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Van het bestuur 
 
Algemene ledenvergadering 5 november 2016 
De Algemene ledenvergadering wordt gehouden op 5 november 2016, aansluitend 
aan de werkbeurt. De werkbeurt begint om 09.00 uur en de vergadering om 10.30 
uur. Uiterlijk 22 oktober worden de vergaderstukken per e-mail verzonden. Als u 
geen e-mail adres hebt opgegeven, liggen de stukken op de 22e in uw postvakje bij 
de ingang van het verenigingsgebouw. 
 
Vacature lid bestuur 
Ons bestuurslid Mustafa Akdemir heeft helaas moeten besluiten zijn bestuurs-
activiteiten per 5 november aanstaande te beëindigen. Hij blijft gelukkig wel lid van 
de Tuincontrolecommissie en medeorganisator van de werkbeurten. 
Dit betekent dat er tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 november een 
nieuw algemeen bestuurslid gekozen moet worden. Belangstellenden kunnen met 
vragen over de functie terecht bij het bestuur. 
Stuur een e-mail of doe een briefje in de postbus en het bestuur neemt contact met 
je op. Bij de vergaderstukken voor 5 november komt een formulier waarmee je je 
kandidaat kunt stellen. 
 
Werkbeurten 
 
De deelname aan de werkbeurten van juli en augustus was weer goed. Er is hard 
en netjes gewerkt. Te merken is dat er de nodige ervaring is opgedaan. Iedereen 
heeft “aan een half woord genoeg.” In een anderhalf uur lagen de paden en de 
ruimte rondom het verenigingsgebouw er weer schoon en strak bij. 
Opvallend was opeens het wat grotere aantal leden dat de tuinbeurt in augustus 
vergeten was. Zij halen in september in. 
 
Tuinen te koop (ruilmogelijkheid voor leden) 
 
Zie voor te koop staande tuinen en de vraagprijs de website en de publicaties in het 
verenigingsgebouw. Belangstelling of vragen? Stuur een e-mail naar: 
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atvzonnegaarde@gmail.com of bel 06-3839 6030. Op zaterdagmorgen tussen 10 en 
12 uur langskomen kan ook. 
 
Nieuwe leden 
 
tuin 6: dhr. Radja Gharbaran   tuin 71: dhr. Harold Bisai 
tuin 35: mw. Gerda Teske   tuin 87: dhr. Manodj Ramsahai   
tuin 49: mw. Fidan Kaya    tuin 94: mw. Ellen van Zomeren  
tuin 51: mw. Cindy Richel-van Assenbergh tuin 95: dhr. Wim van Hooft  
tuin 60: dhr. Ramesh Sahebdin    
 
Van de commmissies:  o.a. vrijwilligers gevraagd 
 
Monica en Jaques Bos zullen aan het eind van dit jaar hun vrijwilligerswerk in de 
winkel na 11 jaar beëindigen. Dat houdt in, dat er nog maar één vrijwilliger 
hiervoor beschikbaar is: Şeref Mus. Maar die kan het natuurlijk ook niet alleen. 
Op de algemene ledenvergadering van 5 november zal er weer om nieuwe 
vrijwilligers worden gevraagd. Met belangstellenden kunnen we in gesprek over een 
mogelijke andere opzet. Wie denkt er alvast mee? 
 
Als er in de novembervergadering geen versterking komt, zal de winkel per 2017 
gesloten moeten worden. Dan blijven we alleen gas verstrekken, maar zeer 
waarschijnlijk niet zo snel als het nu gebeurt. 
 
Ook de kantine kan door ziekte van vrijwilligers versterking gebruiken. Wie wil er 
meehelpen? Ook hier geldt: er kan veel in overleg. Neem zowel voor de winkel als 
voor de kantine contact op met Aaltje Roos. 
 
