VOORJAAR
2012
TUIN-PRAAT
Een nieuw bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 februari jl. hebben de leden van TVD een nieuw
bestuur gekozen.
Van het ‘oude’ bestuur is mevrouw N.A. Corbijn van Willenswaard afgetreden; zij had zich niet
herkiesbaar gesteld.
De beide andere bestuursleden mevrouw J.G.Ch. Swaan en de heer W.M. Duijs, zijn in het nieuwe
bestuur herkozen.
Het bestuur van Tuindersvereniging “Driemond” bestaat nu uit:
Teun de Bruijn



De heer T.G. de Bruijn, voorzitter



De heer W.M. Duijs, penningmeester



Mevrouw J.G.Ch. Swaan, secretaris



De heer J.G. Meijer, bestuurslid


De heer A.L. van Schaik jr., bestuurslid.
Voor de taakverdeling binnen het bestuur verwijzen wij graag naar de website van de vereniging:
www.tuindersverenigingdriemond.nl
ATTENTIE: Nieuw adres secretariaat TVD, Kralenbeek 1171, 1104 KJ Amsterdam.
Jan Meijer

Alex van Schaik jr.

KLUSDAGEN
2012

Drie nieuwe leden stellen zich voor

Teun G. de Bruijn (59)

In 1998 zijn mijn vrouw Annette Schiff en ik in Weesp komen wonen en sinds 2009 lid van
Tuindersvereniging “Driemond”. Beide zijn wij ín ruste. Annette als bedrijfsarts en ik als
consultant werving & selectie. Omdat onze kennis van tuinieren nihil was, hebben we ons in
eersteinstantie ‘vastgeklampt’ aan onze directe buren, Willem Duijs en Rinus Vos. Onze
eeuwige dank gaat dan ook naar hen uit, zonder die twee was er van ons tuinieren weinig
terecht gekomen!
In het verleden ben ik medeoprichter en penningmeester van een bridgeclub geweest en
voorzitter van de automatisering commissie van een grote golfclub, waar ik nu nog (mede)
webmaster ben.
Ik hoop uw vertrouwen in mij te kunnen waarmaken en ga er vanuit dat het nieuwe bestuur
het goede werk van het vorige zal voortzetten.
Mocht u vragen/problemen/opmerkingen hebben, schroom dan niet contact met mij op te
nemen. Dat kan uiteraard persoonlijk, maar ook via e-mail tgdebruijn@yahoo.com of telefonisch 0294 417961.

op vrijwillige basis

op de zaterdagen
14 april
29 september
10.00 uur bij het
Praathuis
De koffie is klaar

Jan Meijer (73)
Jan Meijer is een echte Weepserkarspelaar en sinds 1974 lid van de vereniging, één van de
eerste leden dus. Hij heeft vier kinderen en acht kleinkinderen. Jan woont zijn hele leven op
de Stammerdijk en heeft een privé-entree bij zijn eigen tuin.
Het tuinieren is Jans lust en leven. De vrijheid, de ruimte, de medetuinders die (meestal)
goed geluimd zijn en alles wat er zoal groeit en bloeit zijn daar onderdeel van. Hij is dan ook
vrijwel dagelijks op zijn tuin te vinden.
Aan één ding heeft hij een ontzettende hekel: rotzooi op de tuin. (We zijn dus gewaarschuwd). Ooit was Jan actief als controleur op het kippenbuurtdeel van het complex, een
gedelegeerde functie vanuit het bestuur. Nu in het bestuur van de vereniging zal hij zich
met name bezig houden met de bouwaanvragen van de leden.
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Alex van Schaik (41)

Dit ligt weer achter ons. Nu met
volle kracht vooruit.

