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Uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de volkstuinvereniging De Drie Wijken.
Datum:

Woensdag 14 maart 2018

Aanvang:

20.00 uur (zaal is open vanaf 19.30 uur)

Plaats:

Wijkcentrum De Schakel, Oosterhoogebrug. Rijksweg 15, 9731 AA

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Verslag ALV van 8 maart 2017 bijlage 1
In maart 2017 is het verslag van de ALV via de beheerders naar de leden gestuurd.
Verslag treft u hierna nogmaals aan als bijlage 1.
4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 van de penningmeester bijlage 2
5. Rapportage kascommissie 2017
6. Benoeming nieuwe kascommissie 2018
7. Stand van zaken website (toelichting Stella Schenkel)
8. Voorstel om jaarlijkse vergoeding van complexbeheerders te verhogen
(toelichting door penningmeester)
9. Voorstel om een proefjaar in te stellen en beheerders het recht te geven om binnen het eerste jaar eenzijdig het contract op te zeggen wanneer het niets wordt met een nieuwe tuinder. Wanneer voorstel wordt
aangenomen, dit opnemen in het tuinreglement.
10. De bestaande basisvoorzieningen omvatten een afrastering/hek met een afsluitbare toegang; een watervoorziening en een schuilhut.
Vraag aan de ALV: zouden deze basisvoorzieningen moeten worden uitgebreid met een bio-toilet? Ter vergadering informatie over aanschaf- en onderhoudskosten.
11. Rondvraag.
12. Sluiting
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Verslag Algemene Ledenvergadering De Drie Wijken op 8 maart 2017 bijlage 1
Aanwezigen:
Oosterhoogebrug: Simon Freese, Meindert Meijer, Gea Piek, Marijke Bolhuis, Nelleke Drukker,
Henk v.d. Molen, Joke Sprang (namens Ivo Lint), Vera Heininga, Tina Kretschmer, Annie
Zijlstra-Eeuwema,
Gemma Verkleij (secretaris)
Boterdiep: Margo Lambers, Helga de Zwaan, Anna v.d. Molen, Marjolein de Jong, Carola
de Poel, Will Lehmer, Kees Kamstra, Henny Post, Stella en Marcel Schenkel, Ro Blokzijl,
Dick Stol, Titia Zijlstra, Aloysius en Ingmar Lo-a-Njoe, Drazen Knezevic, Henk v.d. Brink
(penningmeester)
Fossemaheerd: Frank van de Waard, Marianne van Voorn
Froukemaheerd: Afbericht van:
Oosterhoogebrug: Marian Bouwma, Ina Warmeling, Marian Klaver, Jos Boersma, Berti Wilting,
Jan Jager, Ivo Lint.
Boterdiep: Fossemaheerd: Caroline van den Dool
Froukemaheerd: Hugo Ahrends