Tuincontroles   
De afgelopen jaren zijn er nauwelijks nog tuincontroles geweest, maar die zijn nu 
hervat. Aan de hand van de controlelijst tuinen uit 2011 is of wordt uw tuin door 
twee leden bezocht. We hebben daarvoor drie teams gevormd: 
Aaltje Roos en Riet de Kuyper, Mustafa Akdemir en Boy Sewnath, en Béla Baranyó 
en Fatosh Mus.  
Zo'n 75 tuinen zijn al gecontroleerd. Het is de bedoeling dat alle tuinen dit jaar 
bekeken worden. Alle leden krijgen na afloop een kopie van het controleformulier 
met een begeleidende brief en de conclusies van het bestuur. Als er zaken niet in 
orde zijn, staat daarin een termijn genoemd waarbinnen alles in orde gebracht 
moet worden. Zie ook het Huishoudelijk reglement, art. 25.2. 
 
Omdat bestuursleden voor deze activiteit opnieuw extra taken op zich hebben 
moeten nemen, hierbij de oproep aan tuinleden om zich op te geven voor de 
tuincontrolecommissie. Het bestuur kan het niet alleen; een mooi en veilig park is 
tenslotte in het belang van ons allemaal. 
 
Gasslangen 
Opvallend was het grote aantal tuinen waar de in gebruik zijnde gasslangen 
verouderd waren. Gasslangen gaan ten hoogste 5 jaar mee en moeten dan 
vervangen worden. Vraag bij aanschaf van een gasslang of het jaartal dat op de 
slang staat het jaar van fabricage is of het jaar waarin de slang moet worden 
vervangen. Verouderde slangen vormen een risico dat geheel voor rekening van het 
desbetreffende tuinlid komt. 
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Te hoge bomen 
Alle leden hebben informatie ontvangen over het voornemen om bomen hoger dan 
3,5 m te (laten) kappen of te snoeien.   
17 leden hebben van het bestuur een voorstel ontvangen voor kappen of snoeien, 
met daarbij de kosten hiervoor. De andere leden hebben bericht ontvangen dat er 
geen bomen hoger dan 3,5 m op hun tuin staan, dan wel dat het bestuur hen in 
staat acht om de bomen op hun tuin zelf op de goede hoogte te brengen. Mocht dat 
laatste niet het geval zijn, neem dan a.u.b. contact op met het bestuur. 
15 van de 17 leden hebben ingestemd met het voorstel van het bestuur om met 
hun instemming een kapvergunning aan te vragen, de desbetreffende boom of 
bomen te laten kappen of te snoeien. Met twee leden kon nog geen contact worden 
opgenomen. 
Na ontvangst van de kapvergunning worden door een externe bomenkapper en met 
behulp van vrijwilligers van de tuin de te hoge bomen aangepakt. 
 
Werkzaamheden aan het verenigingsgebouw 
 
Op 16 en 17 augustus is de verwarmingscapaciteit in het verenigingsgebouw 
uitgebreid. Onder leiding van installatietechnicus Marwin de Haan (tuin 84) is een 
viertal radiatoren bijgeplaatst: twee in de zaal, één in het keukenmagazijn (ter 
bescherming van de cv-ketel, die in de winter in de vrieskou stond) en één in het 
kantoortje. 
 
Ook is het magazijn weer eens grondig opgeruimd. Daarom dank aan Chenny 
Jagroe, Cees van der Heyden, Albert de Jongh, Aaltje Roos, Monica en Jacques Bos 
en Suzette van ’t Hoff. 
 
Een reden om deze verbeteringsslag te maken was ook de onzekerheid over de 
voortzetting van de gratis houtlevering voor de kachel in het verenigingsgebouw. 
Via familie van mw. De Niet, die inmiddels vertrokken is, werden er de afgelopen 
jaren gratis houten pallets geleverd. Die mogelijkheid is voorbij, en dat betekent 
dat brandhout voor de houtkachel voortaan moet worden gekocht. We zullen de 
komende herfst- en wintermaanden zien of dat met de uitbreiding van de cv nog 
wel nodig is.  
De uitbreiding van de cv-installatie kon worden gefinancierd uit de besparing op 
energie die met de tot nu toe genomen maatregelen gerealiseerd is.  
 
