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Wij feliciteren de volgende 40 jarigen in het 4e kwartaal van 2015
Naam

Straat

Tuin

02-10

Belunek

M.Nijhoffstraat

99

09-10

Minkman

Max Euwestraat

94

13-10

Loon (hlp. T.10)

Lorentzstraat

15-10

Keur-Mije

Zr. Dina Brondersstraat

15-10

Rijnders

Kruisstraat

83

17-10

Bogaart

Celsiusstraat

69

18-10

Bulthuis

Lorentzstraat

32

18-10

Zeeland (hlp. T.24)

Linnaeusstraat

23-10

Ketz

Thorbeckestraat

26-10

Zastrow (hlp. T.52)

v.Lennepweg

27-10

Drommel

Darwinhof

1

04-11

Bronkhorst

Flemingstraat

87

04-11

Harteveld

Vondellaan

78

04-11

Kleijhorst (hlp. T. 26)

Flemingstraat

07-11

Kiebert

Flemingstraat

89

07-11

Veenendaal

Keesomstraat

50

10-11

Buuringen (hlp.T.45)

v.Leeuwenhoekstraat

10-11

Staveren

Witteveld

11-11

Waaning

Lorentzstraat

13-11

Vente

v.Speijkstraat

15-11

Vossen (hlp. T. 23)

Brederodestraat

15-11

Haas

Keesomstraat

18-11

Markovic

Celciusstraat

54

23-11

Vinke

Kochstraat

86

23-11

Homaei

Flemingstraat

24-11

Mettes

Witte Veld

44

27-11

Paap

Linnaeusstraat

47

30-11

Oene

Flemingstraat

9

30-11

Dirkx

Lorentzstraat

5

01-12

Bakker

Fahrenheitstraat

4

02-12

Lever

Dorpsplein

98

02-12

Smit

Badhuisplei

04-12

Hoogendijk (hlp t. 75)

v.Speijkstraat

12-12

Pennings

W.Draijerstraat

38

13-12

Vessem

Kromboomsveld

84

17-12

Meier

Keesomstraat

17

18-12

Mudde

Flemingstraat

6

21-12

Heijmel (hlp. T.35)

Lorentsstraat

21-12

Gerus

Vinkenstraat

29-12

Dijks

v.Lennepweg
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71

31

59

Wist u dat
Onze kantine een opfris beurt heeft gekregen en ook een nieuwe
dakbedekking.
Karel heeft het plafond gewit en Engel heeft het schilderwerk
gedaan.

Achter de kantine nu een container staat waar de tractor en
tuinmeubelen in opgeslagen kunnen worden.

U uw tuin van uit de lucht kan bekijken op onze site www.vtvz.info en kijk dan onder foto’s / film’s

Deel 1 is op geringe hoogte
Deel 2 is op 120 m hoogte

De schade van de storm in augustus
op onze tuinen erg meeviel.
Hier en daar wat glasbreuk,
omgevallen bonenstokken en planten
die er niet zo mooi meer uit zien.
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Van de Evenementen Commissie

Hou deze data vrij in Uw agenda

Eind augustus 2015
Het water valt met bakken uit de hemel en de planten absorberen het gretig, geven nieuwe scheuten,
bloemen zelfs. Het groen glanst diep en onverwachte geuren komen los.
Als tuinder sta je erbij en kijkt. Je ziet de aarde rijzen. Als een spons die volzuigt. Elk druppeltje wil
het vasthouden en bewaren voor drogere tijden.
De tuinman denkt; gaat dat wel goed? Zullen de wortels niet verrotten?
Nee, dat kan lang duren.
Voor boeren die het veld op willen met zware landbouwmachines is het lastig. Maar voor ons op
zand, is het een weldaad. We kunnen rustig doorgaan met plukken van bonen, maïs en courgettes.
De bietjes zetten nog wat aan. Pastinaken en schorseneren nemen een flinke spurt.
Op het dak bivakkeren de jonge meeuwen of ze nooit naar zee zullen vliegen.
Else Dudink
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Kleurplaat voor de jonge Tuinders
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Ze zijn er weer
Schaaldelen en Palen !!!!!!!!!
Er zijn 150 schaaldelen afgeleverd, en 300 palen, ze liggen in de
inkoop garage.
De schaal delen kosten 6 euro per stuk en zijn 3,60 meter lang
De palen kosten 3 euro per stuk en zijn rond 6 cm en 1,50 meter lang
Alles onbehandeld.
Heeft u interesse maak dan even een afspraak met éen van onderstaande mensen
van de inkoop commissie:
F.Blom tuin 104, J.E.P.Bodamèr tuin 88, D.Langelaar tuin 102 of H.Schuiten tuin 42.

