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Plantaardig  
Winter 2017  33ste jaargang nr. 4 

 

 

“Plantaardig” is het verenigingsorgaan van  

 

Volkstuindersvereniging “Mariahoeve” 
Opgericht 22 mei 1984 

 

 

Postadres: Postbus 91411 2509 EA Den Haag 

Bezoekadres: Isabellaland 2320 A 2591 CZ Den Haag 

KvK: V40411313      

Rekeningnummer: NL05INGB0005004839  

t.n.v. vtv Mariahoeve 

 

Website: www.vtvmariahoeve.nl 

E-mail: info@vtvmariahoeve.nl 

 

Aangesloten bij: 

Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen (HB) 

Landelijke organisatie van amateurtuindersverenigingen (AVVN) 

 

Redactie: 

Bert Blom (E-mail: redactie@vtvmariahoeve.nl) 

 

Reproductie: 

Aegon 

 

Openingstijden complex: 

april t/m september van 09.00 tot 20.00 uur 
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Spreekuur bestuur: 
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Oktober t/m maart iedere 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur 
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Onze vrijwilligersorganisatie  
 
 

Bestuur  (bereikbaar via info@vtvmariahoeve.nl)  
 

1e voorzitter  Udo Teunis 

2e voorzitter Gert Onne van de Klashorst 

1e Penningmeester  Bastiaan de Man 

2e Penningmeester Sigmar van der Vlis 

Secretaris Ineke van der Vlis 

Commissaris  Frank Borger 

Commissaris Rob van der Vlis 
 

Commissie van onderzoek 

Bram Franken –  An Stoks -  Ben Sigar 

Verenigingsblad “Plantaardig" 

Bert Blom 

(redactie@vtvmariahoeve.nl) 
 

Website 

Bart Fennema – Bert Blom 

(website@vtvmariahoeve.nl) 
 

Tuincontrole commissie 

André de Prez - Bram Franken - Jacques Vork 

Tuintaxatie commissie 

Bram Franken - Hely Split 
 

Bouwcontrole commissie 

Richard Hilgeman - Rob van der Vlis 
 

Bouwtaxatie commissie 

Richard Hilgeman - Rob van der Vlis 
 

Begeleiding werkbeurten  

Udo Teunis - Rob van der Vlis - Pascal Schuit - 

Rajesh Ramcharan 
 

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 - Lucie Huijbregts - Rob van der Vlis - Sylvia van der Vlis - en tijdens de schoolvakanties 

Caitlyn en Aiden - 

 

Tuinwinkel 

Ronald van der Ende - Dicky Korving 

 

 

 

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 
 

 

Bizar gewoon, binnen een periode van 2 weken ontving onze vereniging twee maal een 

internationale 'Award'! 

 

Op 11 oktober 2017 

het "Certificate European Week for Local Democracy" 

 

en op 21 oktober 2017 

het diploma for The Recognition for an 

ecological gardening. 

 

Wat dit allemaal betekent en op welke 

wijze deze awards werden uitgereikt, 

komt natuurlijk uitgebreid aan de 

orde in deze uitgave van Plantaardig. 

 

Wie eigenlijk ook een (persoonlijke) award verdient is ons 

tuinlid Lucie Huijbregts. 

Na herhaalde tevergeefse oproepen aan de leden om een 

stukje te schrijven over zichzelf en over hun ervaringen in de 

wondere wereld van het tuinieren bij onze vereniging, ging Lucie over op actie! 

 

Lucie ging met succes op pad om leden te interviewen. In deze uitgave de eerste serie 

interviews, die hopelijk gevolgd worden door een of meerdere interviews in iedere uitgave 

van Plantaardig. 

 

Hierdoor wordt Plantaardig hopelijk niet alleen een verenigingsblad voor leden, maar ook 

door leden. 

 
We hopen u met deze uitgave weer het nodige  

leesplezier te kunnen bieden. 

 

 

Voor nu alvast hele fijne feestdagen en hopelijk 

tot ziens op de nieuwjaarsreceptie! 
 

 

De redactie 
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Uitnodiging 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten op de 

nieuwjaarsbijeenkomst op  

 

zaterdag 13 januari 2017  
 

aanvang 14.00 uur 

  

in ons verenigingsgebouw het "Tuinpaviljoen" 

op ons tuincomplex 
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Volkstuindersvereniging "Mariahoeve" twee 

maal in de (internationale) prijzen! 
 

Oktober was dit jaar voor onze vereniging "feestmaand" 
 

 

Op 11 oktober  2017 

was het stampvol in ons verenigingsgebouw 

het "Tuinpaviljoen".  

En niet zonder reden. 
 

Nadat we in februari 2013 het rapport "Verbinding 

verbroken" hadden geschreven over de geblokkeerde 

ecologische verbindingszone "De Schenk" waardoor de 

waterkwaliteit op en rondom ons tuincomplex, maar 

ook verder in de wijk bijzonder slecht was geworden, 

is er heel wat op gang gekomen. 

 

De waterschappen Delfland en Rijnland alsmede de 

gemeente Den Haag hadden de ernst van de 

problematiek ingezien. Dit resulteerde in een 

geweldige samenwerkingsverband Delfland/Rijnland/ Gemeente/VTV Mariahoeve. 

 

Zoals we allemaal weten is uiteindelijk  de blokkade in De Schenk verwijderd en werd een 

zgn. kantelstuw gerealiseerd op de grens van Rijnland en Delfland. Met deze kantelstuw, 

die vispasseerbaar is, stroomt er nu vanuit Rijnland schoon water De Schenk in naar het 

verdere beheersgebied van Delfland en Den Haag.  Het water van Delfland (stedelijk 

gebied) is van mindere kwaliteit. Met de realisering van die prachtige kantelstuw kan 

echter geen water vanuit Delfland naar Rijnland stromen. Afhankelijk van de onderlinge 

waterstanden wordt de stuw op ieder gewenst moment op afstand door Delfland open of 

dicht gezet. 

En met de realisering van de kantelstuw is het niet  gebleven. Ook de sloten op en rondom 

ons tuincomplex werden uitgebaggerd waardoor deze eindelijk op gewenste diepte 

kwamen. En het resultaat: er zwemmen weer vissen! 

 

De inzet van onze vereniging en samenwerking met overheden valt typisch onder 

"burgerparticipatie". En dat was nou net waar het omgaat in "De week van de lokale 

democratie", een initiatief van de Raad van Europa, met dit jaar als thema 

"Burgerparticipatie". Een laat nou de internationale organisatie voor hobbytuinders 

"Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux" (ja, probeer die naam 

maar eens uit je hoofd te leren!) op zoek te zijn naar voorbeeld projecten van 

burgerparticipatie bij tuinverenigingen. Het AVVN polste ook onze vereniging en wij 



 7 

kwamen met ons project "Verbinding verbroken". Het AVVN diende dit project voor 

nominatie in bij de "Office international". Na instemming van de Raad van Europa kregen 

we van het AVVN te horen dat ons project in aanmerking zou komen voor het certificaat 

met de officiële benaming "Certificate European Week for Local Democracy". 

 

Dus op 11 oktober was het zover. Na een welkoms woord door voorzitter Udo Teunis, was 

het woord aan één van de beide initiatiefnemers Ed Split.  

 

Ed Split legde de aanwezigen uit hoe het gehele project is verlopen. Bert Blom, de andere 

initiatiefnemer en bekend als appeltaart 

liefhebber (liefst met veel slagroom), kreeg 

als dank van het team Natuurlijk Tuinieren 

een heerlijke eigen gebakken appeltaart en 

namens de vereniging een heerlijk flesje 

wijn. 

 

En om te benadrukken hoe goed de 

samenwerking met de beide waterschappen 

en de gemeente is verlopen, onthulde Ed een 

bord "Samen voor gezond water" dat straks 

aan de wand van de nieuwe winkel een 

prominente plaats zal krijgen. 