Op 27 augustus is de waterleiding vanuit de TCC-ruimte naar de keuken voorzien 
van een zogenaamd warmtelint. Hiermee kan bevriezing van de waterleiding 
worden voorkomen, iets wat zich ook de afgelopen winter ten minste eenmaal heeft 
voorgedaan. Het materiaal hiervoor lag al geruime tijd op de plank. Voor het 
aanbrengen van het warmtelint moest een aantal panelen uit de zijwand van het 
verenigingsgebouw worden gehaald en na de werkzaamheden weer worden 
teruggezet. Met hulp van Nico Breemer, onze glazenier, hebben Hans Roos en Cees 
van der Heyden deze klus kunnen klaren. 
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Even voorstellen: mw. Richel-van Assenbergh (tuin 51) 
 
De familie Richel woont in Den Haag, Cindy 
komt oorspronkelijk uit Ouderkerk a/d Amstel. 
Haar ouders hadden daar een grote tuin bij het 
huis. Etienne heeft altijd in Den Haag gewoond 
en daar is nu ook de familie gevestigd, in een 
appartement bij het Zuiderpark. Maar met een 
park in de buurt en een balkon heb je toch nog 
geen eigen tuin. En dus is de familie op zoek 
gegaan. 
 
Vorig jaar hebben ze Zonnegaarde al enkele 
keren bezocht; ze hebben trouwens bijna alle 
tuincomplexen in Den Haag bekeken. Grondig 
marktonderzoek dus.  
 
Uiteindelijk is de keuze gevallen op 
Zonnegaarde, waar toevallig bij een recent 
bezoek tuin 51 opviel, waar ze vervolgens 
prompt voor vielen. Een prettige bijkomstigheid 
was, dat de schoonouders van Cindy 
 ook een tuin in ons park hebben. 

 
Cindy werkt al 15 jaar als medisch analist in het LUMC in Leiden, en daarvoor in 
een ziekenhuis in Dordrecht. Etienne is assistent-apotheker in een ziekenhuis in 
Den Haag. Kyrano voetbalt graag.   
Een eigen tuin is lekker genieten van het buiten bezig zijn. Zeker nu in het begin is 
het nogal druk om alles aan de opstal aan de eigen smaak aan te passen en de tuin 
weer helemaal op orde te brengen. Dan een overkapping als zonnescherm, wat 
meer zitruimte oplevert dan alleen een balkon. 'We wonen redelijk dichtbij en de 
oppervlakte is goed te behappen, dus we hopen er veel van te kunnen genieten.' 
 
Hoewel Cindy zegt niet echt groene vingers te hebben, heeft ze toch wel altijd en 
overal planten gehad en wil ze de tuin vooral inrichten met bloemen (rozen zijn 
haar favoriet), wat planten (vlinderstruik) en laagstammige fruitboompjes: appel en 
kers. Ze is niet zo van de groente. En als ze niet op de tuin bezig is, zijn lezen, 
fietsen en zwemmen haar favoriete activiteiten. 
Wat de familie als nieuwkomer op Zonnegaarde opvalt en opgevallen is tijdens hun 
zoektocht naar een tuin(complex): de vriendelijkheid van de mensen, en vooral de 
netheid en het onderhoud van het complex (al valt het ook wel op dat je 
voornamelijk dezelfde mensen bezig ziet), wifi op het terrein, en de verschillende 
over het hele complex verspreide ingerichte hoekjes van natuurlijk tuinieren. 
 
 
Even voorstellen:  Familie Ramsahai (tuin 87) 
 
Tuin 87, die een hele tijd te koop heeft gestaan, is sinds enige tijd overgenomen 
door de heer Manodj Ramsahai. Hij had een tuin in park Vlietlust, dat binnen enkele 
jaren zal ophouden te bestaan. Hij is de derde tuinier die in verband daarmee een 
tuin op Zonnegaarde overgenomen heeft.  

Cindy Richel-van Assenbergh met 
echtgenoot Etienne en zoon Kyrano (6).  