1. Opening
Omdat Jessica Pilon zich om privé redenen als voorzitter heeft teruggetrokken, zit Henk
v.d. Brink vanavond de vergadering voor. De voorzitter opent de vergadering en laat de
presentielijst rondgaan.
Óp de tafels liggen kopieën van de agenda.
Er is een extraatje bij de koffie, omdat we precies vandaag, 35 jaar bestaan!
2. Mededelingen / ingekomen stukken
mobiele kassen: het bestuur heeft dit besproken en is tot de slotsom gekomen een mobiele
kas niet te beschouwen als een bouwwerk. Daarom vindt het bestuur dat mobiele kassen op
de tuin gezet kunnen worden, ook als er al een bouwwerk staat, mits dit geen overlast voor
andere tuinierders oplevert.
nieuwe website: op de vorige ALV vergadering werd geconstateerd dat de huidige website niet
meer voldoet en of die gemoderniseerd kon worden.
Er is een voorstel ontwikkeld voor een nieuwe website door Jessica Pilon en Carola de Poel en
Carola heeft een offerte gemaakt. Dit is besproken met het bestuur en de beheerders.
De kosten kunnen betaald worden van het overschot op de rekening van 2015.
Carola de Poel geeft toelichting:
De website is technisch klaar en is zelfs al online, en de inhoud van de oude website is erin
opgenomen. Er zijn 4 locaties aangemaakt en elke locatie heeft een eigen stukje op de
website beschikbaar. De vraag is nu: welke tekst moet er verder inkomen?
Om het leuker te maken is het ook nodig dat er bv. tips en foto’s worden aangeleverd door
leden.
Vraag is dus of mensen hieraan een bijdrage willen leveren. Iedereen kan teksten en/of foto’s
aanleveren. De teksten die beheerders hebben aangeleverd voor het jaarboekje van deze ALV,
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zouden ook op de website geplaatst kunnen worden.
Voor het inrichten van de website is een beheerder nodig, dat kan Carola niet alleen doen.
Jessica was beheerder, maar ze heeft al aangegeven dat het maar de vraag is of ze dit nog
kan blijven doen. Dat betekent dat we ook de vraag willen voorleggen of er mensen zijn die
de rol van websitebeheerder zouden willen vervullen.
Annie Zijlstra geeft aan dat haar man Eddie dit zeker zou kunnen en ze gaat hem vragen of
hij dit zou willen gaan doen. Ook Will Lehmer meldt zich als mogelijke websitebeheerder.
De secretaris zal zorgen dat de leden de juiste gegevens krijgen voor de website; de oude en
de nieuwe website bestaan nu nog wel even naast elkaar.
Er is inmiddels ook een Facebook groep aangemaakt; op de nieuwe website komt een link
naar deze Facebookgroep. Secretaris zorgt ervoor dat leden het adres van de website en
Facebook pagina krijgen.
wisseling beheerders complex Boterdiep.
In de loop van het afgelopen jaar heeft er een wisseling van beheerders op het Boterdiep
plaatsgehad omdat Henny Post had aangegeven deze rol niet meer te willen vervullen.
Daarnaast is Carla Luining, de tweede beheerder, niet veel later naar elders verhuisd.
Dit is het bestuur besproken en het bestuur vond het belangrijk dat er snel een beheerder zou
komen.
Kees Kamstra, die zich op de vorige ALV als bestuurslid had aangemeld, heeft aangegeven dat
hij deze rol van beheerder graag zou vervullen.
Bestuurslid zijn en tegelijk beheerder, dat is niet combineerbaar. Ingeval van problemen op
een complex, moet het bestuur onafhankelijk kunnen oordelen.
Daarmee heeft Kees zich teruggetrokken uit het bestuur. Sinds juni is hij beheerder van het
Boterdiep complex, geassisteerd door Will Lehmer.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Notulen ALV van 21 maart 2016
De notulen van de ALV van vorig jaar zijn via het tuinboekje aan iedereen toegestuurd.
(en ook al per mail na de ALV 2016 via de beheerders)
We lopen de notulen van de vorige ALV bij langs.:
Joke Sprang vraagt of naast vergunning van het bestuur om een bouwwerk neer te zetten,
ook nog vergunning van de gemeente nodig is. Volgens haar (en andere leden van de
vergadering) is dit komen te vervallen en is toestemming van de gemeente niet meer nodig.
Voorzieningen op de tuinen: op Oosterhoogebrug staan nog steeds geen waterpompen en
water putten uit de diepe tussensloot is niet makkelijk. Komen er nog pompen?
Annie Zijlstra zegt dat de ervaringen met pompen op het Boterdiep niet goed waren, ze
gingen snel kapot. Daarom komen er geen waterpompen op Oosterhoogebrug.
Will Lehmer vertelt dat ze op het Boterdiep 6 vaten van 1000 liter over het complex hebben
verdeeld. Will heeft een motorische pomp en daarmee worden de vaten volgepompt.
De Fossemaheerd heeft in 2016 nog geen geld gebruikt voor de basisvoorzieningen; als
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mensen daar wat willen is er budget voor verbeteren van de basisvoorzieningen.
Biologisch tuinieren / permacultuur: Annie vertelt dat dit over is. De mensen die hierbij
betrokken, zijn allemaal van de tuin af.
De notulen van vorig jaar worden hierbij vastgesteld.
4. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017
Om de financiën goed te kunnen bespreken, zullen er volgend jaar een aantal geprinte
exemplaren aanwezig zijn van de jaarrekening en de begroting.
De penningmeester licht de begroting toe: ook over het afgelopen jaar is er een positief
resultaat, omdat er in 2016 méér inkomsten zijn geweest dan begroot en minder uitgaven
dan gepland.
Redenen: soms zijn tuinen wel 3x per jaar verhuurd, vanwege snelle doorstroming, waardoor
er meermalen contributie en tuinhuur is ontvangen.
Verder was er geld beschikbaar om basisvoorzieningen van de tuinen te verbeteren, maar dat
is (nog) niet op alle complexen uitgegeven.
Daarom worden in de begroting voor 2017 wederom méér uitgaven gepland om de
basisvoorzieningen goed op orde te krijgen; we hebben er het geld hiervoor beschikbaar. .
5. Verslag kascommissie 2016 (Agatha Schnieders en Stella Schenkel))
De kascommissie heeft de een duidelijk overzicht van de financiën gekregen en heeft
steekproefsgewijs enkele controles uitgevoerd. De kascommissie is van mening dat de
penningmeester zijn taak goed heeft uitgevoerd. De penningmeester krijgt hiervoor applaus.
De vergadering verleent decharge aan de penningmeester.
6. Benoeming nieuwe kascommissie 2017
Meindert Meijer en Henk v.d. Molen (beiden complex Oosterhoogebrug) melden zich aan als
leden van de kascommissie voor volgend jaar.
7. Oproep voorzitter en algemeen bestuurslid
Eerder dit jaar hebben de leden een oproep gekregen dat het bestuur uitbreiding nodig heeft.
We zoeken een voorzitter en een algemeen lid van het bestuur.
Op deze oproep heeft Stella Schenkel (Boterdiepcomplex) gereageerd; ze wil wel bestuurslid
zijn.
Ter vergadering meldt Ro Blokzijl ( Boterdiepcomplex) zich ook als nieuw bestuurslid.
Hiermee zijn we op sterkte. Dat we geen officiële voorzitter hebben, is niet zo’n probleem, dit
regelt het bestuur onderling wel.
De vergadering stemt in met deze twee nieuwe bestuursleden.
8. 35 jarig bestaan van de vereniging; instellen lustrumcommissie
De voorzitter legt de leden de vraag voor of we op een of andere manier extra aandacht
zouden moeten geven aan het feit dat we dit jaar 35 jaar bestaan. Dan zou het handig
zijn om een lustrumcommissie samen te stellen bestaande uit vertegenwoordigers van alle
complexen.
Gezien de begroting zou er een budget van € 1000,- beschikbaar gesteld kunnen worden.
Na enige discussie over de hoogte van dit bedrag wordt er gestemd: vrijwel alle stemmen zijn
vóór, er is één onthouding. Besluit: er mag maximaal € 1000,- besteed worden.
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Ideeën die tijdens de vergadering genoemd worden:
- er is in februari een beheerdersoverleg geweest en daar ontstond het idee op om een
running cycling dinner te organiseren, waarbij leden van de ene naar de andere tuin
kunnen fietsen waarbij elke tuin een menugang verzorgt
- een lezing over biologisch tuinieren door iemand die daar veel over weet, met iets te
eten en drinken daarna
Wie meldt zich voor deze lustrumcommissie?
complex Boterdiep: Kees Kamstra, Anna v.d Molen, Titia Zijlstra
complex Oosterhoogebrug: Henk v.d. Molen, Gea Piek
Deze vertegenwoordiging lijkt niet in evenwicht als er niet ook een vertegenwoordiger
namens de 2 kleine complexen Fossemaheerd en Froukemaheerd gevonden wordt. M.a.w.: er
dient nog iemand van een van deze complexen bereid te worden gevonden in deze commissie
mee te gaan doen. Dat is een voorwaarde voordat de commissie van start kan gaan.
Frank van de Waard (beheerder Fossemaheerd) zegt dat ze op de tuin binnenkort een
schoonmaak-dag hebben en dan zal hij dit aan de tuinders daar voorleggen. Hij zal er ook
voor zorgen dat Hugo Ahrends (beheerder Froukemaheerd) over de lustrumcommissie
geïnformeerd wordt.
Over 2 weken zal het resultaat gemeld worden aan het bestuur.
9. Rondvraag
Gea Piek vindt dat het schoonhouden van de paden tussen de tuinen erg bewerkelijk, zeker
als haar buurman hier niets aan doet. Zou dit niet op de schoonmaakdagen gezamenlijk
kunnen gebeuren?
Afspraak hierover is dat ieder zelf zorgt voor het onderhoud van paden tussen de tuinen en
ook een deel van de gezamenlijke paden die aan de tuin grenzen. Natuurlijk is het lastig
wanneer je buren daar anders mee omgaan dan je zou wensen, maar de basisafspraak gaat
daarom niet veranderd worden.
Ook meldt ze dat egels veel slakken eten, zouden er geen egels naar de tuinen gebracht
kunnen worden? Daarover lopen de meningen erg uiteen. Tips van het nut van egels zou wel
op de website gezet kunnen worden.
Verder vindt ze dat er wel veel verstening zichtbaar wordt op de tuinen, kan dat niet anders?
Het staat mensen vrij om wel of geen stenen op hun tuin te leggen,
Kees Kamstra stelt het punt van de borg van € 50 aan de orde. Soms laten mensen hun tuin
zo slecht achter, dat het heel veel tijd kost om de zaak weer toonbaar te maken. Zou de borg
niet omhoog moeten?. Over mogelijk verhogen van het bedrag van de borg wordt besloten
dat de beheerders hierover eerst met het bestuur overleggen hoe we hiermee moeten
omgaan.
Henk v.d. Molen meldt dat er over biologisch tuinieren heel veel informatie bestaat, hij heeft
recent een interessante lezing hierover bijgewoond. Zou dat iets voor ons zijn? Iemand stelt
voor of dit iets kan zijn voor de lustrumcommissie.
AVVN - landelijke organisatie voor hobbytuinders. We zijn als DDW geen lid van de AVVN.
Heeft dit een reden?
Sommigen herinneren zich dat dit langer geleden ook al eens aan de orde geweest is en dat
het toen te duur werd gevonden. Henk gaat uitzoeken wat het oplevert om van de AVVN lid te
worden en wat de kosten zijn.
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Er wordt de vraag gesteld over mogelijk sanitaire voorzieningen?
Vorig jaar is daar ook over gesproken, toen we het over de basisvoorzieningen van de
complexen hebben gehad. Toen is gesteld dat de basisvoorzieningen voor een complex
bestaan uit een watervoorziening, een afrastering/hek met een afsluitbare toegang en een
schuilhut. Maar we gaan bv. geen elektriciteit of waterleiding aanleggen.
Een toilet valt niet onder de basisvoorzieningen; het is een basisvoorziening-plus. Maar
wanneer men met een betaalbaar alternatief komt, zou dat mogelijk bekeken kunnen worden.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond half 10 en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de
bar.

