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Van het bestuur en de commissies  

 
In de algemene vergadering van 4 november is een nieuw bestuur gekozen. Een 

overzicht van de namen van de nieuwe bestuurs- en commissieleden hangt op het 
prikbord in de hal van het verenigingsgebouw. 
 

HERHAALDE OPROEP AAN ALLE LEDEN: bedenk dat we nog steeds geen 
voorzitter hebben! Maar zonder voorzitter is een bestuur niet compleet - 

met mogelijk juridische gevolgen. Dus heeft u interesse, laat het Annemiek van der 
Horst (secretaris) weten. 

 
Ecolint 
De secretaris deed verslag van een vergadering op 30 oktober met de gemeente en 

de Haagse Bond. Daar bleek dat het masterplan uit 2008 voor de aanleg van een 
'ecolint' (recreatief pad door het Erasmusveld) weer uit de ijskast was gehaald. De 

gemeente heeft ons een conceptplan voor dat ecolint voorgelegd. Veel details kon 
men nog niet geven. Om ons standpunt uit te dragen en zo nodig te proberen de 
plannen bij te stellen is er een werkgroep-Ecolint gevormd onder voorzitterschap 

van Jaap Zoet (tuin 73). 
 

 
 

De leden van het bestuur en de commissies wensen alle leden  
 

 
 

 
 

  

Graag nodigen we u uit voor de 

Nieuwjaarsbijeenkomst  
in het verenigingsgebouw op zondag 7 januari 2018  

van 13.00 tot 16.00 uur. 
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Factuur 2018 

 
Op 22 november zijn alle facturen voor 2018 aan de leden verzonden. De facturen 

moeten op 31 december betaald zijn. Mocht u behoefte hebben aan een betalings-
regeling, dan kunt u die op zondag 10 december tussen 10 en 12 uur persoon-

lijk aanvragen in het verenigingsgebouw bij een van de bestuursleden. 
 
Nieuw huishoudelijk reglement 

 
Op zaterdag 18 november is de nieuwe versie van het huishoudelijk reglement in 

de postvakjes gelegd. Neem het mee als u weer eens op de tuin bent. Het nieuwe 
reglement is van kracht vanaf 1 december 2017. 
 

Het winterseizoen 
 

Het bestuur is aanwezig van 10.00 -12.00 uur op: 
zaterdag 2 december 2017 
zaterdag 10 februari 2018 

zaterdag 3 maart 2018. 
Vanaf 7 april 2018 is het bestuur weer elke zaterdag van 10.00 -12.00 uur  

aanwezig. 
 
De winkel is gesloten in de periode van november 2017 tot en met februari 2018. 

Vanaf zaterdag 3 maart is de winkel weer elke zaterdag van 10.00 -12.00 uur  
open. Voor gasflessen: zie de aankondiging op de deur. 

 
Werkbeurten 
 

De opkomst bij de werkbeurten is dit jaar bijzonder goed geweest. Hieronder staat 
het schema voor 2018. Wie in 2018 vrijstelling wil hebben, moet die aanvragen. 

Dat geldt ook voor degenen die in 2017 vrijstelling hebben gehad. 
 
De werkbeurten vinden plaats op de 1e zaterdag van de maand, van 9.00-10.30 

uur. Het schema voor 2018: 
 

datum 7 april 5 mei 2 juni 7 juli 4 aug 1 sept 6 okt 3 nov 

groep 1 + 2 1 2 1 2 1 2 1 + 2 

Groep 1: tuinen 1 t/m 52, groep 2: tuinen 53 t/m 104. 
 

De leden van de werkgroep Natuurlijk tuinieren doen de eerste zaterdagochtend 
van elke maand onderhoud aan de projecten. Vind je het leuk om aan een van de 

projecten mee te doen of wil je in het voorjaar een rondleiding over het complex 
om te weten wat natuurlijk tuinieren inhoudt? Informeer even bij Gerda (tuin 89). 
 

De algemene vergaderingen in 2018 zijn op 7 april en 3 november. 
 

