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Van het bestuur en de commissies  
Op zaterdag 2 april wordt de Algemene ledenvergadering gehouden, aan-
sluitend aan de algemene werkbeurt (09.00-10.30 u). De vergadering begint 
om 10.30 uur en wordt beëindigd om 12.45 uur. Met ieders medewerking 
moet dat lukken, maar neem toch maar een broodje mee. Voor koffie en 
thee wordt gezorgd. 
De agenda en de stukken worden rond 10 maart per e-mail verzonden, en 
per post aan degenen die geen e-mail hebben. 
 
Werkbeurten 
Op zaterdag 2 april wordt de eerste werkbeurt gehouden. We hopen ieder-
een te mogen begroeten, dus zowel groep 1 als groep 2 én degenen die 
vrijstelling hebben. Er is voor iedereen altijd wel iets te doen, al was het 
maar de hernieuwde kennismaking met je tuingenoten. We beginnen om 
9.00 uur, maar als je wat eerder bent, kun je meteen aan de slag. Na de 
werkbeurt is de Algemene ledenvergadering (tot 12.45 u). 
 
Nieuw lid 
We hebben sinds 30 januari 2016 op tuin 100 een nieuw lid, Marja Turfboer. 
Zie ook het interviewtje met haar op blz. 3 (’Even voorstellen’). 
 
Natuurlijk tuinieren 
In augustus 2015 is ons complex herkeurd in het kader van het Nationaal 
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Inmiddels is bekend geworden dat we de 4e 
stip erbij hebben gekregen, de hoogste waardering! De officiële uitreiking 
daarvan zal plaatsvinden op zaterdag 28 mei. Noteer deze datum alvast in 
uw agenda. We willen dan een open dag houden. 
 
Door het AVVN (de landelijke organisatie voor hobbytuinders) is Zonne-
gaarde ook genomineerd voor het Internationaal Certificaat voor ecologische 
tuinparken. Dit diploma wordt uitgegeven door het Office International du 
Coin de Terre et des Jardins Familiaux, de Europese volkstuinorganisatie 
waarvoor het AVVN verleden jaar het internationale volkstuincongres ge-
organiseerd heeft. Jaarlijks verleent het Office deze eretitel aan tuinparken 
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die door hun inrichting, beheer, onderhoud en communicatie een voorbeeld-
rol vervullen voor de volkstuinsector. 
 
De commissie Natuurlijk Tuinieren heeft daarvoor een presentatie opgesteld 
(tekst en foto’s), die via de AVVN is ingezonden. We hopen in augustus te 
horen of we ook internationaal in de prijzen zijn gevallen. 
 
Even voorstellen: 
 

Annemiek van der Horst (tuin 66),  
sinds november 2015 onze secretaris 
 
Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam en woon 
sinds 1972 in Den Haag. Ik heb een flat met een 
balkon, maar ik ben graag in de buitenlucht en 
hou van fietsen. Toen ik de hele omgeving al tig 
keer had gezien, dacht ik: ‘Een volkstuin is ook 
lekker buiten bezig zijn.’ En daarom heb ik sinds 
2 jaar deze tuin. Ik ben altijd erg sportief ge-
weest: volleyballen, wandelen of hardlopen op 
het strand. En fietsen, dat doe ik nu nog steeds, 
maar dan wel elektrisch. 
 

Ik ben nu gepensioneerd, maar heb daarvoor de nodige tijd gymnastiek 
gegeven in het basisonderwijs. De laatste jaren voor mijn pensionering heb 
ik in een boekwinkel gewerkt. 
 
Ik vind het heerlijk om buiten te zijn, dat trekt me bijzonder in het tuinieren. 
Laat de boel maar groeien. Het enige wat ik doe als het nodig is, is wieden. 
 
Mijn lievelingsbloem is de de boterbloem! Ik heb mijn tuin ook ingedeeld in 
tweeën: een plantentuin en een moestuin. Het is zó lekker om puur te eten 
uit je eigen tuin.  
 
Behalve tuinieren lees ik ook graag. Ik volg nu een college bij het HOVO in 
Leiden: “De Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse roman.” Veel belang-
rijke Nederlandse auteurs hebben de gebeurtenissen in de Tweede Wereld-
oorlog als onderwerp voor hun romans gekozen. 
 
En niet lachen: koken is ook een hobby geworden! Ik heb nooit iets met 
koken gehad; ik vond het bij wijze van spreken maar een noodzakelijk 
kwaad. Maar nu ik in mijn eigen tuin mijn eigen groenten verbouw, vind ik 
die zó veel lekkerder, dat ik er lol in heb gekregen om van alles zelf klaar te 
maken. 
 
Marja Turfboer (tuin 100) 
Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag, en heb de laatste 11 jaar in Zeeland 
gewoond. Nu ben ik weer terug in Den Haag. In Zeeland had ik een woning 
met maar liefst 1300 m2 tuin! Na twee heupoperaties werd dat wel erg veel 
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werk. Ik ging terug naar Den Haag, maar daar heb 
ik alleen een balkon. Omdat ik het tuinieren toch 
wel miste, ben ik op zoek gegaan naar een volks-
tuin. 
 
Ik heb jaren in het basisonderwijs gewerkt, maar 
nu ben ik gepensioneerd. Ik heb ook nog een win-
kel in curiosa gehad, in Poeldijk. Het was altijd 
leuk om in België en Engeland spullen daarvoor in 
te kopen. 
 