 

Ingrid ter Woorst, de hoogheemraad van 

Delfland, was de volgende spreker. Ingrid 

vertelde dat de grotere wateren in 

Europees verband veel aandacht vragen. 

Deze wateren moeten voldoen aan Europese 

regelgeving. Daarom blij met het initiatief 

van jullie vereniging waardoor ook de 

kleinere wateren zoals deze aandacht 

krijgen. "Alleen zouden we het niet kunnen, maar samen kunnen we alles". 

 

 

Jeroen Haan, collega hoogheemraad van Rijnland, 

memoreerde hierna dat het allemaal niet zonder slag 

of stoot is gegaan. "De eerste brief van jullie aan de 

beide dijkgraven dateert van 2013. Complimenten voor 

jullie geduld! Maar uiteindelijk hebben jullie bewezen 

dat bewoners hun eigen leefomgeving vorm kunnen 

geven. Goed voorbeeld van lokale democratie. 

Als dank hiervoor willen wij jullie gezamenlijk een 

regenton aanbieden". 
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Liliane Blankwaard, stadsdeeldirecteur van Haagse Hout, vertelde vervolgens over de 

historie en de waarde van de Schenk als ecologische verbindingszone.. "We hebben een 

prachtige waterrijke wijk, maar de waterkwaliteit was niet zo mooi. Als gemeente hebben 

we al de nodige initiatieven genomen om de waterkwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld 

door de installatie van de grootste beluchtingfontein       van Nederland. Goed dat de 

leden van volkstuinvereniging ook aan de bel hebben getrokken en ik wil de leden dan ook 

bedanken voor hun betrokkenheid met de kwaliteit van het water, hun geduld en hun 

doorzettingsvermogen." 

Ans Hobbelink, bestuurslid van het AVVN, mocht namens de Office International du Coin 

de Terre et des Jardins Familiaux overgaan tot de uitreiking van het internationale 

certificaat aan de vereniging. Ans vertelde dat wat volkstuinders allemaal doen, niet 

zomaar iets is en dat dit meer bekendheid zou moeten krijgen. "Jullie project is een 

stimulans voor andere tuinders".  Als 'opdracht' kregen we mee om de omgeving zoveel 

mogelijk te blijven  

betrekken en zoveel 

mogelijk kennis te delen. 

 

De uitreiking van het 

certificaat.  

Op de voorgrond net te zien: 

Ernst Raaphorst (links) en 

Joep de Koning (rechts) van 

Delfland die samen vanaf 

het begin betrokken waren 

bij het project. 

 

Na al de lovende woorden, waar men gewoon verlegen van zou worden, was het tijd voor 

een hapje en een drankje.  

 

 

De heerlijke hapjes werden op grandioze wijze verzorgd 

door de dames van het team Natuurlijk Tuinieren.  

Bedankt! 
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Hoogheemraadschap Delfland 

 

Ook op de website van het 

Hoogheemraadschap van Delfland 

aandacht voor de uitreiking. Ga naar 

actueel nieuws van 11 oktober 2017 en 

25 november 2015 

 
www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws 

 

Hoogheemraadschap Rijnland 

 

Foto's en interview van het 

burgerinitiatief zijn te zien op de 

website van het Hoogheemraadschap 

van Rijnland. Klik dan op "Rijnland 

magazine" van oktober 2017 
 

https://www.rijnland.net/actueel/magazin

e 

 

Haagse Dingen 

 

Een reporter van Haagse Dingen was 

bij de uitreiking aanwezig en maakte 

hiervan een geweldige reportage. 

Tevens maakte hij diverse interviews 

en prachtige opnames van ons 

tuincomplex. Zeker de moeite waard! 

Ga hiervoor naar de website van 

Haagse Dingen en klik op 'video 

archief' 

 
http://haagsedingen.nl/index.html 

Hierna was er voldoende gelegenheid om 

gezamenlijk de successen van het project 

in 'natura' te aanschouwen. 

 

Meer zien? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Op 21 oktober 2017 

was het wederom druk in ons 

verenigingsgebouw. En niet alleen omdat de 

najaarsvergadering werd gehouden. Namens 

het AVVN was Hans van Leeuwen aanwezig en 

had voor onze vereniging een enorme 

verrassing in petto 

 
Na afloop van een bewogen ledenvergadering was het de beurt aan Hans van Leeuwen. 

Hans, 'ooit' opgegroeid op loopafstand van ons tuincomplex, was vandaag bij ons aanwezig 

in zijn hoedanigheid als vicevoorzitter van het AVVN. Nadat Hans onze vereniging al 

eerder (in 2016) een bezoek had gebracht in verband met de uitreiking van de 4e stip in 



 10 

Van de ruim 215 

verenigingen en 

bonden die zijn 

aangesloten bij het 

AVVN zijn 19 

tuinparken met een 

internationale 

onderscheiding. 

(Bron AVVN) 

het kader van Natuurlijk Tuinieren bleek Hans opnieuw een verrassing voor ons te 

hebben: de uitreiking van het internationale diploma  for The Recognition for an 

ecological gardening. 

 

Hans gaf aan dat in het hele land het bestaan van 

volkstuincomplexen geregeld onder druk staat. Het is dan ook 

heel belangrijk dat volkstuincomplexen 'onmisbaar' zijn in de 

samenleving. Het is 

daarom zo goed geweest 

dat jullie met Natuurlijk 

Tuinieren zijn begonnen, 

want dan sta je als 

vereniging al een stuk 

sterker. Verder vertelde Hans dat het wel 

bijzonder is als een vereniging het internationale 

diploma krijgt. Jullie moeten dit zien als een 

erkenning voor het al jaren in stand houden en 

uitbreiden van het Natuurlijk Tuinieren. 
  

De altijd 

enthousiaste 

Hans van 

Leeuwen aan 

het woord > 

 

<  Vol trots laat Ed Split, coördinator van het Natuurlijk 

Tuinieren bij VTV Mariahoeve, het zojuist verkregen 

internationale diploma zien. 

 

 

 

De leden van het team 

Natuurlijk Tuinieren (bijna) 

allemaal op de foto > 
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De courgettes van Jacob Jhagroe 
 

Indrukwekkend of niet soms? 

 

 

Deze Surinaamse courgette van de sinds 1985 bij ons  

tuinierende Jacob was 1.30 meter! En hij had nog een langere 

maar die was helaas krom van onderen 
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Het blijkt goed om van 

tijd tot tijd nog eens 

aandachtig te kijken of 

alles wel klopt. 

En dan valt op dat de 

kanjers die de kantine 

beheren om onduidelijke 

redenen niet worden 

genoemd. Ook niet in 

Plantaardig. En dat is een 

kwalijke zaak. 

Gastvrouwen en 

gastheren van het 

Tuinpaviljoen: excuses 

hiervoor! De site en de 

volgende Plantaardig zal 

worden aangepast. 

 

Onze website 
 

Voor degenen die nog niet onze website hebben bezocht, of die nog 

niet goed hebben gekeken wat er allemaal te vinden is,  

hieronder een korte samenvatting  

Home     Organisatie    Openingstijden    Natuurlijk Tuinieren    Contact   Plattegrond    Nieuws 

 

Home 

Na het inloggen kom je terecht op de "homepage" van de site waar een ieder 

welkom wordt geheten en een korte omschrijving wordt gegeven van onze 

vereniging. 

 

Organisatie 

Onder dit kopje kunnen we lezen hoe de samenstelling 

van het bestuur er uit ziet, wie de commissie van 

onderzoek vormt, wie het verenigingsblad 'doet', wie de 

website beheren, wie de leden van de tuincontrole-, 

tuintaxatie-, bouwcontrole- en de bouwtaxatie 

commissies zijn. Verder kunnen we lezen wie meedoet 

aan Natuurlijk Tuinieren en wie de winkel beheren. 