Besluitenlijst:
Om de financiën goed te kunnen bespreken, zullen er op de volgende ALV een aantal
geprinte exemplaren aanwezig zijn van de jaarrekening en de begroting.
Secretaris zorgt ervoor dat leden het adres van de website en Facebook pagina krijgen.
Over mogelijk verhogen van het bedrag van de borg is besloten dat de beheerders hierover
eerst met het bestuur overleggen hoe we hiermee moeten omgaan.

16.03.2017 per mail naar de beheerders verzonden met verzoek dit naar de leden door te
sturen.

Financieel jaarverslag DDW

bijlage 2

	
  

Het jaar 2017 was voor onze vereniging een jubileumjaar. We hebben in verband met het
jubileumfeest meer uitgegeven dan in eerste instantie begroot. Daarnaast is er iets minder aan
inkomsten binnengekomen dan begroot.
Op de begroting van afgelopen jaar was meer aan uitgaven opgevoerd dan er aan inkomsten
verwacht mocht worden. Dit geld is besteedt worden aan het onderhoud van de complexen. Bij de
complex Fossemaheerd is geïnvesteerd in de omheining en het toegangshek en bij het Boterdiep is
de watervoorziening vernieuwd. Verder is de vernieuwde website van de vereniging op de begroting
opgenomen. De kosten waren iets lager dan begroot. De totale inkomsten van afgelopen jaar waren
dus duidelijk lager dan de totale uitgaven.
Ook nu kan ik aangeven dat er voldoende geld in kas is. Aan het eind van 2016 nog ongeveer 5000
Euro in kas, rekening houdend met een reserve voor de door de leden betaalde borg en de nog niet
betaalde huur aan de Gemeente. Verder hebben we als vereniging nog een spaarrekening van 2000
Euro.
Henk van der Molen en Meindert Meyer hebben als kascommissieleden een controle uitgevoerd op
de totale administratie en geen onvolkomenheden geconstateerd.
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Jaaroverzicht 2017 tuinvereniging DDW
Kas

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

lopende rekening

€ 8.000,00

€ 12.000,00

€ 8.600,00

reservering borg + sleutelgeld (helft aan tal leden)

€ -5.000,00

-€ 5.000,00

€ -4.950,00

Nog af te dragen huur

-

-€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 5.000,00

€ 3.650,00

Verder heeft de vereniging nog een reserve van € 2.000,00 op een spaarrekening.

