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Van het bestuur en de commissies  
 

Algemene vergadering en nieuw bestuur per 4 november 
Hou er s.v.p. rekening mee dat de laatste algemene werkbeurt en de algemene 

vergadering NIET op 18 november, maar op 4 november plaatsvinden. De drie 
gespreksrondes die verderop worden aangekondigd, zijn bedoeld als een voor-
bereiding op die algemene vergadering en de verkiezing van nieuwe bestuursleden. 

Béla Baranyó, voorzitter, Suzette van ’t Hoff, penningmeester, en Monica Bos en 
Hans Roos, algemene bestuursleden, treden af en er moeten nieuwe bestuursleden 

worden benoemd. 
 
Het ziet ernaar uit dat er kandidaten zijn voor de functie van voorzitter en penning-

meester, mogelijk ook voor een tweede penningmeester. Maar dan hebben we nog 
een tweede secretaris en enkele algemene bestuursleden nodig. En uiteraard moe-

ten leden die zich kandidaat gesteld hebben, ook door de algemene vergadering 
worden benoemd! 
 

Er zijn in elk geval nog leden nodig voor de kantinecommissie, de toiletgroep en de 
tuincontrolecommissie. Ook de commissie van onderzoek (de 'kascontrolecommis-

sie') moet (opnieuw) worden benoemd.  
Dus als u belangstelling hebt voor enige functie binnen de vereniging, neem dan 

s.v.p. even contact op of laat dat zo spoedig mogelijk weten na een van de 
gespreksavonden. Zie de brief van 7 augustus. 
 

Suzette van ’t Hoff heeft per 29 augustus haar tuin verkocht, en is daarom per die 
datum afgetreden als penningmeester. Op verzoek van het bestuur blijft ze onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur als administratief medewerker (zonder 
bestuursbevoegdheid) in 2017 de administratie voeren. In verband met vertrek uit 
Den Haag zal een en ander per e-mail moeten worden gedaan. De nieuwe penning-

meester heeft dan alle gelegenheid zich voor te bereiden op de werkzaamheden 
voor 2018. 
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Omdat Béla Baranyó (geen lid) per 4 november aftreedt en tussendoor nog even 

weg is, heeft het bestuur Wim Jonkman (tuin 99), gevraagd naast Béla als waar-
nemend voorzitter op te treden. Wim heeft positief gereageerd op dit verzoek. 

 
Drie gespreksrondes 

Graag even uw aandacht voor de uitnodiging die we u op 7 augustus jl. gestuurd 
hebben (per e-mail of per post) voor gesprekken van leden met het bestuur. Er 
worden in deze gesprekken geen besluiten genomen of problemen opgelost, maar 

we willen het contact tussen de bestuursleden en de leden van de vereniging 
verbeteren en zien hoe we elkaar kunnen helpen. 

Daarvoor nodigen we de leden, desgewenst met hun echtgenoot/echtgenote of 
partner als volgt uit: 
- tuin 1 tot en met 35 op dinsdagavond 12 september, 19.30 uur; 

- tuin 36 tot en met 70 op woensdagavond 13 september, 19.30 uur; 
- tuin 71 tot en met 104 op donderdag 14 september, 19.30 uur. 

Als u op de voor u aangegeven avond niet kunt, maar wel op een andere wilt 
komen, laat dat dan s.v.p. even weten. 
 

Huishoudelijk reglement 
De lastige klus van herziening van het huishoudelijk reglement nadert ook zijn 

(voorlopige) voltooiing. We streven ernaar u medio september een concept voor te 
leggen. U kunt dan tot 15 oktober vragen en opmerkingen naar voren brengen. Dan 
kunnen we dat onderwerp ook nog voorbereiden voor de 4e november. 

 
Partnerlidmaatschap 

Een partnerlidmaatschap moet schriftelijk aangevraagd worden door het tuinlid, 
zodat duidelijk is dat dat lid akkoord gaat met het partnerlidmaatschap. In de 
aanvraag moeten de voor- en achternaam van het partnerlid vermeld worden, zijn 

of haar geboortedatum, en als de partner niet op hetzelfde adres woont als het 
tuinlid, ook zijn of haar huisadres. 

Belangstelling of vragen? Stop een briefje in de brievenbus of stuur een e-mail 
naar: atvzonnegaarde@gmail.com. Op zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur 
langskomen kan ook. 