Wat belangrijk is te realiseren, en niet genoeg kan 

worden benadrukt, is dat het allemaal vrijwilligerswerk 

is! 

 

Openingstijden 

De openingstijden van de (openbare) wandelpaden 

worden hier genoemd en zijn gelijk aan de tijden die op 

het bordje aan het toegangshek worden vermeld. 
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CATEGORIEËN 
• Actueel nieuws en 

mededelingen 
• Jeu de Boules 
• Projecten 
• Spreekuur bestuur 
• Statuten en reglementen 
• Tuininformatie 
• Verenigingsblad 

"Plantaardig" 
• Verenigingsbrochures 
• Verenigingsgebouw het 

"Tuinpaviljoen" 
• Verenigingswinkel 
• Verzekeringsvoorwaarden 
• Werkbeurtenrooster 
 

Natuurlijk Tuinieren 

Hier wordt een korte uitleg gegeven over Natuurlik Tuinieren, gevolgd door een 

opsomming van leuke of nuttige "natuurlijke" wetenswaardigheden. En hiermee is 

een soort archief ontstaan vanaf het jaar 2013. 

 

Contact 

Altijd bij de hand: het mailadres, postbusadres, bezoekadres en wanneer 

persoonlijk contact met het bestuur mogelijk is. 

 

Plattegrond 

Het lijkt een 'normale' plattegrond, maar je kan er leuke dingen mee doen. 

Klik op een willekeurig tuinnummer en er verschijnt een foto van de betreffende 

tuin. Helaas, het zijn in het algemeen foto's uit 2013. Dus heb je een foto van de 

tuin zoals deze er nu uitziet, stuur hem op en hij wordt geplaatst. Misschien leuk 

om de foto uit 2013 te laten staan zodat je de verschillen kunt zien en een 

historie van de tuin in beeld wordt gebracht.  

En als je nog een stukje tekst kunt aanleveren, dan wordt het helemaal leuk! Voor 

wat voorbeelden kan je gaan naar de tuinen 39, 64, 69, 55 of 62. 

 

Nieuws 

Dit is wel de meest bezochte rubriek. Bijna dagelijks, maar zeker wekelijks, 

worden hier de laatste nieuwtjes vermeld. Niet alleen over onze vereniging zelf, 

maar ook algemene wetenswaardigheden op het gebied van natuur, milieu en 

duurzaamheid. Inmiddels zijn hier al ruim 800 berichten geplaatst. Als we de 

1000 berichtjes hebben gehaald........ klein feestje?? 

 

Dan gaan we nu naar de kolom aan de rechterzijde 

waar een aantal categorieën worden genoemd. 

 
Actueel nieuws en mededelingen 

De inhoud hiervan is gelijk aan hetgeen staat vermeld 

onder "Nieuws" 
 

Jeu de Boules 

Wat is het toch jammer dat deze baan zo weinig wordt 

gebruikt. Terwijl het recentelijk is gerenoveerd en het te 

midden van misschien wel het mooiste stukje van ons 

tuincomplex ligt. Maar goed, de officiële spelregels kunt u 

in deze categorie in ieder geval vinden. U kunt dus alvast 

warmdraaien! 
 

Projecten 

Hier vinden we de projecten van onze vereniging:  
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"Verbinding verbroken"  

Het project ter verbetering kwaliteit ecologische verbindingszone en waterkwaliteit van 

sloten op een tuincomplex. 

Project "Tuinparken in een wereldstad aan Zee".  

Doel van dit projectplan: “Het behoud (en de uitbreiding van) volkstuinen in de Haagse 

regio door verbreding en intensivering van de gebruiksfuncties. Een modern tuincomplex 

zal hierdoor niet enkel en alleen een plezierige ruimte zijn en blijven voor de leden van 

een tuinvereniging, maar ook van toegevoegde waarde zijn voor de omgeving. Het 

uiteindelijke streven is de tuincomplexen onvervangbaar en onmisbaar te maken”. Het 

"Bidbook" van onze vereniging maakt onderdeel uit van dit projectplan. 
 

Spreekuur bestuur 

Hier staan de tijdstippen vermeld dat er iemand van het bestuur aanwezig is in ons 

Tuinpaviljoen om al uw vragen te beantwoorden. Daarnaast lopen er meestal wel 

bestuursleden "in het wild rond" om ook buiten deze tijden uw vragen te beantwoorden. 
 

Statuten en reglementen 

De, bij notariële akte vastgelegde, statuten kunt u hier inzien. Daarnaast zijn er 

afspraken die de leden onderling in Algemene vergaderingen hebben gemaakt over hoe we 

gezamenlijk willen tuinieren op ons complex. Deze afspraken zijn vastgelegd in diverse 

reglementen. De Statuten en Reglementen zijn hiermee dus digitaal vastgelegd. Mocht u 

echter over een papieren exemplaar willen beschikken, dan kunt u zich wenden tot het 

bestuur. 
 

Tuininformatie 

In deze categorie wordt een korte uitleg gegeven hoe de "Plattegrond"werkt.  
 

Verenigingsblad "Plantaardig" 

Het verenigingsblad komt 4 maal per jaar uit. Heeft u leuke tuinervaringen, leuke tips of 

andere zaken die in “Plantaardig” goed tot hun recht zouden komen; laat het weten aan:  

Bert Blom redactie@vtvmariahoeve.nl 

De uitgaven van Plantaardig vanaf mei 2013 kunt u hier allemaal teruglezen. 

 

Verenigingsbrochures 

De vereniging heeft een aantal brochures uitgegeven over verschillende onderwerpen. De 

brochures zijn verkrijgbaar in het verenigingsgebouw, maar u kunt ook hier de 

verschillende brochures digitaal inzien. Tot op heden betreft het de volgende brochures: 

# "Het huren van een tuin", # “Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren”, #“Het veilig en 

milieu verantwoord stoken van kachels op de tuin”, #“Alles over gasflessen, gasleidingen 

en gasslangen”, #“Windmolens op ons complex”, #“Bomen op de tuin”, #“Tuin en 

windschermen op ons complex” en #“Watermeter en waterleidingen winterklaar maken” 
 

Verenigingsgebouw het "Tuinpaviljoen" 

Hier is ook een fotoserie te zien hoe de nieuwbouw van  het "Tuinpaviljoen" destijds tot 

stand is gekomen en wie ons daarbij hebben geholpen.  
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Momenteel is het 

Tuinpaviljoen geopend 

tijdens de werkbeurten 

tot een uur of drie voor 

ondermeer lekkere 

lunches. Voor 2018 

komen er wellicht nieuwe 

openingstijden. Daarvan 

wordt u uiteraard op de 

hoogte gehouden 

Verenigingswinkel 

Wat er zoal te koop is in onze verenigingswinkel is hier te 

vinden. Zoals bekend wordt hopelijk eind dit jaar of begin 

volgend jaar de nieuwbouw gerealiseerd. Van diverse 

artikelen (fittingen, rioolbuizen, etc.) is nog niet bekend of 

deze ook nog in de nieuwe winkel te koop zullen zijn.  

De moeite waard dus om NU even te snuffelen of er in de 

stellingen en bakken nog iets voor uw gading bij ligt. Mogelijk 

dat de openingstijden van de winkel nog iets worden 

aangepast. 
 

Verzekeringsvoorwaarden 

De polis voor de individuele verzekeringen zijn hier te vinden. Let ook op de tips die door 

Zicht worden gegeven.  
 

Werkbeurtenrooster 

Het werkbeurtenrooster is niet alleen op deze site te vinden, maar ook altijd op het 

publicatiebord bij de ingang van ons tuincomplex. Op verzoek van enkele leden worden op 

de roosters geen namen genoemd, maar alleen tuinnummers. 
 
Facebook 

Door op het logo van Facebook te klikken kom je vanzelf op de Facebook 

pagina van onze vereniging.    (Met dank aan Sophie Billekens!) 
 