 
 

Informandje 2016 nr. 3, blz. 5 van 10 

Manodj is 48 jaar en woont 
aan de Wolweversgaarde in 
Den Haag, niet ver van ons 
park dus. Hij is getrouwd en 
heeft drie zoons en een 
dochtertje, die we ook 
regelmatig op de tuin zien. Hij 
is beveiliger van beroep.  
Hij tuiniert al sinds zijn jeugd; 
planten en groenten zijn 
daarbij zijn favorieten. Kweken 
van bloemen laat hij liever 
over aan zijn vrouw. 
 
 
De tuin is zijn grootste hobby, en daarnaast sport hij graag. 
Zijn werk als beveiliger brengt onregelmatige diensten met zich mee, dus of hij 
naast zijn lidmaatschap veel kan betekenen voor de vereniging, blijft voorlopig de 
vraag. 
 
 
Even voorstellen: Wim van Hooft (tuin 95) 
 

Wim van Hooft en zijn vrouw Vera zijn sinds enige 
tijd de baas op tuin 95. Wim en Vera komen ook 
van ons buurpark Vlietlust. 
Wim komt van oorsprong uit een groot gezin in 
Brabant, maar woont al heel lang in Den Haag. 
Zijn moeder was in verwachting van haar twaalfde 
kind, toen zijn vader overleed. Ze hertrouwde met 
een Hagenaar, waarna het hele gezin in Loos-
duinen terechtkwam. Hij is er nooit meer 
vertrokken. 
Hij heeft tot zijn pensionering gewerkt als 
psychiatrisch verpleegkundige. Achtereenvolgens 
in Rozenburg, de Ursulakliniek en in Schakenbosch 
(onderdeel van Rivierduinen). Wim vindt het leuk 
om in de buitenlucht bezig te zijn, en 
experimenteert graag met de vermeerdering van 
planten: zaaien, afleggen en dergelijke. Hij heeft 
geen speciale lievelingsplanten, maar is er niet op 
uit om uit zijn tuin te eten: 'Groenten komen in de 
vriezer terecht en er dan nooit meer uit.' Dat 
wordt dus een siertuin. 
 

 
Naast het tuinieren maakt hij graag houten speelgoed. Zijn favoriet daarbij is de 
ark van Noach, maar die geeft helaas ook het meeste werk. Vera fotografeert. Zij 
en haar camera zijn onafscheidelijk: 'Ze mogen me alles afnemen, maar niet mijn 
foto's.' Wims medische achtergrond verloochent zich niet: hij wil zich oriënteren op 
de EHBO op ons park. 
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Natuurlijk         Yvonne Vermazen 
 
Er waart een virus door Nederland. Zelfs op ons complex is het geconstateerd. 
Mensen die hieraan lijden, laten een spoor van afval achter, vooral op plekken waar 
het niet hoort. Het is het z.g. dumpsyndroom. Gezonde mensen kijken lijdzaam toe 
of ruimen op wat de zieke heeft achtergelaten. 
 
In de compostbak, die alleen voor plantaardig tuinafval bestemd is, of op de paden, 
worden flink veel plastic bloempotjes, afgedankte beeldjes, plastic zakken, glazen 
potjes, plastic plantenlabels, bier- en limonadeblikjes, snoeppapiertjes en flessen 
achtergelaten. 
 
Daarnaast plaatsen geïnfecteerde leden vuilniszakken naast een volle container, 
met een rattenplaag tot gevolg. Mensen met gezond verstand zullen denken: vol is 
vol, en nemen de zak mee naar huis of wachten tot de container geleegd is. 
Sommige zieken, die nog in de ontkenningsfase zitten, verbergen dit zelfs door hun 
vuil achter een heg, in een struik of achter in de bosschage te dumpen, zo ver 
mogelijk uit het zicht. 
 
Trieste gevallen. Gelukkig is er genezing van deze ziekte! Gewoon door het afval op 
te ruimen waar het hoort.  
 

ZO SIMPEL KAN HET ZIJN! 
 