Op zaterdag 7 april 2018 is ook de eerste werkbeurt van dat jaar. We ver-
wachten iedereen dan te zien, dus zowel groep 1 als groep 2, en ook 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 wie 
wat eerder is, kan meteen aan de slag. Na de werkbeurt is de eerste algemene 

vergadering van 2018 (tot 12.45 u). 
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Wat zijn de spelregels?  

1. Als u zonder afmelding niet verschijnt bij een werkbeurt (dus afwezig bent), 
wordt hiervoor een boete van € 50,-- opgelegd.  

2. Bij te laat komen wordt de afwezige tijd in rekening gebracht en als boete 
opgelegd.  

3. Een (kandidaat-)lid moet bij afwezigheid zelf voor vervanging zorgen; geen 
vervanging betekent boete.  
4. Indien u zwaarwegende redenen heeft om niet te verschijnen, moet u dit ter 

beoordeling aan het bestuur voorleggen.  
5. Als u een taak heeft (afgesproken) en u voert deze niet uit, dan vervalt de taak. 

U bent dan verplicht gewoon werkbeurten te doen (art.5, lid 3 huish. reglement).  
 
Afmeldingen persoonlijk en tijdig via een e-mail aan atvzonnegaarde@gmail.com of 

een briefje in de brievenbus in het verenigingsgebouw. Als het echt niet anders kan 
dan u op het laatste moment af te melden, bel dan 06-3839 6030.  

 
Vrijstelling van werkbeurten wordt in principe niet verleend. U wordt als lid 
geacht een tuin te kunnen onderhouden en ook werkzaamheden voor de 

vereniging uit te voeren. Een vrijstelling is alleen mogelijk om medische rede-
nen. Vrijstelling moet schriftelijk bij het bestuur aangevraagd worden. Het bestuur 

zal er een besluit over nemen en dat schriftelijk bevestigen. U kunt ook een familie-
lid of vriend(in) de werkbeurt laten doen. Meld dit wel van tevoren aan het bestuur.  
 

Er geldt geen leeftijdsgrens aan deelname aan de werkbeurten; leeftijd geeft dus 
geen recht op vrijstelling. Ook in de polis van de ongevallen- en aanvullende 

ongevallenverzekering wordt er geen leeftijdsgrens genoemd voor deelname. 
 
Openingstijden van het complex en de hal 

 
In de 'winter' (1 oktober t/m 31 maart) is het hek open van 9.00 tot 16.00 uur. 

In de 'zomer' (1 april t/m 30 september) is het hek open van 9.00 tot 20.00 uur.  
 
Hou het hek en de buitendeur naar de hal van het verenigingsgebouw steeds op 

slot buiten de openingsuren. Het is in uw eigen belang.  
 

Nogmaals: 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 dat het productiejaar. Als er bijvoorbeeld alleen 2015 
staat, betekent dit: vóór 2020 vervangen! 
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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. 
 
Nieuw lid 

 
Tuin 92, mw. Rinske Scheifes 

 

Even voorstellen… 
 

Sinds oktober zijn wij – Arnout Bruinsma en Marijke Veening –  de nieuwe rent-
meesters van tuin 41. Omdat we in de binnenstad een bovenhuis bewonen, zijn we 

heel blij met dit lapje grond, waar we heerlijk buiten kunnen zijn. In de loop van de 
komende maanden willen we ontdekken wat er allemaal al groeit op ons post-
zegeltje en wat we erbij zouden willen planten of weg willen halen. Intussen genie-

ten we van wroeten in de grond of in het zonnetje zitten of een praatje maken met 
de buren. 

 
We houden eigenlijk van alle groen, er is niet een enkele plant die onze voorkeur 
heeft. Op elk moment van het jaar zijn er mooie bloeiers of decoratieve groeiers. 

En ja, een braam of een druif uit eigen tuin vinden we heel lekker, en ook een 
kropje sla of een sperzieboon gaat er wel in. We zoeken naar het evenwicht tussen 

de natuur en de mens en dat betekent voor ons: duurzaam tuinieren. 
 