BLADWIJZERS 

Tot slot staan er een aantal links (bladwijzers) die u doorverwijzen naar de websites van 

verschillende interessante partijen. 

 

Nieuwsgierig of onze website geregeld wordt bezocht? 

Lees dan "kort nieuws" in deze Plantaardig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nee, www mariahoeve, niet hé, hé, hé Maria ho even! 
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In memoriam 

 

Met leedwezen hebben wij kennis genomen  
van het overlijden van  

ons tuinlid en voormalig voorzitter 
 

Mijnhart Johannes 
 

* 16 april 1929                             † 28 oktober 2017 
 

 
Wij wensen zijn vrouw Louise en allen die hem lief 

hadden veel sterkte toe  
met het verwerken van dit grote verlies. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Water afsluiten! 
 

1. Hoofdkraan in de meterput dichtdraaien 

2. Aftapkraantje open zetten 

3. Eventueel de leidingen in het huisje doorblazen 

4. Stortbak toilet legen 

5. Wat zout in de toiletpot strooien 

6. Watermeterput vorstvrij maken door op te vullen met 

piepschuim, stro of andere isolerende materialen. 

(Hiermee wordt voorkomen dat de watermeter kapot 

vriest) 

 

Tuin winterklaar maken 
 

De geleerden zijn het niet helemaal met elkaar eens. 

Tuin wel of niet winterklaar maken? 
 

 

De één adviseert om de tuin wel goed voor te bereiden op het nieuwe tuinseizoen. 

• Bloembollen zoals narcissen, krokussen, tulpen en hyacinten poten zodat in het 

voorjaar er al wat kleurigs is te zien. 

• Buxus snoeien en vaste planten "knippen". 

• Ook heesters en bomen kunnen worden gesnoeid. 

• De grotere planten "scheuren" en kale stukjes tuin hiermee opvullen. 

 

Nee zegt een ander, niets snoeien of afknippen! 

• Met zo'n kaalslag ontneem je dieren de noodzakelijke schuilplekjes voor de winter. 

• Laat de tuin een poosje tot rust komen en laat de natuur zijn werk doen. 

 

Waar ze het allemaal wel mee eens zijn is: 

• Nestkastjes schoonmaken. 

• Alleen de bladeren op het gazon verwijderen. 

• Op windvrije plekjes de bladeren verzamelen als schuilplaats voor de allerkleinste 

kruipertjes. 

• De bladeren in de borders en onder bomen lekker laten liggen als bescherming en als 

gratis compost. 

• Gereedschappen schoonmalen en in de (kruip)olie zetten/spuiten. 

• In de winter zijn er ook nog genoeg dagen met lekker droog weer (tenminste. dat 

hopen we) waarop je het nodige onderhoud kunt plegen aan het tuinhuisje. 
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Achteruitgang insecten treft vogels 

keihard 
 

Schokkende uitkomsten van onderzoeken 
 

Onlangs bracht de Radboud Universiteit een schokkend onderzoek 

naar buiten. In Duitse natuurgebieden (daarbij ook veel gebieden in 

Nordrhein-Westfalen grenzend aan Nederland) is 75% van de 

insecten verdwenen! 75% van het vogelvoer waarmee jonge vogels 

worden grootgebracht is weg. Je vraagt je af hoe vogels überhaupt 

nog kunnen overleven. Veel vogels doen dat dus ook niet.  
 
Een enorme crash in de populatie van insecten. De resultaten van het onderzoek van de 

Radboud Universiteit komen echter niet als een verrassing. Sinds 1980 zijn alleen al in 

Noordwest-Europa 421.000.000 vogels verdwenen. 421 miljoen! We kennen de discussie 

over dioxines in de duinen die onze tapuiten nekken en over de neonicotinoïden die onze 

insectenetende zangvogels de das omdoen. Tel daar de onderzoeken bij op over het 

kalkgebrek in bossen (waardoor eieren kapot gaan en poten van jonge vogels in het nest al 

breken) en het beeld doemt op van een leefgebied waarin het voor vogels langzaam maar 

zeker onmogelijk wordt te overleven. Door wetenschappelijk onderzoek wordt steeds 

duidelijker waarom insecten en vogels massaal verdwijnen. 

 

Zelfs 'gewone' vogelsoorten verdwijnen 

Ook de blauwborst is afhankelijk van Bijvoorbeeld het overmatig gebruik van stikstof en 

gifstoffen en de ontwatering in een groot deel van het agrarisch gebied. Of de 

landschapskwaliteit met het verdwijnen van talloze natuurelementen en het geïsoleerd 

raken van natuurgebieden. Voeg daarbij het extreem intensieve landgebruik met 

overmatig maaien waardoor bloeiende planten nauwelijks nog kans krijgen. Zelfs talloze 

‘gewone’ vogelsoorten dreigen nu uit ons landschap te verdwijnen. Denk aan spreeuwen, 

boerenzwaluwen, veldleeuweriken, kieviten, waterhoentjes en ga zo maar door. 

 

Ook onze eigen leefomgeving 

En mochten er mensen zijn die het verdwijnen van al deze prachtige vogels niet boeit. 

Dat kan. Bedenk dan dat de leefomgeving van onze vogels ook onze eigen leefomgeving is. 

Een gezonde vogelstand, vlinderstand en insectenstand is een graadmeter voor de 

kwaliteit van die leefomgeving. Zijn de vogels ziek, zwak en misselijk doordat er een laag 

van giffen en stikstof over ons land ligt? Dan krijgen ook mensen vroeg of laat hun deel 

en zullen deze schadelijke stoffen onze gezondheid beïnvloeden. Dat is geen prettig 

vooruitzicht en waarschijnlijk nu al aan de gang. En dan laten we andere, misschien minder 

opvallende, diensten die de natuur ons levert, als bestuiving (bijensterfte!) en natuurlijke 
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bestrijding van plagen nog even buiten beschouwing. Net als de recreatieve en 

belevingswaarde die een divers, rijk en gezond landschap ons biedt. 

 

Nieuw kabinet moet direct ingrijpen 

Vogelbescherming Nederland roept het nieuwe kabinet op zo snel mogelijk maatregelen 

te nemen om de stikstofuitstoot en het gebruik van giffen en bestrijdingsmiddelen aan 

banden te leggen. Zet daarbij een omgevingsbeleid in dat onze landschappen weer 

diverser maakt. We willen onze bloemen, insecten, vogels en vlinders terug! Het wordt 

tijd dat de basiskwaliteit van ons landschap opgekrikt wordt. We hebben recht op een 

overheid die garant staat voor een gezonde leefomgeving. 

 

Rutte III, doe iets! 

 

Aldus Vogelbescherming Nederland 

 

-0- 

 

Aktie op het Binnenhof 
 

Aktie op het Binnenhof om aandacht te vragen voor het verlies aan 

biodiversiteit.  Natuurlijk waren wij daarbij! 
 

 

Tuinman Lodewijk Hoekstra van het tv-programma Eigen Huis en Tuin 

riep heel Nederland op om op 31 oktober naar Den Haag te komen met 

bloemen en planten. Hij wilde het hele Binnenhof vol laten zetten met 

bloemen en planten om aandacht te vragen voor het 'bizar grote 

verlies aan biodiversiteit' in de afgelopen kwart eeuw. 
 

Lodewijk is ambassadeur voor onder meer de Vlinderstichting en groen ondernemer. Hij 

schetst een somber beeld: het gaat bijzonder slecht met vogels en insecten.  

'Het lijkt wel alsof iedereen ligt te slapen en de mensen geen idee hebben wat dit 

betekent. Maar het gaat over ons leven. Insecten zijn de ruggengraat van ons 

ecosysteem,' aldus Lodewijk. 

 

'Weggepolderd' 

Volgens de tv-tuinman roept de samenleving om meer groen, maar 'is dat in de huidige 

politiek alweer weggepolderd'. Daarom hoopte hij de teloorgang van de biodiversiteit 

onder de aandacht te krijgen in Den Haag, samen met zoveel mogelijk mensen. 