 
Rommelmarkt 18 juni 2016 
 
Op 18 juni is in ons park de jaarlijkse 
rommelmarkt gehouden. Riet de Kuijper 
(tuin 11) was weer de drijvende kracht 
daarachter. Ze heeft opnieuw veel 
moeite gedaan om verkopers en spullen 
bij elkaar te krijgen en heeft daarnaast 
gezorgd voor de nodige publiciteit. Zo 
heeft ze flyers opgehangen en de 
rommelmarkt op Marktplaats genoemd. 
Verder heeft Zuid-Westnieuws er 
verschillende keren aandacht aan 
besteed, waarvoor uiteraard onze dank.  
 

Die dank gaat met nadruk ook uit naar de sponsor van dit 
evenement, Essies Verse Vis, die een kraam met haring ter 
beschikking gesteld heeft. Essies Verse Vis staat op diverse 
plaatsen in het Westland.  

 
Jammer genoeg liet het weer te wensen over, maar er waren toch genoeg 
deelnemers en de sfeer was goed. Al met al mogen we de markt best een succes 
noemen. Wat Riet betreft, is de rommelmarkt dan ook zeker voor herhaling 
vatbaar. En dan misschien in combinatie met een open dag van Zonnegaarde met 
nog veel meer activiteiten. 
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Open tuindag 2017?  
 
Zowel de uitreiking van de vierde stip voor natuurlijk tuinieren op 28 mei als de 
rommelmarkt op 18 juni was een groot succes. Het bestuur wil, gebruikmakend van 
deze ervaringen, voor de zomervakantie van 2017 een "open tuindag" organiseren. 
 
Hierbij denken we aan een open middag (van 14-17 uur) met een aantal 
activiteiten als:  
* rommelmarkt;   
* rondleidingen op de tuin; 
* tuinen te koop (met medewerking van de 
  verkopers: open huis); 
* diverse publiekstrekkers op verschillende plaatsen, zoals: 

- jeu de boules; 
- verhalenverteller; 
- poppenkast; 
- excursies: "wat leeft er  
   allemaal in de sloot?" 
 
 
Kortom: voor elke leeftijd wat, met hulp van tuinleden 
en van mensen 'van buiten.' Dit zijn pas de eerste 
gedachten.  
 
We willen een werkgroep oprichten om het geheel 
verder uit te werken. Wie doen er mee? 
 
 
 

 

Natuurlijk tuinieren 

Nieuws uit de bijenweide van het 
complex: we zijn eigenaar van 40.000 
dames geworden! 
 
Yvonne Vermazen en Jaap Zoet: op 1 augustus is 
de nieuwe bijenkast in gebruik genomen. En u kunt 
de heerlijke Zonnegaarde-honing kopen (tuin 73)! 
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Al die moeilijke namen...     Wim Voortman 
 
Waarom hebben de planten in onze tuinen toch altijd van die moeilijke Latijnse 
namen? Een eik is toch een eik en een roos een roos? Jazeker, maar dan heb je een 
duinroos en een hondsroos en een rimpelroos. En een eglantier, die wel een roos is, 
maar niet zo heet. En ook een Chinese roos, die helemaal geen roos is. En wat te 
denken van een zonneroosje? Om nog maar te zwijgen van de namen in buiten-
landse talen en in allerlei dialecten... 
 

De Zweedse arts Carolus Linnaeus (1707-
1778) heeft geprobeerd orde in die chaos te 
scheppen met een systematische indeling van 
de soorten op basis van hun verwantschap. Dat 
was in zijn tijd een volslagen nieuw idee. Tot 
dan werden planten benoemd met een lange 
(Latijnse) zin, die meer een beschrijving dan 
een naam was. Hij was de eerste die verwante 
soorten bij elkaar in een 'geslacht' of genus 
(meervoud: genera) plaatste. Die geslachten 
bracht hij onder in families en die weer in orden. 
 