Het is heel fascinerend om te zien wat er in de 
grond gebeurt: dat je zomaar uit één zaadje een 
plant kunt laten groeien. Eigenlijk ben ik van jongs 
af aan, ik denk vanaf een jaar of zes, al met plantjes bezig, afrikaantjes 
zaaien en zo. En tuinieren is ontspannend; ik vind het heerlijk om rustig in 
mijn eentje in een hoekje van de tuin lekker in de grond te wroeten. 
 
Mijn lievelingsbloemen zijn slaapmutsjes, en ik hou ook veel van hortensia’s. 
Ik ga mijn tuin niet alleen als moestuin inrichten, maar ook als plantentuin. 
Ook komt er een vijver in, niet voor vissen, maar voor waterplanten en 
kikkers. En ik hoop ook op salamanders. 
 
Verder teken ik graag en ik hou van motorrijden. Vroeger heb ik ook veel 
gesport: volleyballen, hardlopen, surfen en rollerskaten (in een tijd dat dat 
helemaal nog niet in, en nauwelijks bekend was).  
 
Natuurlijk: BRANDNETELS    door Wim Voortman, tuin 89 
Uitroeien die krengen! Die reactie is niet zo vreemd, want de meeste men-
sen hebben terecht een flinke hekel aan brandnetels. In de tuin duiken ze 
overal op waar je ze niet kunt gebruiken en voor je het weet, zit je er met je 
handen in.  
 
Ze staan graag op goed bemeste plaatsen, en daardoor voelen ze zich in de 
meeste tuinen prima thuis. Ook zien we ze vaak onder struiken met bessen, 
waar veel vogels op afkomen en de grond flink bemesten. Of achter de 
sportkantine, waar de heren na het nodige bier gehoor plegen te geven aan 
de roep van de natuur... 
 
Maar het is niet alleen kommer en kwel. Brandnetels vormen het voedsel 
van de rupsen van diverse mooie dagvlinders: kleine vos, dagpauwoog, 
landkaartje, atalanta en soms ook van de gehakkelde aurelia. En die zien we 
graag in de tuin. Maar zonder rupsen geen vlinders. Willen we vlinders, dan 
zullen we de rupsen moeten tolereren, en ook de planten waar die van 
leven. Brandnetels dus. 
 
Ook voor mensen hebben brandnetels meer nut dan je misschien zou den-
ken. Het jonge blad is eetbaar als groente, en brandnetelsoep valt ook best 
mee. Ook in andere producten worden wel brandnetels verwerkt, zoals in 
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brandnetelkaas en -thee. Van de vezels van brandnetels kan textiel gemaakt 
worden. 
 
Brandnetels 'branden' met brandharen. Dat zijn holle haartjes op het blad en 
de stengels, die bij aanraking scherp afbreken en in je huid snijden. In de 
brandhaar zit een beetje gif (onder druk) dat dan meteen in het wondje 
komt. Brand! Remedie: niets aan doen, dan is het snel over. Niet wrijven, 
want dan wrijf je het gif er juist in. Volgens kwakzalvers moet je er weeg-
bree of hondsdraf op doen. Let op: volgens kwakzalvers! Helpt dat dan ook? 
Jazeker. Net zo veel als vloeken tegen muggen. 

 
Vraag en aanbod  
• Vraag: wie heeft er nog 2 (liefst eendere) tegels van 60x60 cm over? 

Gerda/Wim, tuin 89. 
•  

 
 
Ben je op zoek naar iets? Heb je over enige tijd iets niet meer nodig, waar-
van je denkt dat een ander het kan gebruiken: meld het ons via de e-mail 
(atvzonnegaarde@gmail.com) of via de brievenbus in de hal van het club-
huis. We plaatsen het dan in het volgende Informandje. Vermeld je naam en 
tuinnummer en wij geven het door. 
 
Leuk om te weten 
Uitnodigingen voor jeu de boules: 
* ATV Madestein, 7 mei, vanaf 09.30 uur. Inschrijven per koppel, € 6,00 per 
persoon. Voor 1 mei inschrijven bij henniepennen@kpnmail.nl (06-
23704854) of irenevanderput@ziggo.nl (070-3975219); 
* ATV de Uithof, 4 juni, vanaf 10.00 uur, € 2,50 per persoon. Aanmelden bij 
hassan.tabiat@hotmail.com of bij redactie@atvdeuithof.nl. 
 
In 2016 besteedt de Hortus Botanicus in Leiden (Rapenburg 73) extra aan-
dacht aan Japanse planten. Meer daarover in het volgende informandje. 
Op zaterdag 9 en zondag 10 april zijn er in dat kader in de oranjerie van de 
hortus om 13.00 en 15.00 u vier (verschillende) lezingen over camellia’s. 
Zie www.hortusleiden.nl. De lezingen zelf zijn gratis; toegang hortus € 7,00. 
Gratis toegang met museumjaarkaart of vriendenkaart van de hortus. 
 
Op 17 maart is de eerste van zes donderdagavonden en drie excursies in het 
kader van de Groene Cursus van het IVN, een cursus voor algemeen pu-
bliek over de natuur in uw omgeving. Zie www.ivndenhaag.nl voor nadere 
details. Leslokaal: Reigersbergenweg 280, Den Haag; kosten € 55,--.  
 
 
 Het volgende Informandje verschijnt begin juni 2016. 

Als je een stukje wilt plaatsen, stuur dat dan vóór 1 juni naar 
atvzonnegaarde@gmail.com of stop een briefje in de brievenbus in 

de hal van het clubgebouw. 

             Hier had jouw aanbod of vraag ook kunnen staan! 