 
Kruiwagens 

In de hal van het verenigingsgebouw en naast de deur van de gereedschapsruimte 
hangt een plattegrond van het complex, waarop de plaatsen aangegeven zijn waar 

de kruiwagens na gebruik terug moeten worden geplaatst. Helaas zijn er steeds 
weer leden die zich daar niet aan houden, de kruiwagens niet terugzetten of ze 
(half)vol bij hun tuin laten staan. Dat is lastig voor uw medetuiniers. De krui-

wagens zijn bedoeld voor algemeen gebruik en niet als tijdelijke opslag. 
Zet de kruiwagens dus direct na gebruik terug en zet ze op de juiste plaats als u ze 

zo maar ergens op het terrein vindt. 
 
Onderhoud sloten en bomen 

In het najaar worden de sloten en de bomen onderhouden. Jammer genoeg kunnen 
we daar nog niet concreter over zijn. 

 
Het Hoogheemraadschap Delfland gaat de sloten uitdiepen. Dat betekent voor u dat 
u alle oude wasketels en waterslangen uit de sloten moet verwijderen. Advies: haal 

eind september alles weg. De tuin hoeft dan toch niet meer gesproeid te worden! 
Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade aan uw materiaal! 
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Verder zullen de bomen op de buitenranden van ons complex door de gemeente 

gesnoeid worden. Dat kan betekenen dat paden en misschien ook sommige tuinen 
korte tijd niet toegankelijk zullen zijn door de inzet van grote apparatuur. Wanneer 

en hoe precies weten we helaas nog niet, maar u moet er wel rekening mee 
houden. 

 
Gasslangen 
Gasslangen moeten altijd binnen 5 jaar worden vervangen. Bij de tuin-

controles valt het helaas steeds weer op dat veel gasslangen verouderd zijn en dus 
MOETEN worden vervangen. Zodra de verzekering na een claim een gasslang 

ontdekt die ouder is dan 5 jaar, verliest een verzekerde alle rechten (d.w.z. er 
wordt niets uitgekeerd) en draait hij ook op voor eventuele schade bij anderen. 
 

Gasslangen kunnen twee kenmerken hebben: 
- vervangen voor + jaartal (soms in het Engels!); 

- alleen een jaartal: dan is dit het productiejaar. Als er bijvoorbeeld alleen 2015 
staat, betekent dit vóór 2020 vervangen! 
 

U hoort ons niet en ziet ons niet, hopen we… 
Een minder prettige kant van het besturen van een vereniging is handhaving, 

correctie en conflictbeheersing. 
 
We hebben de reglementen, die we eigenlijk hopen nooit nodig te hebben, de 

afgelopen tijd vaker moeten bestuderen dan ons lief is. Het komt helaas voor dat 
leden zich niet aan (bouw)reglementen houden, met een 'O, dat wist ik niet" als 

gevolg. Maar die vlieger gaat niet op. Iedereen wordt tenslotte geacht het huis-
houdelijk reglement te kennen of op z’n minst het 'Kleine boekje' (van 4 pagina's 
'Waar heb je je aan te houden als lid?') gelezen te hebben.  

Ook zijn er leden die een probleem dat ze gezamenlijk hebben, niet kunnen op-
lossen, en sommigen slagen er zelfs in elkaar het leven echt zuur te maken. 

Dat is natuurlijk niet de bedoeling van een vereniging; en ook kost soort zaken heel 
veel tijd en energie. En alles echt oplossen dat lukt ons als bestuur ook niet altijd. 
 

Werkbeurten  
 

Er is weer veel werk verzet in juli en augustus. Er was ook deze keren weer een 
goede opkomst. Ook tijdig afmelden en later inhalen ging goed. Het kan natuurlijk 

altijd zijn dat een werkbeurt om welke reden dan ook niet uitkomt. Neem tijdig 
even contact op, dan kan de werkbeurt worden verplaatst of ingehaald. Helaas 
hebben we in de afgelopen periode toch een keer een boete moeten opleggen, die 

ook is betaald. 
Dat blijft jammer, maar over het geheel gaat het goed met de deelname en de 

inzet van de leden. Bedankt, maar het is úw tuincomplex en met elkaar houdt u dat 
prima op orde. 
 

Tip 
 

Als u zaken open op uw tuin heeft staan die voor u van belang zijn (fietskarretjes, 
dure stoelen, mobiele telefoons enz.), maak er dan een foto van. Dan kan er bij 
verdwijning van zoiets gemakkelijker naar gezocht of op gelet worden door de 

leden. Ook bij een officiële aangifte van een vermissing kan een foto erg handig 
zijn. 
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Nogmaals: HEK DICHT! 

 
Er is al eens melding gemaakt van de verdwijning van een dure telefoon (waar-

schijnlijk meegenomen door een insluiper), en bij het begin van de werkbeurt op  
2 september trof een van de leden twee jonge Oost-Europeanen aan op een van de 

tuinen, die daar duidelijk niets te zoeken hadden. De politie heeft ze meegenomen 
('O, jullie weer...') en er is proces-verbaal opgemaakt. Daarom nogmaals: hou het 
hek steeds op slot buiten de openingsuren. Het is in uw eigen belang. 