Verder gaf hij elke soort, los van de 
beschrijving, een eigen, unieke naam die uit 
twee Latijnse (of verlatijnste) woorden bestond, 
een zogenaamde binominale of binaire naam. 
Het unieke van zo'n naam-van-twee-woorden 
hield in, dat het gebruik van een naam voor een 
bepaalde soort het gebruik van diezelfde naam 

voor een andere soort uitsloot. Zo was de duinroos (Rosa spinosissima) eenvoudig 
te onderscheiden van de hondsroos (Rosa canina) en de rimpelroos (Rosa rugosa). 
Alle drie zitten ze in het genus Rosa (roos), onderdeel van de familie Rosaceae 
(roosachtigen). 
 
Het eerste woord van de naam is de naam van het genus van de soort. Het tweede 
woord specificeert de soort. Het eerste woord wordt altijd met een hoofdletter 
geschreven, het tweede woord altijd met een kleine letter. En altijd is altijd. Er 
komt dus óók een kleine letter als die tweede naam naar een persoon verwijst, wat 
nogal eens gebeurt. Voorbeeld: het in ons park algemene krentenboompje heet 
Amelanchier lamarckii (kleine letter!), ook al is het genoemd naar de Franse 
natuuronderzoeker Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829). 
 
En waarom dat moeilijke Latijn? Daar heeft waarschijnlijk niemand bij stilgestaan; 
dat wás gewoon zo. Latijn was in Linnaeus' tijd nu eenmaal de taal van de 
internationale wetenschap, vergelijkbaar met het Engels in onze dagen. 
 
Linnaeus was in 1735 gepromoveerd aan de universiteit van Harderwijk (ja, u leest 
het goed!) op een proefschrift over koorts dat hij al in Zweden geschreven had. 
Boze tongen beweren dat hij Harderwijk uitgekozen had omdat een promotie daar 
snel en goedkoop zou zijn. Snel is het inderdaad gegaan: de hele procedure was 
binnen een week rond, inclusief drie dagen voor het drukken van het proefschrift. 
En goedkoop? Dezelfde boze tongen beweren dat alles hem een vaatje haring en 
een vaatje jenever gekost zou hebben...  
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Wat daar ook van zij: nu hij de titel doctor mocht voeren, kon hij zich vestigen als 
arts. Hij vestigde zich in Leiden, waar hij in contact kwam met Boerhaave, die hem 
weer introduceerde bij George Clifford, een rijke Amsterdamse bankier en 
plantenverzamelaar die in Heemstede een landgoed bezat met kassen en een grote 
plantentuin. Linnaeus werd Cliffords lijfarts en had daarnaast de opdracht de 
plantencollectie te beschrijven. Die beschrijving, gepubliceerd in 1738, legde de 
basis voor zijn latere publicaties over plantensystematiek. Hij bleef twee jaar in 
Heemstede, van september 1735 tot oktober 1737. 
 
In 1735 publiceerde hij in Leiden zijn Systema naturae ('Natuursysteem'), waarin 
hij de natuur indeelde in een stenen-, planten- en dierenrijk. De publicatie was 11 
pagina's groot. Hij verdeelde het dierenrijk in zes klassen: viervoeters (inclusief de 
mens), vogels, amfibieën (= reptielen en amfibieën), vissen (inclusief walvissen), 
insecten (= alle geleedpotigen) en wormen (= alle overige ongewervelden, inclusief 
kwallen en inktvissen).  
 
De gecorrigeerde en sterk uitgebreide tiende druk van Systema naturae uit 1758 
(met inmiddels ruim 800 bladzijden over de dieren!) is de basis voor de binominale 
namen voor het dierenrijk. In deze druk waren de walvissen naar de zoogdieren 
verplaatst.  
 
De planten deelde Linnaeus in aan de hand van de bouw van de bloemen. Dat 
resulteerde in de publicatie Species plantarum ('Plantensoorten') uit 1753. In 1905 
is er afgesproken om dit boek te beschouwen als het begin van de binominale 
namen voor planten. Alle soortbeschrijvingen van planten die voor 1753 
verschenen waren, en die van dieren van voor 1758 moesten dus over, en al die 
soorten kregen een nieuwe wetenschappelijke naam. 
 