Inkomsten
inkomsten	
  begroot	
  
tuinverhuur	
  	
  
contributie	
  	
  
inschrijfgeld	
  20	
  nieuwe	
  
leden	
  
	
  
	
  
	
  
Uitgaven

inkomsten	
  gerealiseerd	
  

€	
  4.000,00	
  	
   tuinverhuur	
  	
  
€	
  2.500,00	
  	
   contributie	
  	
  
inschrijfgeld	
  20	
  nieuwe	
  
€	
  100,00	
  	
   leden	
  
	
  
	
  
	
   €	
  6.600,00	
  	
   	
  
	
  

uitgaven	
  begroot	
  
Huur	
  
Gemeente	
  belasting	
  
Vaste	
  kosten	
  
Klein	
  onderhoud	
  
Groot	
  onderhoud	
  
Bestuur	
  
Kosten	
  website	
  
	
  	
  
	
  	
  

€	
  2.400,00	
  
€	
  800,00	
  
€	
  500,00	
  
€	
  1.000,00	
  
€	
  2.000,00	
  
€	
  300,00	
  
€	
  500,00	
  

€	
  3.953,98	
  	
  
€	
  2.295,00	
  	
  
€	
  115,00	
  	
  
	
  
	
   €	
  6.363,98	
  	
  

uitgaven	
  gerealiseerd	
  
Huur	
  
Gemeente	
  belasting	
  
Vaste	
  kosten	
  
Klein	
  onderhoud	
  
Groot	
  onderhoud	
  
Bestuur	
  
Kosten	
  website	
  
Algemeen	
  /	
  jubileum	
  

	
   €	
  7.500,00	
   	
  	
  

€	
  2.295,02	
  
€	
  536,51	
  
€	
  172,75	
  
€	
  1.100,60	
  
€	
  1.921,25	
  
€	
  528,80	
  
€	
  468,88	
  
€	
  1.575,57	
  
€	
  8.599,38	
  

Begroting 2018

Aangezien de vereniging afgelopen jaar nogal ingeteerd heeft wil ik voor 2018 een sluitende
begroting voorstellen, ondanks dat we natuurlijk een zeker bedrag in reserve hebben. Dit mede omdat
het gemak waarmee we als vereniging de tuinen konden verhuren over lijkt te zijn. Dit betekend dat er
met name voor het groot en klein onderhoud minder beschikbaar is dan het afgelopen jaar.

inkomsten	
  begroot	
  
tuinverhuur	
  	
  
contributie	
  	
  
inschrijfgeld	
  20	
  nieuwe	
  
leden	
  
	
  
	
  
	
  
HB
	
   18-1-2018

€	
  3.900,00	
  	
   	
  
€	
  2.300,00	
  	
   	
  
	
  
€	
  100,00	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  €	
  6.300,00	
  	
   	
  
	
  

uitgaven	
  begroot	
  
Huur	
  
Gemeente	
  belasting	
  

€	
  2.400,00	
  
€	
  700,00	
  

Vaste	
  kosten	
  
Klein	
  onderhoud	
  
Groot	
  onderhoud	
  
Bestuur	
  

€	
  200,00	
  
€	
  1.000,00	
  
€	
  1.400,00	
  
€	
  600,00	
  

	
  	
  

