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Van het bestuur en de commissies  
 
In de winterperiode is het bestuur aanwezig op 3 december, 14 januari, 4 februari, 
4 maart en 25 maart, steeds van 10.00-12.00 uur. 
 
Besluiten uit de algemene vergadering (ALV) van 5 november 2016: 
De rolcontainer gaat op slot! Laat iedereen zijn/haar afval mee naar huis nemen. 
Aanzienlijke besparing voor de vereniging. 
 
Grofvuilcontainer 
In de grofvuilcontainer kan van alles worden weggegooid, maar geen chemisch 
afval (dakbedekking, verfresten enz.). Kosten: € 55,- per m3 (kuub). Stapel dus 
alles netjes op, dan wordt er gemeten en kan de prijs worden vastgesteld. 
 
De aanvragen voor gebruik van de grofvuilcontainer lopen via het bestuur.  
Dat kan op zaterdagen tussen 10 en 12 uur, of mail naar: 
atvzonnegaarde@gmail.com. 
Grofvuil storten kan in de winterperiode één keer per maand, te weten op de 
zaterdagen dat het bestuur aanwezig is. Vanaf april weer elke zaterdagochtend. 
 
Zo maar ergens vuil dumpen wordt bestraft en kan u uw lidmaatschap kosten! 
Vindt u dat het via de vereniging te veel kost, dan kunt u ook zelf uw grofvuil naar 
de gemeente brengen. 
 
Bevindingen tuincontroles 
 
In de algemene vergadering van 5 november jl. is ingestemd met de benoemingen 
van 7 leden in de tuincontrolecommissie, onder voorzitterschap van Aaltje Roos. 
Deze commissie (ingesteld volgens art. 14.2 van de statuten en art. 25.2 van het 
huishoudelijk reglement ) "ziet toe op het onderhoud van de tuinen en het naleven 
van de in het huishoudelijk reglement gestelde gedragsregels op het complex." In 
de afgelopen maanden zijn er door deze commissie veel tuincontroles uitgevoerd. 
 
De bevindingen zijn vastgelegd in controlelijsten. Deze zijn per gecontroleerde tuin 
uitgereikt op de algemene vergadering of zijn met de contributiebrief aan u 
opgestuurd. 
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Op uw controlelijst staat een gekleurde streep. Is die: 
- groen, dan is alles (wellicht op de gasslang na) prima in orde; 
- geel, dan zijn er een of meer opmerkingen op uw controlelijst gemaakt. Uw tuin 
  wordt dan in 2017 opnieuw gecontroleerd en we hopen dat dan alles in orde is. 
  Neem voor vragen s.v.p. contact op met het bestuur; 
- rood, dan neemt het bestuur contact met u op, want dan is de tuin absoluut niet 
  in orde! 
 
Een aantal tuinen heeft geen controlelijst gekregen, omdat deze onlangs door 
nieuwe leden overgenomen zijn. Die tuinen worden in 2017 voor de eerste keer 
gecontroleerd. 
 

 
 
Goed om te weten 
 
De regels voor de compostbak 
In de compostbak mag alleen klein composteerbaar materiaal: dus tuinafval, 
bloemen en planten, gras en gazonmaaisel, onkruid, resten uit groente- en siertuin. 
Ook dunne takken (takken die niet dikker dan je vinger zijn)! 
Dikke takken moeten in de takkenbak, maar haal er dan eerst alle dunne zijtakjes 
af met bladeren en al, want die kunnen in de compostbak. 
In de takken- en compostbak horen dus géén glas, plastic, verpakkingen, blikjes, 
gaas of papier. 
 
Let op uw gasslangen!  
Gasslangen mogen maximaal 5 jaar oud zijn. Let er bij aanschaf op of het jaartal 
dat op de slang staat, de datum van fabricage is of het jaartal aangeeft tot wanneer 
de slang gebruikt mag worden. Mogelijk komen we daarvoor nog apart alle tuinen 
controleren. 
 
"Aan de wandel" 
Onlangs kregen we helaas weer enkele berichten dat er voorwerpen van tuinen zijn 
vermist. Berg losse zaken s.v.p. op in de kas, in het huisje of in de werkkast of  
-kist. Geef losse zaken ook een identificatie (bijv. uw tuinnummer). Dit betreft bijv. 
gereedschap, watertonnen en meubilair. 
 
Werkbeurten 2017 
 
Werkbeurten vinden plaats op de 1e zaterdag van de maand, van 9.00 – 10.30 uur. 
In november op de 3e zaterdag! 
datum 1 april 6 mei 3 juni 1 juli 5 aug 2 sept 7 okt 18 nov 
groep 1 + 2 1 2 1 2 1 2 1 + 2 
Groep 1: tuin 1 t/m 52 en groep 2: tuin 53 t/m 104. 
Let op: op 1 april en 18 november zijn ook de algemene vergaderingen. 
 