 

Ed Split maakte een samenvattend verslag van onze belevenissen: 
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"Een aantal leden van de groep natuurlijk tuinieren gaf op dinsdag 31 oktober acte de 

présence aan de landelijke oproep van tv-tuinman Lodewijk Hoekstra om massaal bloemen 

op het Binnenhof te leggen om meer aandacht te vragen voor de achteruitgang van de 

biodiversiteit in Nederland en hiervoor een petitie aan te bieden aan een aantal Tweede 

Kamerleden. 

We hadden om half elf afgesproken bij de viskraam aan de buitenzijde van het Binnenhof. 

Kor Krul, één van onze natuurlijke tuinierders, was al om negen uur bij de viskraam 

aanwezig om een mals harinkje te happen. Hij had echter pech, want de kraam was om dat 

tijdstip nog gesloten. Toen we allemaal op de afgesproken tijd aanwezig waren en enkele 

van ons alvast op het Binnenhof een kijkje namen, bleek er niets te zien. Tuinman 

Lodewijk was in geen velden of wegen te zien en er waren ook geen bloemen te bekennen. 

Ik vroeg op het Binnenhof aan één van de wachthoudende marechaussees of er bij hen 

iets bekend was over deze actie. Als eerste beet hij me toe ”haal die hand uit je zak”, 

waarna hij antwoordde, wij weten van niets. 

We dachten zijn we in de maling genomen? We besloten om nog een kwartiertje te 

wachten en als er dan nog niets te zien was op het Binnenhof om dan gezellig met z’n allen 

een kop koffie drinken bij de Wiener in de Korte Poten. Zo gezegd zo gedaan en wij 

gingen via het Binnenhof naar de Wiener. Echter, toen wij bij het plein aankwamen bleek 

daar een tuintje te zijn aangelegd door Lodewijk en was de manifestatie niet op het 

Binnenhof maar op het plein voor het gebouw van de Tweede Kamer. 
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Wij hadden vier bossen “volkstuinbloemen” 

meegenomen en hebben ze bij het tuintje neergelegd. 

Omdat het overhandigen van de petitie om twaalf uur 

gepland stond hadden we nog even de tijd om onszelf 

bij de Wiener te trakteren op koffie met 

apfelstrudel. 

 

Kwart voor twaalf waren we weer op het plein 

aanwezig, waar het bezoekersaantal inmiddels flink 

was toegenomen en rond twaalf uur namen negen 

Kamerleden de petitie met ruim 22.000 

handtekeningen in ontvangst. De 

Kamerleden zegden toe om de 

achteruitgang van de biodiversiteit op 

de agenda te zetten. En nu maar hopen 

dat het wat gaat opleveren! 

Na afloop hebben een aantal van ons bij 

Le Gourmet een lekker broodje gegeten 

en keerden we om twee uur met een 

goed gevoel weer huiswaarts".  

 
(Red. Eindstand ondertekende petities: 27.891!) 

 

 

 ^ 'Onder onsje' met Ed Split, Lodewijk 

Hoekstra en Kor Krul 

Het nuttige met het aangename.........^ 
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Kabinet Rutte III 

 
Politiek in ons verenigingsblad???? 

 
Aangezien in het artikel "Achteruitgang insecten treft vogels keihard" door 

Vogelbescherming Nederland al werd opgeroepen: "Rutte III doe iets"  en we 

aanwezig waren op het Binnenhof bij "Actie op het Binnenhof" dan toch ook maar, 

als uitzondering, een stukje 'politiek' in ons verenigingsblad.  
 

Donderdag 26 oktober 2017 was het eindelijk zover. Het kabinet Rutte III was een feit. 

Een kabinet met zestien ministers en acht staatssecretarissen, verspreid over twaalf 

departementen. 

 

En als volkstuinder, begaan met natuur, duurzaamheid, gezondheid en milieu, ben je 

eigenlijk best wel nieuwsgierig wat het nieuwe kabinet gaat doen aan die onderwerpen die 

ons zo aanspreken. 

 

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor deze onderwerpen in Nederland? 

 

Hugo de Jonge (CDA), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

of  

Carola Schouten (ChristenUnie), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  

of  

Eric Wiebes (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat? 

 

of is het een verantwoordelijkheid van de gezamenlijke ministers en hun 

staatssecretarissen? 

 

Van Stientje van Veldhoven (D66), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 

is overigens al bekend dat ze in 2011 en 2012 door Natuurmonumenten uitgeroepen werd 

tot "Groenste politicus van het jaar". 

 

En van wie kunnen we nog meer verwachten? 

 

Sander Dekker? 

Sander, één van de twee ministers van Justitie en Veiligheid, neemt het onderdeel 

'Rechtsbescherming' voor zijn rekening. Misschien niet direct te linken met natuur 

gerelateerde onderwerpen.  

Maar in zijn vorige leven was hij onder andere gemeenteraadslid en wethouder in Den 

Haag en werd toen, samen met voormalige burgemeester Jozias van Aartsen, 

geconfronteerd het projectplan van de gezamenlijke Haagse Volkstuinverenigingen.  

Doel van dit projectplan was: “Het behoud (en de uitbreiding van) volkstuinen in de 

Haagse regio door verbreding en intensivering van de gebruiksfuncties. Een modern 
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tuincomplex zal hierdoor niet enkel en alleen een plezierige ruimte zijn en blijven voor de 

leden van een tuinvereniging, maar ook van toegevoegde waarde zijn voor de omgeving. 

Het uiteindelijke streven is de tuincomplexen onvervangbaar en onmisbaar te maken”. 

 
 
 
 
Overhandiging Bidbook op 1 juli 

2010 door de voormalige 

voorzitter van de Haagse Bond 

Peter Pieters (links) aan Sander 

Dekker (midden) en Jozias van 

Aartsen (rechts)  

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid van Engelshoven? 

Thans minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar vanaf 2010 was Ingrid 

wethouder in Den Haag. En in die periode werd zij 'gegrepen' door de schoonheid, de 

natuur en de rust van een volkstuin. En dat gebeurde tijdens de uitreiking van het 

Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. De uitreiking vond plaats in ons nog oude 

(vochtige, beschimmelde en bouwvallige) verenigingsgebouw "Het preathuis".  

Na de uitreiking maakte Ingrid een rondje over ons tuincomplex en na het horen van onze 

plannen voor een nieuw verenigingsgebouw werd voormalig bestuurslid Ed Split door haar 

uitgenodigd  om eens een praatje met haar te maken op het stadhuis. Resultaat: alle 

medewerking van de gemeente, zowel financieel als op het gebied van vergunningen! 

 

 
1 september 2012.  

In het bijzijn van een selectie van 

de groep Natuurlijk Tuinieren vond 

de uitreiking van het Nationaal 

Keurmerk plaats. 

Staande, geheel rechts Chris 

Zijdeveld  de voormalige voorzitter 

van het AVVN en tweede van 

rechts Ingrid van Engelshoven. 
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Als nu eens werd begonnen met een gezamenlijk overleg tussen Hugo de Jonge, Carola 

Schouten, Eric Wiebes, Stientje van Veldhoven, Sander Dekker, Ingrid van Engelshoven 

en de kamerleden die op 31 oktober aanwezig waren, dan komen we al een heel eind de 

goede richting op. 

 

En zoeken de mannen en vrouwen van Rutte III goede voorbeelden? 
 

In heel Nederland doen volkstuinverenigingen 

met hun bloemen, planten, takkenrillen, stapelmuurtjes en nog veel 

meer om het grote verlies aan biodiversiteit zoveel mogelijk te 

beperken! 
 

-0- 

 

 

Natuurlijk Tuinieren 2018 
 

Inmiddels zal het team van Natuurlijk Tuinieren aan  

de winterstop zijn begonnen.  
 