 
 

 
 
 

 
Tuinen te koop (of 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: 

atvzonnegaarde@gmail.com of bel 06-3839 6030. Op zaterdagmorgen tussen 10 en 
12 uur langskomen kan ook. 

 
Nieuwe leden  
 

tuin 41: Mw. Marijke Veening 
tuin 61: Mw. Dinah Jamlaij 

Mw. Anne Slootweg is van tuin 61 naar tuin 50 gegaan. 
 

 

 
Even voorstellen: Joop en Marielouise 

Smid  
 
Joop en Marielouise Smid-Stoop wonen sinds 

een jaar in Rijswijk en hebben sinds begin 
juni tuin 40 in gebruik. Joop heeft een 

achtergrond als horeca-ondernemer en houdt 
van sport en koken, Marielouise is filiaal-

manager parfumerie geweest. 
 
Marielouise houdt erg van tuinieren met 

bloemen, waarbij roze rozen haar voorkeur 
hebben. Ze willen hun tuin ook als moestuin 

gaan gebruiken, maar het belangrijkste voor 
hen is een gezellige omgang met andere 
tuiniers. Ze hebben nog veel te doen aan hun 

nieuwe tuin, en hebben daardoor nog geen 
idee wat ze specifiek voor de vereniging 

kunnen doen. Maar dat komt vast nog wel. 
 

  

Het hek moet van 1 april tot 1 oktober op slot van 20.00 uur tot 9.00 uur. 

En van 30 september tot 1 april van 16.00 uur tot 9.00 uur. 
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Zonnegaardse honing         door Esther 

 
Van bijenkast tot honingpot 

 
De zomer komt op zijn einde, en dat betekent dat imkers druk in de weer zijn met 

de kasten met bijenvolken ‘winterklaar’ te maken. Zo ook bij ons in de Zonne-
gaarde. Jaap Zoet heeft de bijen het hele jaar verzorgd en heeft medio augustus de 
volle ramen uit de kasten geoogst. Zo worden de kasten weer kleiner en blijven de 

bijen beter warm tijdens de koude maanden. Aansluitend worden de bijenvolken 
behandeld met een middel tegen varoamijt. Dat is een kleine parasiet die niet 

direct schadelijk is voor de bijen, maar het volk wel kan verzwakken. De laatste 
stap voor het inwinteren van de bijenvolken is het bijvoeren. Doordat honing uit de 
kasten geoogst wordt, hebben de bijen extra voedsel nodig om de winter door te 

komen. Om dit op te vangen voegt de imker na de honingoogst een voerbak met 
suikerwater toe bovenop de kast. De bijen slaan het suikerwater op in andere 

ramen, net zoals zij dit met nectar zouden doen.  
 
In dit Informandje willen we u graag laten zien hoe de honing van de honingraat in 

de potjes terecht komt. Jaap en Dittie Zoet hebben van het verwerken van de 
honingoogst een mooie fotorapportage gemaakt, en aan de hand van de beelden 

willen we u graag een kijkje geven in de keuken. Wat gebeurt er tussen het 
oogsten van honingramen voor het in de potjes komt?  
 

 

 
 

De bijen verzegelen iedere honingcel met een 
nieuw (wit) laagje was nadat de honing de juiste 
dikte heeft gekregen. Om de honing uit de cellen 

te krijgen worden de geoogste ramen één voor 
één op een speciaal rekje geplaatst boven een 

lekbak. Met een speciale ontzegelvork worden de 
dekseltjes van de cellen gehaald.  
 

De overgebleven deksels blijven achter. Jaap en 
Dittie hebben alle honingdeksels in een emmer 

buiten gezet, zodat andere bijen en insecten ook van de honing konden genieten, 
wat een enthousiaste drukte tot gevolg had. Het is ook mogelijk de deksels uit te 
spoelen in water, de was eruit te filteren en het honingwater te vergisten tot mede 

(honingwijn). Hoe dan ook, gaat er maar weinig verloren. De was zelf is namelijk 
om te smelten tot bijvoorbeeld kaarsen, of nieuwe ramen.   
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De opengemaakte honingramen worden per drie in een 
speciale honingslinger gezet. Door aan de slinger te 

draaien worden de ramen gecentrifugeerd en komt de 
honing uit de ramen. De honing loopt onderin het vat er 

weer uit boven een zeef om onzuiverheden en kleinere 
wasdeeltjes te verwijderen.  
 