€	
  6.300,00	
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“Zoo is er altijd wat, begin er toch niet aan”.
En op dien zelfden 10den Mei besloot ik het lapje braakliggende grond naast ons huis in cultuur te gaan
brengen. Wij zouden groenten en aardappelen kunnen gaan telen en als wij in staat waren, die beide voort
te brengen en indien wij toonden taai te zijn, taai tot in het uiterste en wij het geluk hadden niet van huis en
hof verdreven te worden, wel dan was er een redelijk kans, dat wij onze naakte existentie uit dezen chaos
zouden redden. Want ik had de overtuiging, dat de mensch het met aardappelen en groenten een heel eind
kan schoppen.
Dien middag stak ik de eerste spade in den grond. “Begin er toch niet aan,” zei Evert, “gekkenwerk, je
weet niet wat je doet. In dat lapje grond van jou hebben de tuinders van heel de omgeving al meer dan vijf en
twintig jaar al hun puin, rommel en alles wat zij kwijt wilden zijn, gestopt.”
Inderdaad, het was gekkenwerk. Er zaten oude stompen in den grond en er stonden metershooge, oude
ligusterhagen en je kon geen steek doen, of je stuitte op steenen, hompen cement, oude kalkputten, oude
fietsen, bossen prikkeldraad, flesschen, kruiken, kapotte keteltjes en pannen, oude wagenwielen, bandijzer
en onnoemelijk veel oud roest en puin. Bovendien was er in de loop der jaren een tropische onkruidvegetatie
ontstaan met een netwerk van taaie wortels in den grond en dichte boschjes van bramen en gedoornde ranken. Wagenvrachten puin en oud roest kwamen voor den dag en ik spitte van den vroegen morgen tot den
laten avond, hakte de bomen en struiken om en rooide de stompen. Als beginneling in het edele vak begin je
natuurlijk te driftig en spit met een tempo, dat niet vol te houden is, al ben je zoo sterk als een buffel. Diepspitten is lang niet ieders werk, begreep ik. Maar ik hield vol, want wij moesten taai zijn, had ik mijn kinderen
gezegd. Dag in, dag uit stond ik te spitten en tooverde heele bergen onvermoed puin en oud roest voor den
dag. Ik spitte tot het grondwater, anderhalve meter diep en in de Meiweken verzette in vele honderden kubieke meters grond. En ’s avonds zat ik met een stijven en krommen rug en met een paar pooten als de handen
van een Komodo-waraan. Toen de eerste helft gereed was gekomen, kwam de mest en gingen slaboontjes,
dubbele zonder draad, in den grond. Voor de piepers was het al te laat geworden, maar Evert met zijn veeljarige ervaring vertelde mij precies wat ik alzoo nog zaaien kon. En al was het resultaat dien eersten zomer
geen daverend succes, ik had den smaak te pakken en al doende leert men. Dat is vooral met tuinieren het
geval. Elk jaar maak je fouten en elk jaar weer nieuwe. Je wilt te veel halen van je lappie en zaait en poot den
rommel te dicht op elkaar, je zaait te vroeg of te laat of op een ongeschikte plaats, je geeft te veel of te weinig
kali of stikstof en maakt alle fouten, welke men maar maken kan. Bovendien ben je afhankelijk van het weer.
Juist als de witkiem-tuinbonen zoo aardig boven den grond komen, krijg je een serie dagen met een gemeenen
Noordenwind en vind je de ontkiemde boontjes terug tusschen het bedje met spinazie of raapstelen, of de
doperwten komen met hun eerste blaadjes tevoorschijn en de teere stengeltjes worden dood geschuurd door
het stuivende zand. Je krijgt verstand van draaihartigheid en van knolvoet, maar topt de tuinboonen net een
dag of wat te laat, ze stoppen je oud, overjarig zaad in je maag, waarvan de kiemkracht gelijk nul is geworden
en als je hoopt op een week met warm, zonnig weer, komt er zooveel nattigheid uit den hemel, dat de slabonen, die je pas gelegd hebt, verrot blijken te zijn. Het eerste zaaisel worteltjes, Nantes, anders een beste soort,
is pierig, je hebt te kampen met de uienvlieg en meer dan de helft van de pootuien valt weg. De zomerrammenas schiet plotseling door en is onbruikbaar. De kat gebruikt het bedje pas gezaaide snijbiet als kattebak, de
Vlaamsche gaaien houden huis in je plantage “Wonder van Amerika” en andere doppers, de “Meikoningin”,
blijken het “wit” te hebben. Je hebt last van ritnaalden, van musschen en merels en slakken, van luis en van
koolrupsen, emelten en mollen en de rest. De piepers kunnen op meer dan tien verschillende manieren niet het
gewenschte resultaat opleveren, krijg je in de gaten. Ze hebben ring of blijken aanleg te hebben voor “doorwas” of phytophtora in het loof of in de knol en maken “onderzeeërs”. Ze vertonen wratziekte, vooral in de
knollen, schurft, kringerigheid of aaltjes en van oogstzekerheid is in den regel geen sprake. Soms heb je in het
voorjaar last van blauwworden, een andermaal zijn ze vatbaar voor bladrol. Je kampt met droogte en met te
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veel regen, met een verschroeiden, drogen wind in den zomer en met een schralen, kouden wind in het voorjaar, die steeds maar uit het Noorden blijft blazen. “Ja,” merkt Evert dan wijsgerig op, “zoo is er altijd wat.”
Maar ik bleef tuinieren elk jaar weer met nieuwen moed en elk vrij uurtje sleet ik in den moestuin, want er
zou honger komen. Dit jaar wellicht nog niet, maar het daarop volgende misschien. En wij moesten nu toonen
taai te kunnen zijn, taai tot in het uiterste, want ik wilde, dat mijn vrouw en m’n kinders het eind van dezen
waanzin zouden mogen beleven. En met aardappelen en groenten kan de mensch het een heel eind schoppen,