Geen tuinen te koop  
 
Er is momenteel een wachtlijst. Belangstelling of vragen?  
Stuur een e-mail naar: atvzonnegaarde@gmail.com of bel 06-3839 6030 om een 
afspraak te maken.  

We zijn nog op zoek naar iemand voor de winkel, zodat er via een 
roulatiesysteem gewerkt kan worden: één keer in de maand in de winkel. 
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Nieuwe leden  
 
Tuin 24: dhr. Ramdhiansing, tuin 77: dhr. Akyol en tuin 99 dhr. Jonkman.  
 
Even voorstellen  

 
Radja Gharbaran, tuin 6 
 
Wie ons park binnenkomt, zal 
ongetwijfeld gezien hebben dat de 
eerste tuin links de afgelopen 
weken een flinke verandering heeft 
ondergaan.  
 
Sinds half augustus 2016 is die in 
beheer bij de heer Gharbaran, die 
er dikwijls hard aan het werk is. Hij 
is Hagenaar en werkt bij de 

bloemenveiling in Naaldwijk. Tuinieren is echt zijn hobby: hij houdt van bloemen en 
planten en van het buiten bezig zijn. Volgend voorjaar kunnen we zien waar hij in 
het bijzonder van houdt, want er komt een hele rand tulpen om zijn tuin heen. 
Vooral langs de sloot zal dat er fleurig uitzien. Het is zijn bedoeling om de tuin te 
gebruiken voor bloemen, maar er zeker ook groenten te telen. Een echte volks-
tuinder dus. En wellicht kan hij ook wat voor onze vereniging betekenen: hij houdt 
van schilderen en klussen. Het huisje op zijn tuin is dan ook grondig opgeknapt, 
onder meer met een nieuwe keuken. En als er klussen gedaan moeten worden, 
mogen we hem daarvoor ook vragen. 

 
 
Gerda Teske, tuin 35  
 
Ik ben Gerda Teske en ik woon in Den Haag. Ik 
ben 54 jaar oud en alleenstaand. Ik heb in de 
verpleging gewerkt, maar ik ben nu werkloos. Ik 
ben ervan overtuigd dat ik wel weer een baan zal 
vinden. Het leuke van tuinieren vind ik dat je 
buiten bezig bent en dat je wat je geplant hebt, 
ook ziet opgroeien. Of dat nu sla is of een mooie 
dahlia, dat maakt niets uit. 
 
Mijn lievelingsbloem is de roos en dan het liefst 
een mooie ruikende roos. Mijn lievelingsboom is 
de pruimenboom. Ik vind zowel een plantentuin 
als een moestuin leuk, ik probeer beide zeker te 
combineren. Hierbij kijk ik ook naar andere tuin-
genoten, hoe zij dit hebben gedaan. Mijn andere 
hobby's zijn lezen, wandelen en fietsen. Ik heb 
in 2000 een fietstocht van vier maanden door 
Nieuw-Zeeland gemaakt. Ik ben nu wel wat  
minder actief dan toen. Wel heb ik me aangemeld voor de EHBO, en ik ga 
vrijwilligerswerk doen bij Schuldhulpmaatje Den Haag. Bij de vraag om mee te 
helpen bij werkzaamheden binnen de vereniging wil ik graag weten wat er nodig is. 
Ik moet tenslotte weer een betaalde baan zien te krijgen, wat ik ook graag wil. 
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Wim en Jaquelien Jonkman, tuin 99 
 
Wij zijn Wim en Jacquelien 
Jonkman, tuin 99. We zijn  
13 jaar geleden in Den Haag komen 
wonen. Oorspronkelijk komen we 
beiden uit het noorden van het 
land, waar we werkzaam waren in 
de gezondheidszorg. Daarnaast 
heeft Wim zijn eigen schaapskudde 
gehad en heeft hij als schaapherder 
gewerkt op de Drentse heide. Ook 
heeft hij bijen gehouden en een 
grote biologisch-dynamische tuin 

gehad. Samen hielden we van motorrijden en we hebben veel gereisd. Na vele 
jaren in de gezondheidszorg te hebben gewerkt waren we toe aan een nieuwe start 
en zijn we twee jaar op wereldreis geweest. Na onze reis zijn we verhuisd naar het 
westen en toen hebben we onze werkzaamheden in de gezondheidszorg toch weer 
opgepakt. Nu is Wim gepensioneerd en werk ik als leidinggevende op de dialyse-
afdeling van Alrijneziekenhuis. 
 