 

 

 

 

 

 

Door de honing even te laten rusten komen er nog 
wat onzuiverheden boven drijven. Meer filtering is niet 
nodig en zou ten koste gaan van de smaak en 

kwaliteit. Dit is het grote verschil tussen winkelhoning 
en imkerhoning: honing uit de winkel wordt vaak 

gefilterd, verhit en vermengd waardoor goede stoffen 
uit de honing verdwijnen en de smaak verandert. Wie 
pure imkerhoning heeft geproefd, wil liever geen 

winkelhoning meer.  
 

 

De laatste stap is de honing 
overgieten in potjes. 

Zonnegaardse honing wordt 
verkocht in gerecyclede 

potten met nieuwe deksels.  
 

 

 

 

De Zonnegaardse honing is te koop bij tuin 73 en tuin 88. 
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Onkruid: azijn of borstelen? 

 
Elke tuinier krijgt er op de een of andere manier mee te maken: onkruid. En dan 

vooral op plaatsen waar het moeilijk te bestrijden is, tussen de bestrating 
bijvoorbeeld. Soms wordt er dan aangeraden om er 'huismiddeltjes' als azijn, chloor 

(bleekwater) of keukenzout overheen te strooien. 
 
Helpt dat? Ja, vooral bij jonge plantjes. Wat steviger planten overleven een aanval 

met azijn meestal wel. Maar mag het ook? Nee! De Nederlandse overheid doet er 
heel formeel over, maar is ook heel duidelijk: de werkzaamheid van azijn, chloor en 

keukenzout als onkruidbestrijder is niet onderzocht, en daarom zijn die middelen 
niet toegelaten. Zo'n onderzoek zal er vermoedelijk ook niet komen, want de 
milieu-effecten van middelen als azijn, chloor en keukenzout zijn wél bekend, en 

niet mals. Zo is azijn heel slecht voor alle waterorganismen en ook voor bijen. In 
Vlaanderen is het daarom verboden onkruid met azijn te bestrijden in de buurt van 

sloten en ook in de periode dat bijen nectar verzamelen, de hele zomer dus. 
Bleekwater blijft in de bodem opvallend lang aanwezig. 
 

Het (Nederlandse) verbod geldt voor alle azijn. Het maakt dus niet uit, of je 
schoonmaak- of consumptieazijn gebruikt. En ook 'natuurazijn' is op dat punt geen 

haar beter. Natuurazijn wordt op een 'natuurlijke' manier geproduceerd, maar de 
werkzame stof, azijnzuur, is precies hetzelfde van samenstelling als het azijnzuur 
uit een chemische fabriek. En azijn is niet toegestaan. Net zomin als bleekwater of 

zout. Punt, uit. 
 

Wat dan wel te doen? Het effectiefst, in praktisch alle gevallen, is wieden, gewoon 
met de hand. Een rotklus, dat valt niet te ontkennen. Jonge plantjes tussen de 
bestrating kun je met een onkruidborstel wegborstelen, iets grotere zijn goed met 

een krabber of met hitte te bestrijden. Dus wie kookt op de tuin, kan zijn groenten 
afgieten over het onkruid tussen de stenen. Dat zal het onkruid niet overleven. Ook 

zijn er onkruidbranders op gas in de handel, met een klein reservoir aan de brander 
of zelfs met een gasfles op een wagentje. Of een brander voor het kleine beetje 
bestrating op een tuin nu zo'n verstandige investering is, moet ieder voor zichzelf 

uitmaken. Maar een onkruidbrander kan een leuk hebbeding zijn, en hij is effectief, 
zoveel is zeker. Toys for the boys... 

 

 

 
Deze mooie dahlia’s staan in de tuin 
van mevr. Ghiraw. Bloemen zijn 

haar lust en haar leven en dat is 
ook goed terug te zien in haar tuin! 

En in die van de overburen, die ze 
ook bijhoudt. Ze staat ook altijd 
voor iedereen klaar en wordt dan 

ook niet voor niets 'de tuinmoeder' 
genoemd! 
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Hoe mooi kan het hier zijn?        door Vera 
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Bijzondere natuurwaarnemingen       door Gerda  
 

Heb je zelf ook iets bijzonders gezien, stuur je foto naar ons (atvzonnegaarde@gmail.com), 

leuk voor in het volgende Informandje! 

 
31 juli: hommel in de kardoen.    26 augustus: heidelibel. 

 

19 augustus: judasoren en een tonderzwam op de boomstammen langs het natuurpad ter hoogte van 

tuin 15-16. 

 

 

 

 

Het volgende Informandje verschijnt begin december 2017. 
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. 

 
De redactiecommissie: Annemiek, Esther, Gerda en Vera  

mailto:atvzonnegaarde@gmail.com

