengen en een  

inhaaldatum wordt dan door het bestuur bepaald. 
 
 

Pascal Schuit  06-316 87 827 

Ed Split      06-516 78 566 

Udo Teunis  06-421 65 358  

Rob van der Vlis           06-402 19 621 

 

Ook bereikbaar via 

E-mail: info@vtvmariahoeve.nl 

Medewerkers Tuinpaviljoen 
 

Wenda Peters   (tuinlid) 

Klazien Peters-Sta  (vrijwilliger) 

Paula van der Rande     (tuinlid) 

Nico Smoorenburg     (tuinlid) 

Koos Sol                      (tuinlid) 

Erwin van der Vlis    (vrijwilliger) 

Sigmar van der Vlis    (tuinlid) 

Sylvia van der Vlis  (vrijwilliger) 

Ran Sewpersad  (tuinlid) 

Cees Swanink  (tuinlid) 

Tuinwinkel 

Ronald van der Ende (tuinlid) 
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Inleveren kopij voor Plantaardig 
 

 

Uitgave: 
 

 

Inleveren kopij: 

 

Streefdatum publicatie: 

 

Herfstnummer 

(september - november) 
 

 

 

Uiterlijk 15 augustus 

 

 

1e week september 

 

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 

 

 

 

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 

 
 

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 

 

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 onder 0297-234444 
 

 

....Verenigingswinkel vtv Mariahoeve... 
 
 

Lekker makkelijk: tuinbenodigdheden op je eigen tuincomplex! 

 

netten 

stokken 

propaangas 

zakken aarde 

tuingereedschappen  

milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen 

en nog veel meer 



Plantaardig zomer 2016 46 
 

 

 

 

 

Volkstuindersverenigng "Mariahoeve"  
 

dankt onderstaande partijen voor hun geweldige steun ! 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

      
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                 