Ik ben Alex van Schaik, jawel de zoon van …. Ik ben een echte Driemonder. Als kind zag ik
mijn vader iedere dag naar de groentetuin gaan. Op de aardbeien na trok de groentetuin
mij niet echt aan. Intussen ben ik ruim 17 jaar getrouwd met Nathalie en heb drie dochters.
Miranda, Larissa en Josefien.
Na mijn opleiding tot banketbakker heb ik de overstap gemaakt naar de brandweer van
Amsterdam. Daar werk ik nu ongeveer 13 jaar. Begonnen met het blussen van brandjes,
tegenwoordig actief als manager van een kazerne en geregeld officier van dienst (OvD). De
OvD komt in actie bij wat grotere incidenten, gevaarlijke stoffen of als er slachtoffers bij
betrokken zijn. In mijn vrije tijd ben ik in Driemond ook nog actief als vrijwilliger bij de
brandweer. Mocht u mij dus zien wegrennen van de groentetuin dan weet u waarom.
Na 15 jaar in de Zomerstraat te hebben gewoond ben ik in 2008 verhuisd naar de Welsumerstraat. Ik kijk nu recht op de groentetuinen uit en ben het tuinieren vorig jaar voorzichtig gaan proberen. Eerst op een stuk bij mijn vader maar sinds dit jaar op een ‘eigen’ stukje
direct achter mijn huis. Samen met mijn vrouw zijn we lekker aan de slag gegaan. Inmiddels
staat er een mooie kas en fruitboompjes. De eerste zaden en plantjes zitten ook al weer in
de grond. Ik hoop de komende jaren hier met veel plezier te tuinen en wens u ook een
vruchtbaar seizoen toe.

Onze secretaris treedt af
Zijn de tuinbonen de grond al in?

De tuincontroles in
2012 vinden plaats
op

26 april
28 juni
13 september

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2012 hebben wij afscheid genomen van onze secretaris Letty Corbijn van Willenswaard.
Ook in deze Tuin-Praat willen wij haar nogmaals dankzeggen voor de bergen werk die
zij de afgelopen 12 jaar voor onze vereniging heeft verzet. Een goede secretaris is voor
een vereniging van groot belang. Letty is al die jaren een onmisbare schakel geweest in
het bestuur en wij zullen haar ontzettend missen. Niet alleen vanwege haar secretariële
werkzaamheden maar tevens vanwege haar no-nonsense aanpak en nuchtere kijk op
diverse zaken.
Tot ons groot genoegen hebben wij Letty bereid gevonden zich ook in de toekomst te
blijven inzetten voor de Tuin-Praat. Zij zal zich gaan toeleggen op vormgeving en afwerking.
Voorts heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 22 maart 2012 unaniem besloten
Letty, vanwege haar enorme inzet de afgelopen 12 jaar, te benoemen tot erelid van onze
vereniging.

Vrijwillige klusdagen
De in 2011 gestarte klusdag op 16 april was een groot succes. Veel handen maken nu eenmaal licht werk en het is nog gezellig ook. Het is niet alleen goed voor de sfeer op het complex, maar het versterkt ook de sociale controle. Immers van een goed onderhouden complex genieten we allemaal.

Hoe gaat het met de aardappelen?

De leden hebben veel klussen geklaard. Zo werden bomen en struiken driftig gesnoeid. Het
‘tuintje’ onder de mast werd onder handen genomen. Het Praathuis uitgemest, zwerfvuil
verwijderd enz.
Ook dit jaar doet het bestuur weer een beroep op u en wel op de zaterdagen
14 april en 29 september.
Aanvang 10.00 uur.
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Tuincontroles
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is uitgebreid gesproken over de tuincontroles
van het afgelopen seizoen.
De vergadering heeft de manier waarop deze zijn uitgevoerd nogmaals goedgekeurd, met de
opmerking dat aan het sanctiebeleid strak de hand moet worden gehouden.
In 2012 zullen de volgende drie tuincontroles gehouden worden