Het team van Natuurlijk Tuinieren kan terugkijken op een succesvol 2017. Het project 

"Verbinding verbroken" zorgde voor een betere waterkwaliteit op en rondom ons 

tuincomplex en dat was positief voor het natuurlijk tuinieren in het algemeen.  

De uitreiking van het internationale diploma for 'The Recognition for an ecological 

gardening' was natuurlijk helemaal een toppertje! 

 

Nu het team het afgelopen jaar zo druk is bezig geweest om de natuur op ons 

tuincomplex een handje te helpen is het nu de beurt aan de natuur zelf. 

Verspreid over het gehele tuincomplex is bijvoorbeeld heel wat beplanting 'gedeeld' en 

opnieuw verspreid  en zijn er een kleine 100 bolletjes gepoot die hopelijk het komende 

voorjaar hun eerste kleurtjes laten zien. 

 

 

De beurt is nu voorlopig aan de 

natuur, maar in 2018 komen we 

weer helpen! 
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Hooikoorts  

 

De winter komt er aan, de dagen zijn kort en de felle kleuren zijn  

uit de tuin verdwenen. Niet het moment om met hooikoorts  

bezig te zijn, zou je denken.  

 
 

Uit het oog, uit het hart 

geldt vaak ook voor 

hooikoorts, pas wanneer de 

vogeltjes weer beginnen te 

fluiten, de bloemenstelen 

weer boven de grond komen 

en de dagen weer langer 

worden, bij de eerste nies 

ben je er weer aan herinnert 

hoe het rond dwarrelende 

stuifmeel je leven beïnvloed. 

Rode, tranende ogen, 

loopneuzen, niesbuien, 

keelpijn, holteontsteking, kriebelhoest, het heeft voor veel mensen een heftige 

invloed op het normale leven.  
 

Van de mensen die hooikoortsklachten hebben zijn de meeste mensen allergisch voor de 

Berk, Bijvoet en graspollen. Gras is overal, je kunt er niet aan ontkomen. De meeste kans 

op zo  min mogelijk klachten heb je als je binnen blijft, met de deuren en ramen dicht. 

Maar als het juist net weer mooi weer begint te worden is dat natuurlijk het laatste wat 

je wilt.  

Ook al hebben zo’n 800.000 mensen in NL hooikoortsklachten, en vinden we het heel 

normaal dat het zoveel voorkomt, toch hoort deze allergische reactie niet bij een gezond 

en optimaal functionerend lichaam.  
 

Wat er gebeurd bij hooikoorts 

 

Het is de taak van het immuunsysteem om ‘vijanden’ buiten de deur te houden. Normaal 

gesproken gaat het dan over bacteriën of virussen. Bij hooikoorts reageert het 

immuunsysteem alsof er een zo’n vijand het lichaam is binnen gedrongen. Het 

immuunsysteem wordt geactiveerd en zorgt dat er histamine naar de plek gaat waar de 

vijand zit. Het immuunsysteem maakt snot en slijm aan door middel van de histamine. Dat 

doet het om de vijand het lichaam uit te werken. Snot en slijm is een 

beschermingsmechanisme van het lichaam. In het geval van een bacterie zou het hier 

door uit het lichaam worden gewerkt, maar bij een hooikoortsreactie is dat lastiger 
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omdat het stuifmeel steeds weer het lichaam binnen komt, waardoor het immuunsysteem 

steeds actief blijft. Dat kost een hoop energie.  

Het immuunsysteem reageert op dingen waar hij niet op hoeft te reageren, daar gaat het 

mis.  

Dan kun je natuurlijk medicijnen gebruiken, maar dat lost alleen tijdelijk de klachten op, 

maar niet het probleem. Het immuunsysteem blijft verkeerd reageren op het stuifmeel. 

Een andere tijdelijke oplossing is vitamine C. Wanneer je vitamine C inneemt 

(bijvoorbeeld Roter 500mg), wordt de histamine afgebroken en wordt de allergische 

reactie minder voor zo’n 45 minuten. Dit geldt voor alle histamine-allergie reacties. 

Maar ook dan blijft het immuunsysteem reageren op stuifmeel terwijl dat niet hoort. 

Waar het echt verschil maakt, is aanpakken in de kern.  

 

Oorzaken 

 

Er zijn, zoals bij elke aandoening, meerdere oorzaken mogelijk. Dit zijn er een aantal: 

 

1. Lekke darm 

Het eten van granen (vooral volkoren) zorgt er voor dat er gaten in de darmwand komen, 

ook wel een ‘leaky gut’ genoemd. De stoffen gliadine en lectine maken de darmwand stuk 

en zo komen etensresten vanuit de darm in aanraking met het immuunsysteem. Het 

immuunsysteem raakt hier door overactief en gaat allergische reacties creëren. Het 

gemiddelde Nederlandse voedingspatroon bestaat voor zo’n 75% uit granen. Niet zo gek 

dus dat er zoveel mensen zijn met hooikoorts en andere allergieën.  

 

2. Vitamine C tekort 

Vitamine C zorgt dat het immuunsysteem goed haar werk kan doen. Met 2 stuks fruit en 

250 gram groente per dag krijg je onvoldoende vitamine C binnen om hooikoortsklachten 

op te lossen. Dan is een goed supplement aan te raden.  

 

3. Stress 

Stress breekt voedingsstoffen af en vergt veel van de gezondheid.  

 

4. Vitamine A en D tekort 

De vitamines A en D zorgen voor een goede bescherming van het lichaam in de 

slijmvliezen. Daar worden alle ‘vijanden’ buiten gehouden. Bij een tekort aan vitamine A en 

D kunnen ongewenste beesten en stoffen het lichaam makkelijk binnen komen. Vroeger 

werd er in de winter levertraan gebruikt, tegenwoordig gebeurd dat nauwelijks meer. Het 

is dan ook echt niet lekker, maar voor de gezondheid zijn de vitamines onmisbaar.  

 

5. Cysteïne tekort 

Cysteïne is een eiwit wat zorgt voor goede darmwandcellen. Die darmwandcellen zijn 

nodig om een ‘leaky gut’ (zie nummer 1) tegen te gaan. Cysteïne vind je vooral in biologisch 

gevogelte en eieren.  

 

6. Essentiele suikers tekort 
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Niet te verwarren met gewone suiker zoals we dat uit snoep kennen. Essentiële suikers 

vind je in groente, fruit, paddenstoelen en zeewieren. 

 

7. Geestelijk emotioneel 

Het brein heeft ontzettend veel impact op het functioneren van het lichaam. 98% van de 

allergieën (en dus ook hooikoorts) kun je vanaf komen door middel van hypnose 

(hypnotherapie).  

 

De winter is de beste tijd om te starten met een grondige aanpak tegen 

hooikoorts, omdat het lichaam tijd nodig heeft om de voedingsstoffen te 

verwerken en de darmwand, slijmvliezen e.d. op volle sterkte te krijgen.  
 

En dan kun je niesvrij, volop genieten van de lente,  

wanneer die weer komt. 
 

 

Met dank aan: Evelien Lems 
 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

Winterspreuk 
 

"Elke Eskimo zal weten,  
dat hij geen gele sneeuw moet eten" 
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Lucie Huijbregts                                                                                                                                                                              
Tuin 77 

 

Een tuin waar een vogeltje ook vrolijk van wordt. 
 
 

Op pagina 4 hadden we al overduidelijk gemaakt heel blij te zijn met 

het initiatief van Lucie Huijbregts om de komende tijd tuinleden te 

interviewen. Voortaan noemen we Lucie dan ook  "De vliegende 

reporter"! 