was mijn stellige overtuiging. Natuurlijk zouden wij geen geiten of konijnen gaan houden en ook geen kippen.
Dat is verspilling van energie, oneconomisch en niet-efficiënt en om zeven pond konijnenvleesch te fokken,
moet je honderden kilo’s kool offeren. Er zouden heel gekke dingen moeten gebeuren, die in staat waren ons
te dwingen van het vegetarisch regiem af te zien en dit te verlaten en eieren zouden bij ons geen rol spelen.
Groenten zouden wij telen, veel bladgroenten en tomaten, pluksla, snijbiet, veldsla, zuring, nieuw-zeelandsche spinazie, namenia en bindsla en andere soorten, die in den regel maar sporadisch geteeld worden door de
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tuinders en meestal ontbreken op de kar van den groenteman. Groenten die door de massa vaak met een zeker
wantrouwen worden aangekeken en waar men zeer sceptisch tegenover staat, om de eenvoudige reden, dat
zij onbekend zijn. Er zou een kruidentuintje komen met selderij, thijm en salie, ja vooral met veel selderij en
peterselie, met boonenkruid en lavendel, kamille, dragon, kervel en pijplook, met valeriaan, citroenmelisse,
pimpernel, lievevrouwenbedstroo, met dille, kruizemunt en mierikswortel en bieslook, hysop en tripmadam.
Wij zouden veel versche groenten eten en vooral ook rauwe groenten zouden tot onze voeding behooren en,
als het mogelijk was, bij geen enkelen maaltijd ontbreken. Wij zouden ook trachten steeds smakelijk te eten
en zorg te dragen onze maaltijden zoo smakelijk mogelijk te doen zijn. Want smakelijk eten en de smakelijkheid van ons voedsel zijn zeer voorname factoren, oordeelde ik. Voedsel, dat ons niet smaakt, ons tegen staat
of erger, voedsel dat ons met walging vervult, doet maar heel slecht zijn plicht. Het wordt slecht verteerd
en slecht opgenomen en in menig geval zelfs intuïtief uitgestooten en geweigerd door ons lichaam. En het
nut ervan is zeer problematisch. Maar wanneer het voedsel ons goed smaakt, is het nuttig effect het grootst.
Wij zouden ook veel paddestoelen gaan zoeken, als het mogelijk was Niet omdat wij overtuigd waren, dat
paddestoelen zoo’n voortreffelijk en voedzaam voedsel opleveren. Paddestoelen bestaan voor een zeer groot
gedeelte uit fungicellulose, een stof die wij maar heel slecht kunnen opnemen en door het menschelijk organisme eigenlijk niet afgebroken kan worden, evenmin als gras. Maar wij zouden paddestoelen nuttigen
en gebruiken om ons voedsel smakelijk te maken. En al naar de seizoenen zouden wij erop uit trekken, om
paddestoelen machtig te worden. In het voorjaar zouden wij de morieljes weten te vinden in de duinen. Dan
zou het duinbosch weer gesierd worden door de weelde der ontelbare, zwavelgele sleutelbloemen en de grielen zouden weer hun schrille kreten laten hooren in den binnenduinrand en de balsempoppels zouden hun
fijn aroma verspreiden. Dan de hanekammetjes of dooierzwammen, waarvan wij enkele groeiplekjes wisten
langs den duinkant en waarvan de eerstelingen pas verschijnen in het laatst van juni. En als de nazomer weer
in het land kwam, zouden wij inktzwammen vinden, waarvan je zoo’n heerlijk soepje en een smakelijk en
voortreffelijk ragoutje kon brouwen. En daarna zouden in het stervend herfstwoud, waar het geurde naar
dorrend loof en vochtig mos, de verschillende en geschikte soorten boleten en het eekhoorntjesbrood verschijnen. Champions zouden wij zoeken en bramen als het mogelijk was ook boschbessen en vossebessen.
Ons plekje met Amerikaanse veenbes, de beroemde cran-berry, de eenige groeiplaats op het vaste land van
Noord-Holland, zouden wij exploiteren. Maar bovenal zouden wij trachten te leven volgens de richtlijnen
van den voedsel-expert Hindhede, den grooten Deen, die het Deensche volk zoo schitterend door den vorigen
wereldoorlog heen hielp. Zijn principes zouden wij trachten toe te passen, want met de volksgezondheid had
het er toen in Denemarken goed voorgestaan, beter dan ooit te voren zelfs en er was toen in geheel Europa
geen volk, dat er zoo goed door kwam als de Denen. En de praktijk en de ervaring hadden ons geleerd, dat
Hindhede den juisten weg had aangewezen.

Fragment uit: De Noordvaarders ( verslag uit WO2 ) van Jan P. Strijbosch. Illustraties: Rein van Looy.

Hugo
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Jaarverslag Oosterhoogebrug 2017.
Opmerkelijk feit van het afgelopen jaar is dat er geen schoonmaakdagen zijn geweest.
Slechts één donderdagmiddag hebben we er aan besteed. Daar waren vijf oudere tuinders aanwezig en
één jongere. Wanneer je het reglement probeert te hanteren als leidraad (wat is anders het houvast van
de beheerder) dan blijft er naast de afspraken die daar in staan over het onderhouden van paden en sloten
weinig werk over voor een schoonmaakdag: een klein stukje “Openbare weg” voor op het complex. Dat
hebben we die middag schoongemaakt en nog een stuk van het pad op het nieuwe complex.
Wat dit jaar veel tijd en energie heeft gekost was het aansturen van een aantal tuinders om hun tuinen
goed te onderhouden. Pas beginnende tuinders schatten het schoonhouden van de tuin soms niet goed in.
Vaak volgt er vertrek binnen een jaar en zitten we met vol gegroeide tuinen.
De aanmoediging om ons op de jubileumdag van de goede kant te laten zien haalde weinig uit.
Uiteindelijk zijn de tuinders gestopt, de tuinen opgeknapt of overgegaan naar een nieuwe tuinder.