Het leuke aan tuinieren is het buiten zijn, in en met de natuur. Er gaat niets boven 
eten uit eigen tuin! 
Ik hou veel van mooie bloemen en ben heel erg blij met de seringenboom in de 
tuin. Daarnaast zijn rozen en orchideeën mijn favorieten. Wims interesse ligt meer 
bij groente en fruit. Hij wil in een later stadium, als de tuin op orde is, zich ook 
weer bezighouden met het houden van bijen. Verder mogen we graag grote steden 
in het buitenland bezoeken en vakantietripjes maken. Wim houdt zich ook graag 
bezig met het bakken van eigen brood. Mijn interesses liggen meer op het digitale 
vlak. 
 
We voelen ons vanaf het eerste begin erg welkom bij de vereniging en staan open 
voor het meehelpen bij werkzaamheden binnen de vereniging. 
 
Jacquelien Jonkman 

 

Zonnegaarde, herfst op z’n mooist!    Foto’s door Vera Zwitser, tuin 95 
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Deze twee zetten we even in het   
 

 
 
 
 
We zijn blij dat er veel mensen zijn die zich 
inzetten voor het complex met allerlei klussen. 
Voor een keertje willen we er twee personen even 
uitlichten: Jaap Zoet (tuin 71) en Cees van der 
Heyden (tuin 54). Deze twee leden zijn erg 
belangrijk voor onze tuinvereniging, omdat zij 
kleine en grote taken oppakken, vaak aanwezig 
zijn en altijd klaarstaan om leden of de vereniging 
te helpen. Ze besparen de vereniging zo niet alleen 
geld, maar het bestuur ook een hoop zorgen. Deze 
twee heren zijn vaak te vinden in ons mooie tuin-
complex en onvermoeibaar bezig om dit ook mooi 
te houden.  
 

Zo zien we Jaap vaak in de weer met groot gereedschap om bijvoorbeeld te snoeien 
of bomen te kappen. Ook heeft hij de takkenbak opgeruimd, kleine takjes en 
bladeren in de compostbak gedaan en de laatste vervolgens voetje voor voetje 
aangestampt.  
Cees is dagelijks aanwezig op de tuin en houdt een oogje in het zeil voor alle leden. 
Hij doet klusjes zoals timmerwerk, heeft geholpen met de aanleg van de 
verwarming in de kantine, zorgt dat we elektriciteit kunnen afnemen en staat altijd 
voor iedereen klaar. Hij ruimt de rommel rond de afvalcontainers op en is er altijd 
bij om de ophaaldienst te controleren op vrijdag.  
 
Deze twee heren doen dit uit zichzelf en staan niet graag in de belangstelling. Wij 
willen ze toch graag in het zonnetje zetten voor hun goede werk, omdat leden zoals 
zij onmisbaar zijn voor onze vereniging. Jaap, Cees: Bedankt! 
 
Internationaal certificaat Natuurlijk tuinieren 
 
Toen we in de loop van 2015 informeel te horen kregen dat ons park de vierde stip 
zou krijgen in het kader van natuurlijk tuinieren, werd ons ook geadviseerd om 
onze resultaten te presenteren aan het Office International du Coin de Terre et des 
Jardins Familiaux, de internationale bond van volkstuinverenigingen. Tuinen die vier 
stippen hebben, maken in de regel serieus kans op het internationale certificaat 
voor natuurlijk tuinieren. Begin 2016 hebben we daarom een presentatie (tekst en 
foto's) naar de internationale bond gezonden. 
 
In het vorige Informandje hebben we u al 
gemeld dat Zonnegaarde in augustus 
inderdaad die internationale erkenning 
had gekregen. De toekenning daarvan is 
nu helemaal officieel, want tijdens de 
algemene vergadering van 5 november 
2016 heeft de heer Zijdeveld van het 
AVVN ons het certificaat uitgereikt. Het 
krijgt een ereplaatsje in ons clubhuis. 
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Hier nog wat laat binnengekomen stukken, 
die gelukkig niet op de begroting drukken. 
Tot nu was Sint hier steeds voorbijgegaan, 
Omdat hij nog nooit het bordje 'Zonnegaarde'  
had zien staan. 
Tuinen voor groente, barbecue, de familie of  
voor de sier, 
de afwisseling hier doet me vooral veel plezier. 
Plant-aardig ingericht en vriendelijk voor dieren, 
beloond met een vierde stip van natuurlijk 
tuinieren. 
Goede buren blijken hier meer waard dan verre vrienden om je heen, 
Goed voor een bakkie, een handje of wat gereedschap te leen. 
Hartelijk dank ook aan alle commissies en bestuur, 
dank aan de vrijwilligers van het eerste en het laatste uur. 

de Sint 
 

 
Al die moeilijke namen... (2)      Wim Voortman 
 

'Helaas hebben de plantkundigen zich er weer mee 
bemoeid, en nu geven die namen alleen maar 
verwarring,' verzuchtte een Britse bollenhandelaar 
in 2006 op zijn website. En hij had helemaal gelijk.  
 