Maar hieronder stelt Lucie zich eerst zelf even aan u voor : 
 

"Een paar jaar geleden was ik mijn piepkleine balkonnetje beu. Ik wilde naar buiten 

kunnen ik wilde een tuin. Een tuin waar een vogeltje ook vrolijk van wordt.                                                 

Volkstuincomplex viel mij positief op omdat er bij de ingang al een bijenhotel was, 

verschillende vogelhuisjes en zelfs een vleermuizenkast. Ik besloot me hier in te 

schrijven en sinds 4 jaar heb ik hier een tuin. Mijn vader hielp bij de opstart. En dat was 

prettig want ik had geen ervaring met tuinieren. Nu probeer ik met verschillende planten 

en bloemen, schuilplekjes en voeder en drinkplaatsjes een diervriendelijke tuin te 

creëren.                                                                                                                              

Vooraf had ik verwacht dat ik tuinieren leuk zou vinden maar nu kan ik zeggen dat ik het 

veel leuker vind dat ik vooraf had ingeschat en ik ben er veel meer tijd mee bezig dan ik 

van te voren had ingeschat. Langzamerhand wordt de tuin steeds iets meer wat ik voor 

ogen had en ben ik tevreden over mijn tuin". 
 

-0- 
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Tuin 22   

De tuin van de familie König.  
Door Lucie Huijbregts 

 

 

Tuin 22, de tuin van Andreas, Gosia en hun dochter Sophie König  

(ja, met de puntjes op de O) 
 

Sinds mei 2017 heeft de familie König de tuin. Er is al veel werk verzet maar er staat nog 

veel op hun wensenlijstje. Er stonden veel bomen en struikgewas en dit zijn ze  allemaal 

aan het verwijderen.  

Gosia vertelt graag een klein moestuintje achter het huisje te willen en verder een 

inrichting waar Sophie lekker kan spelen. Gekozen wordt voor een gazon, omdat dit 

minder onderhoud geeft.   

Beiden hebben een baan en willen 

graag een tuin om te ontspannen 

en in de zomer ook lekker te 

kunnen barbecueën.  
 

Andreas vertelt verschillende 

volkstuinen te hebben bezocht in 

de omgeving maar  dat dit 

complex hen het meeste 

aansprak.   
 

Ze hebben goed contact met 

buren en het is prettig dat ze 

elkaar kunnen helpen.  

In het verleden had zijn vader 

een tuin, maar zelf heeft hij nog 

weinig ervaring met tuinieren.  
 

De puntjes hebben ze al op de 

"O" en zijn nu dus bezig met het 

zetten van de puntjes op de "i". 
 

Gaat helemaal goed komen daar 

op tuin 22! 

 

 

 

 

 

 

-0- 
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Tuin 18 
 

De tuin van Anja Meerkerk  

 
Door Lucie Huijbregts 

 

 

Sinds april 2017 heeft Anja deze tuin. Ze heeft voor dit 

volkstuinencomplex gekozen omdat het dichtbij haar huis is.  Anja 

heeft een drukke baan en hoopt hier haar ontspanning te vinden.  
 

 

 

20 jaar geleden is Anja verhuisd uit Purmerend, 

waar ze 1 jaar een volkstuin had. Omdat ze toch wel 

een tuin mist, heeft ze her en der gekeken en vond 

via internet dit complex, lekker dichtbij. 

Ze is erg tevreden over deze volkstuin, het is voor 

haar een prettige ontspanning. 

 

Afgelopen maanden is door Anja in haar eentje al 

veel werk verzet en opgeruimd. De vorige 

tuinierster is overleden en er waren nog veel 

spullen aanwezig in de tuin en het huisje.  

 

Anja hoopt de tuin wat eigen te maken door de tuin 

meer open en speelser in te richten. Hopelijk komt 

er door een nieuwe opzet ook wat meer zon in de 

tuin. 

 

-0- 

 

 

 

 
 

Slimme winterspreuk 
 

Regent het in september, 
dan valt Kerstmis in december 
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Tuin 13 

  
De tuin van  Mieke van der Kaaij  

 

Door Lucie Huijbregts      
 

 

Mieke vertelt het volgende over haar tuin. Ze heeft hem ongeveer 26 

jaar. In eerste instantie samen met haar man, maar na zijn overlijden 

alweer 11 jaar alleen.  

 
Toen haar man stopte met werken, 

bezochten ze samen regelmatig het 

volkstuinencomplex. En ze werden 

verliefd op tuin 13, liever gezegd op 

de mooie sequoia die daar staat. Ze 

schreven zich in voor een tuin, maar 

toen ze een andere tuin kregen 

toegewezen lieten ze die bewust 

aan hun neus voorbij gaan. 

Uiteindelijk na 3 jaar op de 

wachtlijst te hebben gestaan 

kregen ze tuin 13 toegewezen. 

Samen met haar man heeft ze er 

een mooie tuin van gemaakt. Er 

lagen nogal wat stenen in de tuin 

die ze op elkaar hebben gelegd en 

laten begroeien. Daarmee is er een 

leuke verhoging gekomen in de tuin.                                                                     

Haar man die handig was heeft 

destijds het huisje helemaal 

opgeknapt.  
 

Mieke is trots op haar tuin en is er 

nog altijd erg blij mee. Ze komt er bijna dagelijks en geniet er erg van. Ze is nog steeds 

erg blij met de sequoia. In de herfst valt die uit en dan liggen er heel veel bladeren op de 

grond. Het betekent wel dat je in de herfst en winter mooi de structuur van de boom 

kunt zien.                                                                                                                                                         
 

De tuin is in haar eentje wel veel werk, maar het is ook ontspannend om te doen. Gelukkig 

kreeg ze laatst hulp van de buurman met het snoeien van de heg.                                                                          

 

-0- 
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Sinterklaas discussie 
 

Ja hoor, wij gaan ons ook in de discussie mengen. 

Maar wel met een hele dikke knipoog! 
 

Gevonden door Ed Split 

 

 

Ter voorbereiding op de discussie die weer gaat komen: 

 

Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer 

aan.... 

Het woord "zie" kan als uiterst kwetsend worden 

ervaren door visueel gehandicapten, al zullen die 

dit waarschijnlijk niet lezen, en dient dus 

vervangen te worden door "ervaar" o.i.d. 

Daarnaast is het onacceptabel voor de Catalanen 

om het over Spanje te hebben, dus daar moet een 

oplossing voor worden gezocht. Net als voor het 

fenomeen "stoomboot", want iedereen weet deze 

zeer milieu belastend zijn. 
 

Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan... 

Het "hij" van de stoomboot is onmiskenbaar genderspecifiek en dient vervangen te 

worden. De milieuonvriendelijke boot moest toch al weg, wellicht vervangen door 

milieuvriendelijk genderneutraal voertuig? "Sint Nicolaas" is een uiting van de christelijke 

traditie en bijgevolg ongewenst. "zie" (zie hierboven) moest al weg (i.v.m. visueel 

gehandicapten). 
 

Hoe huppelt het paardje, het dek op en neer... 

Dieren horen in de vrije natuur en zijn er niet om trucjes te doen (huppelen) en al 

helemaal niet op eerder genoemde boot. Een exces dat men vroeger ook wel zag in 

dierentuinen en circussen. Past niet meer in 2017. Helaas. 
 

Hoe waaien de wimpels al heen en al weer... 

Mag in principe nog wel, al suggereert het een continu wisselende windrichting. 

Milieueffect of veroorzaakt door de vervuilende gassen van de stoomboot? Hier dient 

een milieu-effect-rapportage gemaakt te worden. Tot de gevolgen bekend worden, 

voorlopig geen wimpels. Ook omdat de niet nader genoemde kleur van de wimpels weleens 

voor verkeerde beeldvorming ZOU KUNNEN zorgen. 
 

Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe... 

Knecht is denigrerend, weinig respectvol voor minder of lager opgeleiden en suggereert 

een arbeidsongelijkheid die onacceptabel is. Het zogenaamde lachen, zonder 

humoristische context, kan als een teken van minder intelligentie worden uitgelegd. Het 
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Lithium wordt 

gewonnen uit 

pekel en erts. 