De 35-jarige jubileumdag van de tuinvereniging op 16 september was op ons complex goed georganiseerd
door Henk van der Molen en Gea Piek en Marijke Bolhuis. Op de oproep om een gerecht te maken met
producten van eigen tuin werd goed gereageerd. Er waren smakelijke soepen, broodjes met kruidenkaas
en heerlijke koek en cake bij de koffie en thee.
Oude en nieuwe tuinders kwamen langs. Er was een puzzeltocht met pittige vragen en er was voor ouders
met kinderen een hele leuke kijk- en puzzeltocht.
Op deze manier deelde het complex ook mee in de feestvreugde. Tenslotte werden er volgens Engelse
traditie prijzen uitgedeeld.Al met al een paar dynamische en gezellige uren en …… we hielden het droog!
Opvallend veel pompoenen werden er dit jaar geoogst. Omdat ze veel grondvlak nodig hebben gaan ze nu
hier en daar de lucht in. Naast de piramides met de bonen hebben we nu hoogbouw met pompoenen. Weer
een nieuwe ontwikkeling.
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Wat ook opvalt is de verscheidenheid aan nationaliteiten. Er zijn Hollanders, Friezen, Drenten en
Groningers, maar ook Spaanse, Italiaanse, Syrische, Servische, Russische, Canadese en Chinese
tuinders. Dit is een bijzonder boeiend element van ons complex.
Grote schrik sloeg ons op 14 oktober om het hart bij het zien van de enorme ravage, ‘s nachts aangericht
door vandalen.
Kassen, kasten en kisten waren vernield, sloten losgerukt, deuren ingetrapt en ramen ingegooid.
Het gereedschap stond rustig op de tuin. Een drietand uit de gereedschapskist van Niels.
Ook buiten ons complex was een spoor van vernielingen.
Er is aangifte gedaan, maar de politie is door het Openbaar Ministerie vrijgesteld van vervolging in dit soort
zaken.
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De in- en uitloophoek is daarna door Simon en Ineke grondig aangepakt. De sloot is uitgediept in de
houtsingel en er zijn nieuwe palen met veel prikkeldraad aangebracht. Het snoeihout gaat terug in de
houtsingel als natuurlijke barrière. Ook het hek bij de ingang wordt nog van prikkeldraad voorzien.
De enorme hoeveelheid regen maakt dat we deze winter weinig kunnen beginnen op de tuin.
Om uitspoeling van waardevolle stoffen uit de klei te voorkomen is het steeds belangrijker de bovenlaag te
bedekken met voedzame gewassen tijdens de winter. Het vriest nauwelijks. Dus er zal een andere aanpak
van tuinieren op kleigrond worden ontwikkeld.
Tot slot plaatsen we hier nog een recept van de lekkere cake die Anne Heemstra maakte voor de
jubileumdag:
Recept voor courgettecake.
(Ik weeg eigenlijk alleen maar boter, suiker en bloem en
doe de rest uit de losse pols.
Dus de rest heb ik bij benadering opgeschreven.)
Rasp een courgette (kleine of middelgrote of een net
iets te grote waar je het binnenste uit hebt gesneden)
en laat deze uitlekken.
Maak een cakebeslag: per ei 40 gram donkere
basterdsuiker, 50 gram roomboter en 50 gram bloem
met een half theelepeltje bakpoeder.
Voor een gewoon cakeblik heb je 3 of 4 eieren nodig.
Klop zachte boter met de suiker en een zakje
vanillesuiker. Citroen- of sinaasappelrasp kan er ook heel goed bij.
Klop daarna een voor een de eieren erdoor.
En daarna beetje bij beetje de gezeefde bloem met bakpoeder, een beetje zout en ongeveer een eetlepel
kaneel.
Je kunt nu de cake eventueel nog iets zoeter maken met een of twee eetlepels agavesiroop.
- Knijp de courgette goed uit en roer die door het beslag.
- Verkruimel een paar handjes walnoten en roer die er ook doorheen (niet te lang roeren).
- Doe het beslag in een ingevette en met bloem/paneermeel bestoven bakvorm of in kleine cakevormpjes
(Beslag met 3 eieren is goed voor 12 kleine cupcakes.)
- Bak op 170 graden (oven voorverwarmen), ongeveer 45 minuten.
Na 30 minuten kun je het beste elke 5 of 10 minuten even prikken met een satéprikker.
Kleine cakejes zijn na 35 minuten wel klaar.
Het resultaat is een vrij compacte, lekkere kleffe cake, waar je de courgette overigens nauwelijks meer in
herkent.

Annie Zijlstra, beheerder complex Oosterhoogebrug.
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Fossema-complex
Op ons tuincomplex aan de Fossemaheerd hebben we af en toe een gezellige tuindag, waar de tuinders
zich bezig houden met het aanpakken van de gemeenschappelijke werkzaamheden, zoals het knippen van
de heg, en het bereikbaar houden van de paden, etc. Op een van deze tuindagen is het afgelopen tuinjaar
een doorgang gemaakt in de heg nabij het kleine kanaaltje. Het betreft een stevige tuindeur die kan worden
afgesloten. Dit is gedaan ten behoeve van de tuinders die achterin op het complex een tuin hebben. Zij
moesten een heel eind lopen om aan water te komen. In droge tijden is dat lastig, omdat je dan vaak heen
en weer moet slepen met emmers water. Dat probleem is met de doorgang in de heg opgelost.
Toch hebben we achterop het complex wat leegstand waarvoor tot op heden nog geen nieuwe tuinders
zijn gevonden. Verwaarlozing ligt daardoor op de loer. Blijkbaar is de hype om te gaan tuinieren een beetje
voorbij. TV-programma’s als ‘Maartens moestuin’, die vooral de leuke kant van het tuinieren lieten zien,
worden niet meer uitgezonden. We hebben er nog wel een paar tuinders voor gehad, maar die gaven
er vervolgens ook heel snel weer de brui aan. Het werk viel toch tegen. Met een van de tuinders die het
opgaf hebben we nog wat problemen gehad toen bleek dat de tuin nogal verwilderd werd achtergelaten.
We hadden aangegeven dat als de tuin niet op z’n minst een beetje zou worden opgeruimd, er slechts
de helft van de borg zou worden terug gegeven. De tuinder had echter een geheel andere methode voor
ogen om toch de hele borg terug te krijgen; niet de sleutel inleveren en dreigen de tuinen op het complex
te vernielen. Dat bleek geen effectieve methode, we hebben namelijk een ander slot op het hek geplaatst.
Ondertussen is het niet een boze tuinder, maar een ree (of misschien zelfs meer) die zijn oog op onze
wintergroente heeft laten vallen. Ondanks dat we op een van onze tuindagen de heg zoveel mogelijk
hebben dicht gemaakt, hebben de reeën blijkbaar toch ergens een toegang gevonden en eten ze af en toe
de lekkerste en meest malse stukjes uit onze kolen. De ‘heterdaadjes’, waarbij reeën bij een bezoek aan
de tuinen werden gesnapt, is duidelijk geworden waar zij zich in de heg toegang verschaffen. Ze wurmen
hun grote volgegeten lijven door een onvoorstelbaar smal gaatje. Het gat is inmiddels door Rinus en Frank
gedicht, maar de vrees is dat ze dan een andere plek zullen vinden. We moeten dus weer opnieuw aan de
slag om de heg ondoordringbaar te maken.
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Dan zitten we nog steeds met de onbemande tuinen. We hebben daarom het idee om op een van de lege
tuinen fruitbomen te plaatsen, waarvan iedere tuinder een boom kan ‘adopteren’. Op de andere lege tuin
kan dan een gemeenschappelijke kas geplaatst worden, waarin iedereen een klein stukje kan huren om z’n
plantjes in voor te trekken. We weten niet of dit werkt, en of er zich nog op korte termijn nieuwe huurders
aanmelden, maar we moeten iets verzinnen om de in onbruik geraakte delen van ons complex niet ten
onder laten gaan aan verwaarlozing.
Frank en Marianne
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Slakken
Slakken zijn een grote plaag als het om de moestuin gaat. Iedere tuinder weet het; vooral de jonge plantjes,
die net uit de grond piepen, zijn favoriet bij de slakken, ze grazen het tot de grond toe af. Maar ook sla en
de kool behoren tot hun favorieten.
Bepaalde plantensoorten zouden een verdrijvende werking hebben op slakken, door hun geur; oostindische
kers, salie, tijm en knoflook (die laatste schijnt zelfs giftig te zijn voor de slak). Ook is het handig om de