Arnout is gepensioneerd meubelmaker en nog vaak creatief met van alles bezig. 

Ikzelf ben nog steeds parttime actief als schrijfcoach en redacteur. Arnout houdt 
van fietstochten maken, we tennissen graag en we lezen allebei veel. Daarnaast 

hou ik van kleding naaien, breien en allerlei creatieve dingen. 
 

Het laatste jaar worden we steeds vaker in beslag genomen door de zorg voor mijn 
moeder, die last heeft van dementie, maar ook de moeder van mijn man nadert de 
negentig, dus vanzelf doe je dan meer voor haar.  

 
Meehelpen bij dingen binnen de vereniging is naast de vaste werkbeurten altijd een 

optie – zeker op ad-hocbasis – want een vereniging runt zichzelf niet, we zijn met 
zijn allen nodig daarvoor. Maar het is ook heel gezellig. 

Marijke Veening 

 

 
 

Het volgende Informandje verschijnt begin maart 2018. 

Als je een stukje wilt plaatsen, stuur dat dan vóór 1 maart 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
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Kruiden in de bezoekerstuin       Wim (tuin 89) 

 
Langs het pad bij 'tuin 105' is begonnen met de aanleg van een kruidenstrook voor 

algemeen gebruik. Het zou leuk zijn om van elkaar te leren waar je bepaalde krui-
den voor gebruikt, en om zo veel mogelijk kruiden uit verschillende keukens te 

leren kennen. Wie kruidenplantjes over heeft, mag ze daar neerzetten, en wie een 
kruidje wil gebruiken in zijn eten, kan er wat takjes of blaadjes plukken. Goed spul: 
gegarandeerd onbespoten en waarschijnlijk nog 'biologisch' ook. 

  
 

De colaplant 
 
Op de linker hoek naast het tegelpad naar het 

terras staat daar een wat bossige plant van 
een kleine meter hoog met grijsgroene 

blaadjes. Als je over die blaadjes wrijft, snap 
je meteen hoe die plant aan zijn naam komt: 
colaplant. De hele plant ruikt naar de beken-

de frisdrank. 
 

Eigenlijk hoort dat niet zo, want die colageur 
is erin geknutseld door de kwekers. De 'ori-
ginele' plant ruikt niet naar cola, maar naar 

citroen. Hij wordt ook daarom wel citroen-
kruid genoemd (al zijn er wel meer planten 

met die naam), en op z'n zondags Artemisia 
abrotanum. Het plantengeslacht Artemisia is 
genoemd naar de Griekse godin Artemis, de 

godin van de jacht, de maan en de kuisheid. 
 

Blaadjes van de colaplant kunnen gebruikt 
worden om badwater geurig te maken. Kwak-

zalvers beweren dat compressen met cola-
plant de conditie van je huid verbeteren. Een 
onbewezen claim, zoals zo vaak. Wel kun je 

de plant gebruiken als smaakmaker in diverse 
gerechten. Je kunt hem toevoegen aan kwark 

of yoghurt, maar ook salades en vlees kun-
nen op smaak gebracht worden met deze plant. 
 

De colaplant komt van oorsprong uit Zuid-Europa en bloeit van juli tot tegen de 
herfst met gele madeliefachtige bloemetjes. In de geurtuin bij de vlindertuin staat 

nog zo'n plant. We zullen ze na de winter stevig terugsnoeien, zodat ze volgend 
jaar lekker veel frisse scheuten gaan maken. 
 

Onze colaplant heeft niets te maken met de 'echte' kolaplant of kolanoot. Dat is een 
Afrikaanse boom waarvan de noten wel gebruikt worden als opwekkend middel, 

omdat er veel cafeïne in zit. Het verhaal wil dat juist deze kolanoten oorspronkelijk 
een van de smaakmakers van Coca-Cola waren. 
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Hoe mooi kan het hier zijn?       Vera (tuin 95) 

 