Het metaal is 

brandbaar en 

als het in 

contact komt 

met water kan 

het ontploffen 

zogenaamde "roepen" is door slechthorenden niet of nauwelijks mee te krijgen en 

hierdoor onnodig kwetsend en dient vervangen te worden door een passend alternatief. 
 

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe... 

Door zoet aan lekkers te koppelen ontstaat een onjuist beeld. Het is juist zoetigheid 

(lees suikers) dat voor obesitas en hart- en vaatziekten zorgt. Door uitgerekend het 

woord "zoet" te verwarren met "lief" of "braaf " ontstaat een verkeerd beeld. Voorstel: 

A Wie zoet eet, krijgt obesitas. (Waarschuwend.) of B Wie braaf is, krijgt een wortel.  

(Beloning. ) Eerder werd "snoeptomaatje" voorgesteld maar de koppeling tussen snoep 

(slecht) en tomaat (goed) is ongewenst. 
  

Auteur onbekend 

-0- 

 

 

Energietransitie 
 

Alleen nog maar zon- en windenergie.  

Simpel toch? 
 
 

Zet alle onbevolkte woestijnen vol met zonnepanelen, gebruik de bestaande technieken 

om van zeewater zoetwater te maken en transporteer het water naar droge gebieden 

voor bos- en tuinbouw en bouw overal windmolens op plaatsen zonder 'horizonvervuiling'. 

Opgelost! 

 

Helaas ziet de Wereldbank de schaduwzijde van transitie. 

"De technologieën die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de 

klimaattop in Parijs zijn meer materiaalintensief dan de huidige fossiel gedreven 

energietechnieken". Als voorbeelden worden genoemd een mogelijke verdubbeling van de 

vraag naar metalen voor ondermeer de windmolens en zonnepanelen. 

De vraag naar lithium zou zelfs een factor duizend kunnen stijgen 

door de noodzaak van meer batterijen. 

Hè, weer een illusie minder! 
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ATV De Groene Zoom 
 

Een alleraardigst artikeltje over onze tuinvereniging 

in het kleurrijke clubblad van collega  

tuinvereniging De Groene Zoom  

mogen we je willen we je niet onthouden 
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Nou, is dat leuk om te lezen, of niet soms? 
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Kort nieuws 
 

 

Onze website www.vtvmariahoeve.nl 

 

Cijfers per 13 november 2017 

Afgelopen maand werd onze site ruim 70.000 keer 

bezocht door 1.700 verschillende bezoekers. 

Afgelopen 12 maanden kwam dat uit op 360.000 

bezoeken door 15.000 bezoekers. 

De zondagen blijken populair. Als voorbeeld zondag 

5 november zo'n 50 personen bezochten 4.355 keer 

de site! 

 

 

Sint Eustatius 

 

Naast het menselijk leed en enorme materiële 

schade veroorzaakt door de orkaan "Irma" die in 

september langs het eiland raasde. is de natuur op 

Sint Eustatius ook zwaar getroffen. Een voorlopige 

beoordeling van de schade door Sint Eustatius 

National Parks Foundation (STENAPA) werden 

honderden ontwortelde bomen en afgeknapte 

stammen geteld. De effecten op het land zijn het 

meest zichtbaar, maar ook onder water is er schade. 

 

Wakker Dier 

Boeren worden gedwongen zó goedkoop te 

produceren dat jaarlijks 35 miljoen dieren 

voortijdig een vaak langzame dood sterven. Zo 

sterft maar liefst 1 op de 5 geitjes al op jonge 

leeftijd. Aan dit onbekende, onnodige 

dierenleed moet een einde komen! Help je mee? 

www.wakkerdier.nl 
 

Werkbeurtenrooster 2018 

 

Het werkbeurtenrooster voor 2018 krijgt u tijdig 

per e-mail toegestuurd en straks ook te zien op het 

publicatiebord 
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Bouwvergunning is verleend 

Het bleek een zware bevalling, maar eindelijk is de 

Bouwvergunning (Omgevingsvergunning) voor de 

nieuwbouw winkel/werkhok verleend.  

We kunnen dus beginnen met de voorbereidingen. 

 

Helpende handjes hard nodig!!! 
 

 

 

Smerig! 
 

Roken en 'meeroken'is slecht, maar de peuken zijn 

eveneens slecht. Afgelopen zomer werd door 

TrashUre Hunt in samenwerking met Stichting De 

Noordzee tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour het 

strand schoon gemaakt. Het ging vooral om 

sigarettenpeuken. 1 peuk vergiftigt door de 

chemicaliën in het filter 8 liter water! 
 

 

Is snoeien noodzakelijk 

 

Weer een actuele vraag of snoeien moet omdat dit in 

de natuur immers ook niet gebeurt. In de natuur vallen 

takken die onvoldoende licht krijgen vanzelf af. Denk 

maar aan een bos waar bomen hun laag zittende takken 

verliezen. Maar "onze" bomen en struiken hebben we 

geplant vanwege hun sierwaarde of hun 

vruchtbaarheid.  

 

 

Kunst te koop 

 

Ongetwijfeld geniet ook u in het Tuinpaviljoen van de 

steeds wisselende kunstwerken en kunstwerkjes van 

Piet en Els van Steijn. 
 

Wilt u iets moois aan de muur, op de 

schoorsteenmantel, op de kast of in de vitrinekast:  

 

Piet en Els tuin62,   pietvsteijn@kpn.nl   

070 - 3871022 
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ATV "Eigen Arbeid" 

 

 

Op 4 juli 2017 bestond collega tuinvereniging "Eigen 

Arbeid" precies honderd jaar en dat werd natuurlijk 

uitgebreid gevierd. 

Tot ieders verrassing ontving de vereniging een 

Koninklijke Erepenning! Burgemeester Krikke droeg de 

prachtige onderscheiding over aan de voorzitter 

Harry Staas. 

Welverdiend! 

 

 

 

ATV "Florence Nightingale" 

 

 

Op 22 juli 2017 vierde men bij, de eveneens Haagse 

tuinvereniging, "Florence Nightingale" dat hun 

volkstuindersvereniging zeventig jaar (!) bestond . 

 

Van harte! 

 

Den Haag winnaar! 

 

Gemeente Den Haag werd de winnaar van de 

Nationale Groencompetitie 2017.  

De jury benoemde Den Haag tot grote winnaar onder 

andere vanwege de integrale benadering van de 

Haagse openbare ruimte, de aanleg van buurtparken 

in dichtbebouwde wijken en de gelijktijdige 

verlichting en vergroening. 

 

Afsluiten water 

 

Zoals gewoonlijk zal het water worden afgesloten 

als de vorstberichten daar aanleiding toe geven. 

Per mail en op het publicatiebord zal dit bekend 

worden gemaakt. 

Maar verwacht u geen gebruik meer behoeven te 

maken van water in uw huisje, neem dat nu alvast uw 

maatregelen om bevriezing van uw waterleidingen 

en/of watermeter te voorkomen! 
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Inleveren kopij voor Plantaardig 

 
 

Uitgave: 

 

 

Inleveren kopij: 

 

Streefdatum publicatie: 

 

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 

 

Winternummer 

(december-februari) 

 

 
 

Uiterlijk 15 november 

 
 

1e week december 

 

 

 
 

DONATEUR WORDEN 
 

Ja, ik ondersteun Volkstuindersvereniging Mariahoeve en ik ontvang 4 maal per jaar het 

verenigingsblad "Plantaardig" en ben van harte welkom bij de verenigingsactiviteiten. 

 

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 of 

persoonlijk afgeven en uw bijdrage, onder vermelding van donateur, overmaken op 

NL05INGB0005004839. 
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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, parkeer- en 
toegangssystemen 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 

 

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 
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Volkstuindersverenigng "Mariahoeve"  
 

dankt onderstaande partijen voor hun geweldige steun ! 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ruimte voor adressticker 