schuilplaatsen die slakken onderdak geven, zoals losse tegels, lege bloempotten, stapels hout of zeil,
zoveel mogelijk op te ruimen. Biologische slakkenkorrels helpen ook. (De niet biologische slakkenkorrels
zijn niet alleen slecht voor de slakken, maar ook voor de vogels, veldmuizen en egels die de slakken eten,
dieren die we dus daarom juist nodig hebben.) Maar wat je ook doet, slakken zullen er altijd zijn.
Enige tijd geleden kwam ik via mijn werk in contact met iemand uit de wereld van natuureducatie. Zij
vertelde mij onder anderen dat zij pissebedden verzamelde, die ze vervolgens via een bepaalde bereiding
eetbaar maakte. Dat wil zeggen, eigenlijk bakte ze de pissebedden gewoon met wat roomboter en kruiden
in een braadpan. Ik gruwde van het idee, maar zij was erg enthousiast en begreep niet waarom wij niet
meer gewend waren aan het eten van kleine diertjes.
Dat bracht mij op het idee om het slakkenprobleem eens om te draaien; misschien kun je de slakken
gewoon op je menu zetten! Op internet zoeken leverde enige resultaat op voor wat betreft recepten voor de
gewone tuinslak (dus niet de franse wijngaardslak, maar gewoon de slakken die wij in onze moestuin zien).
Uit alle informatie bleek dat de segrijnsslak (de huisjesslak) volgens velen erg lekker is, terwijl de naaktslak
juist als taai wordt beschreven (daar kan ik me van alles bij voorstellen, bij dat laatste dan, dat eerste, dat
een huisjesslak erg lekker is, daar twijfel ik nog aan.)
Voordat je zo’n slak op je bord hebt, moet je nogal wat vieze werkjes doen; ten eerste zet je de verzamelde
slakken een aantal dagen in een bak waar ze niets te eten hebben, zodat ze alles wat ze hebben gegeten
uitpoepen. Je kunt de bak ondertussen wel een keer verversen. Vervolgens zoek je er dode slakken uit,
de levende gooi je in de vriezer (dit zorgt er voor dat ze in een door kou geïnduceerde winterslaap vallen,
zodat ze het koken niet bewust meemaken). Gooi vervolgens de slakken in een grote pan water met zout.
Haal de slakken er na 10 minuten uit met een schuimspaan en probeer met een scherp object de slak van
het huisje te scheiden. Spoel de slakken nogmaals af en kook de slakken vervolgens 45 minuten tot een
uur. Maak er een lekker sausje bij, en ze zijn klaar om te eten. Ik weet niet of ik dit ooit ga proberen, maar
misschien is er iemand onder de lezers die dit iets lijkt. Ik kijk in ieder geval wel opeens heel anders naar
een slak.
Marianne
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Jaarverslag Boterdiep
Een nieuw jaar en nieuwe kansen. Zodra de kerstboom de deur uit is, het huis weer in de normale sferen
verkeerd, en het is schoongemaakt onder het genot van een lekker schijnend zonnetje, komen de kriebels
om te beginnen in de moestuin er al weer aan. Toch begint de voorpret al. Nadenken over wat er in de
moestuin gaat dit jaar, en vooral welk stukje je gaat gebruiken en waarvoor. Met andere woorden, Ik wens
iedereen een goede voorbereiding en vooral een fijn tuin jaar toe. Wij hebben veel gedaan aan het welzijn
van de tuinders, zoals de watervaten op het complex, dit is voor veel tuinders een zegen. Daarnaast het
hebben van een vrijwilligster scheelt ons ook veel werk, denk aan de openbare ruimte op het complex, of
het bijhouden van onkruid etc. Roos doet het met veel plezier, en als het moet ondersteund ze ook andere
tuinders waar ze kan. Daarnaast zijn er pergola’s geplaatst met verschillende soorten klimrozen. Helaas
heeft de partytent door de hard storm een beste opdonder gehad, wij zullen bekijken of deze nog te repareren valt. Verder staat er voor dit jaar op de planning:

Ø

Het slot moet vervangen worden van het hek van het Boterdiepcomplex.

Ø

De kruiwagens moeten worden vervangen, deze zijn doorgeroest .

Ø

Verder natuurlijk de opruimdagen, de borreldagen, en uiteraard het maandelijkse koffie
uurtje op het complex.

Daarnaast zal er beter op worden toegezien dat iedereen zijn eigen tuinafval wegbrengt, of zelf composteert in een compostbak. Ook zal er op worden toegezien dat iedereen zijn eigen stukje looppad en het
algemene looppad schoonhoud.
Wij als beheerders gaan geen tuinafval en grofvuil meer wegbrengen dat wordt achtergelaten door de tuinders. Wij als vereniging hebben een aanhanger gratis tot onze beschikking, waar iedereen op afspraak,
ten alle tijden gebruik van kan maken. Voor de rest wens ik natuurlijk iedereen een heel goed oogstjaar, en
vooral veel tuin plezier. En dat het maar een prachtige, warme zomer mag worden.

Met vriendelijk (groente),
Kees Kamstra,
Complex beheerder Boterdiep.
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