26 april
28 juni
13 september.
Deze tuincontroles zullen door tenminste drie leden van het bestuur worden uitgevoerd.
Tijdens de controles wordt met name gelet op
De staat van de tuin (de hoeveelheid onkruid).
De staat van de kas, de bouwkundige staat van en het gebruik van de kas
(een broeikas is geen opslaghok).
De hoeveelheid rommel op de tuin.
Het sanctiebeleid is als volgt:
Indien tijdens een tuincontrole geconstateerd wordt dat een tuin niet voldoet aan de gestelde eisen, ontvangt de huurder een brief waarin de punten van verbetering staan opgesomd.
De huurder krijgt vier weken de tijd om een en ander op orde te brengen.
Indien dit niet gebeurt, kan het bestuur besluiten om het huurcontract van de betreffende
huurder te beëindigen.

Indien de huurder vóór een tuincontrole het bestuur op de hoogte heeft gesteld van de reden van verwaarlozing en dit als een geldende reden wordt
aangemerkt, dan vervalt de hierboven beschreven sanctie.

Onze vereniging heeft een nieuwe website
8 maart 2012 is de nieuwe
website ‘live’ gegaan. In
samenwerking met Liesbeth Konings die de oude
website bouwde en beheerde, is in rap tempo
een nieuwe site gecreëerd. De URL van onze
website is nog steeds
www.tuindersvereniging
driemond.nl.

Heeft u op– en/of aanmerkingen dan horen we dat graag via
info@tuindersverenigingdriemond.nl
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Bouwvoorschriften
De bouwvoorschriften zijn aangepast.
Naar aanleiding van verzoeken van leden om een schuurtje op de tuin te mogen plaatsen,
heeft het bestuur besloten dit toe te staan onder de volgende voorwaarden.
Het schuurtje moet demontabel zijn en van kunststof of metaal gemaakt.
Het schuurtje heeft een maximale grootte van 202 cm x 150 cm x 190 cm
(b x d x h).
De kleur van het schuurtje is grijs of groen.
Indien u een schuurtje plaatst, is elk bouwsel waarin gereedschap e.d. is opgeslagen niet
toegestaan.
Voorbeelden van een beschreven schuurtje kunt u o.a. vinden op
www.azalp.nl/tuinhuisjes

Ten overvloede:
Het is niet toegestaan om zonder toestemming
van het bestuur een kas, schuurtje, bouwsel,
koude bak enz. op de tuin te plaatsen.
Voor meer informatie over ‘Bouwsels op de
tuin’ (procedure en bouwvoorschriften) verwijzen wij naar onze website.

Recept
Genieten van groenten
Peultjes met meikaas en citroenboter

Bedankt!
Een brutaal mens heeft de halve wereld. Ik neem dan ook de
gelegenheid te baat om het
bestuur en in het bestuur de
leden te bedanken voor het
erelidmaatschap van de vereniging en de mooie bos bloemen.
Ook al weten jullie dat nog niet
officieel. Het was voor mij een
complete verrassing.
Nogmaals hartelijk dank!
Ik ga me nu helemaal storten
op de tuin waar de vogels al
weer druk in de weer zijn. Allemaal een goed tuinseizoen gewenst.
Letty Corbijn van Willenswaard.

Voor 4 personen:
1 kg jonge peultjes; zout, peper; 150 gr witte meikaas.
Voor de citroenboter: 50 gr boter; 3 eetl
citroensap; 1/2 theel suiker; 1 eetl gesnipperde munt.
Haal de peultjes af en was ze. Kook ze in 2 à
3 minuten beetgaar in ruim kokend water
met zout. Giet ze af in een vergiet, laat ze
onder koud stromend water afkoelen en
vervolgens uitlekken.
Snijd de kaas in kleine stukjes.
Maak de citroenboter. Verwarm de boter
tot het bruin begint te worden en roer het
citroensap, de suiker en de munt erdoor.
Laat het geheel al roerende heet worden.

Schep de uitgelekte peultjes en de blokjes
kaas door de citroenboter en strooi er wat
peper over. Serveer direct.
Lekker met lamskoteletjes en gebakken
aardappelen.