Een pesterijtje was hem ook niet vreemd. Zo vernoemde hij de 'afzichtelijke' 
gewone pad (Bufo bufo) naar zijn Franse collega Buffon (ook 1707-1778), aan wie 
hij een uitgesproken hekel had. Buffon had hooghartig de ideeën van 'die 
muggenzifter daar in Zweden' terzijde geschoven: 'In de natuur bestaan slechts 
individuen. Geslachten, orden en klassen bestaan alleen in onze verbeelding.'  
 
Linnaeus' indeling was natuurlijk grof en onvolledig. Later is zijn systeem sterk 
uitgebreid en verfijnd, maar het principe ervan staat nog steeds overeind en die 
unieke namen-van-twee-woorden waren in al hun eenvoud een fenomenale vondst. 
Veel namen die Linnaeus aan planten en dieren gegeven heeft, zijn nog steeds in 
gebruik. Buffon is inmiddels goeddeels vergeten, maar de Bufo bufo zien we nog elk 
voorjaar in de sloten tussen onze tuinen, waar ze eieren komen leggen. 
  

 
Tip 
 
Als u zaken open op uw tuin heeft staan die voor u van belang zijn (fietskarretjes, 
dure stoelen etc.), maak er dan een foto van. Dan kan er bij verdwijning van zoiets 
gemakkelijker gezocht of opgelet worden door de leden. Ook bij een officiële 
aangifte van een vermissing kan een foto erg handig zijn.  
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Helaas: pijn- en zeurpunten  
 
Een soapserie kun je laten voor wat hij is, maar deze punten zijn als zevenblad in 
je tuin: ze blijven maar terugkomen. Pijnpunten voor de goedwillende 
tuinliefhebbers, en hoofdpijndossiers voor het bestuur. Daar gaan we dus weer: 
 
- maak netjes gebruik van de toiletten (hou ze schoon en begeleid kleine kinderen); 
- in de compostbak alleen groenafval (en zeker geen grond, steen, metaal of 
plastic); 
- in de takkenbak alle takken van meer dan een vinger dik, of kale stammen (en 
uiteraard ook geen afval); 
- het toegangshek en de deur naar het verenigingsgebouw moeten met de sleutel 
op slot na sluitingstijd (20.00 u; 's winters 17.00 u);  
- stop geen afval meer in de rolcontainer als die vol zit (en zet er ook geen rommel 
naast).  
 
Al vele malen hebben we hier aandacht voor gevraagd, en we blijven klachten over 
gedrag (van anderen!) ontvangen. We hebben iedereen e-mails gestuurd of brieven 
in het postvakje gestopt. We hebben een avond bij het hek gezeten: wie sluit er 
wel af en wie niet, wie komt er na sluitingstijd met of zonder sleutel het terrein op, 
wie haalt zijn of haar gasten op, en wie begeleidt ze weer naar buiten? 
 
Het bestuur heeft nu wel zo’n beetje alles geprobeerd zonder echt hinderlijke 
maatregelen te treffen. Het is nu echt wel aan u! 
 
En verder 
 
Internationaal certificaat voor 
Zonnegaarde 
Van 17-20 augustus is in Wenen het 38e 
congres van het Office International du 
Coin de Terre et des Jardins Familiaux 
gehouden. Officieel (d.w.z. via het AVVN) 
hebben we het nog niet gehoord, maar 
daar is aan ons tuinpark het internationale 
certificaat voor natuurlijk tuinieren 
toegekend. Ook tuinpark Ons Buiten uit 
Leiden is die eer te beurt gevallen.  
We komen er vast in een volgend Informandje op terug. Maar voor wie het nu al wil 
zien: kijk eens op www.kongresswien2016.at/news_0820.html. Daar staat het; in 
het Duits. 
 

 
ATV Mariahoeve heeft in 2016 ook de hoogste waardering voor 
Natuurlijk Tuinieren mogen ontvangen. 
 
 

 
 Het volgende Informandje verschijnt begin december 2016. 

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

de hal van het clubgebouw. 
Redactiecommissie i.o.: Annemiek der Horst, Esther Uiterlinden, Gerda Idsinga, Béla Baranyó 