Met de details zal ik u niet lastigvallen, maar het 
ging hier om sneeuwroem, populaire voorjaars-
bloeiers en dus belangrijk voor de handel. En 
inderdaad een groep waarbinnen de namen een 
bende zijn. Dat begint al bij het geslacht: moeten 

ze nu Chionodoxa of Scilla heten, en welke soortnamen horen daar dan bij? De 
biologen zijn er nog steeds niet helemaal uit. 
 
Linnaeus (zie het vorige Informandje) is begonnen 'alle' planten en dieren een 
naam te geven op basis van hun verwantschap. Hij legde daarmee de basis voor 
een heel nieuwe tak van wetenschap: de taxonomie, de leer van de indeling in 
groepen. Dat was natuurlijk een karwei waarvan je bij voorbaat kon weten, dat je 
het in één mensenleven nooit af zou krijgen. Na hem hebben anderen zijn werk dan 
ook overgenomen, en dat werk gaat nog altijd door. 
 
De regels voor de naamgeving van planten en dieren zijn internationaal afgespro-
ken. Er zijn wat verschillen tussen de regels voor de namen van planten en die voor 
dieren, maar in grote trekken zijn ze eender. Ze lijken streng en duidelijk ('de 
oudste naam is de juiste', 'elke soort zijn eigen naam'), maar in de praktijk zijn ze 
voor interpretatie vatbaar. Over de plantennamen wordt elke zes jaar een inter-
nationaal congres gehouden om problemen te bespreken en eventueel nieuwe 
afspraken te maken. Het laatste congres was in 2011. 
 
Hoe komen nieuwe soorten nu aan hun naam? Als een wetenschapper een nieuwe 
soort plant (of dier!) ontdekt, maakt hij daar een beschrijving van voor een 
wetenschappelijk tijdschrift en geeft hij die plant een naam. Hij zet zo'n plant dan 
in een geslacht en zoekt er een soortnaam bij. Dat geslacht kan al bestaan, maar 
als de verschillen met bestaande geslachten naar zijn mening groot genoeg zijn, 
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kan hij ook een nieuw geslacht in het leven roepen. De naam ligt daarmee in 
principe vast. Zo is de genoemde Chionodoxa ook aan zijn geslachtsnaam 
gekomen: de beschrijver, de Zwitser Pierre Edmund Boissier (1810-1885), vond de 
meeldraden bij deze bloemetjes zo verschillend van de meeldraden van de al 
bekende Scilla's, dat hem een nieuw geslacht gerechtvaardigd leek. Daarmee was 
Chionodoxa als plantengeslacht geboren. Maar latere plantkundigen vonden die 
verschillen toch niet zo belangrijk en zetten de sneeuwroem 'terug' in het geslacht 
Scilla... 
 
Soms wordt een al beschreven soort na jaren opnieuw 'ontdekt' en weer 
beschreven. Dan hebben we één soort met twee officiële namen. Dat kan niet. 
Volgens de regels geldt de oudste naam dan als de juiste, en wordt de later 
gegeven naam beschouwd als een (ongeldig) synoniem. Maar als een plant al heel 
lang (zo'n vijftig jaar of langer) onder zo'n ongeldige naam bekend is, kiest men er 
soms voor om de oude naam toch maar niet meer te gebruiken, om geen onnodige 
verwarring te zaaien. Wel of niet teruggaan naar de 'juiste' naam kan dan 
aanleiding zijn voor een richtingenstrijd tussen de rekkelijken en de preciezen... 
Kortom: voer voor taxonomen! 
 

 
 

De leden van het bestuur en de commissies wensen alle leden van  
ATV Zonnegaarde 

 
 

 
 

Graag nodigen we u uit voor de  

Nieuwjaarsbijeenkomst  
op 

 zondag 8 januari 2017, 
van 14 tot 16 uur! 

 
 

 
 

 

Het volgende Informandje verschijnt begin januari 2017. 
Als je een stukje wilt plaatsen, stuur dat dan vóór 1 januari naar 

atvzonnegaarde@gmail.com of 
stop een briefje in de brievenbus in de hal van het clubgebouw. 

 
De redactiecommissie: Annemiek van der Horst, Esther Uiterlinden, Gerda Idsinga en Vera Zwitster 