Er kan weer geklust worden !
Na een tijd van ongeveer 15 jaar zijn bij veel tuinders de
afscheidingshekken aan de voorkant van de tuinen, nodig toe aan
vervanging / herstel.
Gelukkig heeft onze penningmeester, Dhr. H. Schuiten, de hand weten te
leggen op een flinke partij zgn. schaaldelen en ronde palen.
Zoals u weet, is het gebruik van schaaldelen aan de voorkant van uw
tuin, voorschrift.
Dit is een overblijfsel van onze ervaringen van voor de ophoging.
Er waren toen te veel materialen in gebruik die pijn deden aan je ogen,
zodat het bestuur toen wij helemaal opnieuw moesten beginnen, de
nadruk heeft gelegd op het gebruik van schaaldelen.
Om uw hekwerk weer up to date te maken heeft u geen vergunning nodig, alleen wat schroeven,
boormachine, waterpas, zaag en lijmklemmen. Heeft u dat allemaal niet ?
Praat eens met uw buurman of buurvrouw, het samen oplossen is meer dan de moeite waard.
De prijslijst voor de palen en schaaldelen kunt u hierboven terugvinden.
Hans Verbeek vzt

Op safari in eigen land
De afgelopen maanden ben ik regelmatig aangesproken door tuinders die van mening waren dat hun
hele oogst (aardbeien-sla-tuinbonen-andijvie-bloemkool etc. etc.) was genuttigd door dieren.
Er zouden zelfs konijnen, ratten, muizen, vossen en "vreemde" vogels zijn waargenomen.
Enkele wanhopige tuinders waren zelfs van mening dat we patrouille moesten lopen met minimaal
een jachtgeweer en ondersteuning van een boswachter. Ook werd er gedacht aan het inroepen van
hulp middels Martin Gaus en Freek Vonk. Vonk heeft op het laatste moment afgebeld in verband met
een klusje in Apenheul.
Het is natuurlijk ook te gek voor woorden, je hebt je hobby in Zandvoort, je woont in Zandvoort, je
bent Zandvoorter en de plaatselijke politiek laat je gewoon barsten. Hun reactie ? U woont in
een gebied waar de natuur in alle opzichten waarneembaar is, ook de wetten van de natuur
hebben hier vrij spel, met andere woorden, wij doen er niets aan !! U moet bij uw bestuur zijn
!!
Natuurlijk hebben we binnen het bestuur fel gereageerd op deze slappe houding
van de politiek, waarom moesten zo nodig alle tanks verkocht worden aan
Jordanië, waarom moesten onze raketten geplaatst worden in Turkije en
waarom houden ONZE mariniers hun oefeningen in Noorwegen ?
Maar het bestuur van uw vereniging laat het er niet bij zitten, u kunt op ons
rekenen. Als u een dezer dagen een grote wolk ziet in de vorm van een paddenstoel, dan zijn wij
bezig met de oplossing van uw / ons probleem.
Hans Verbeek vzt
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Stevig dooreten
Klinkt dit bekend?
Dat zeiden de ouders vroeger tegen de kinderen, vooral als zij iets niet lekker vonden.
Nu, op de tuin, als ik al die groenten zie, die zoals ieder jaar allemaal tegelijk oogstbaar is, merk ik;
hier is iets verkeerd gegaan. Het plan is immers, stapsgewijs te zaaien voor stapsgewijze oogst.
Het kan verkeren.
Dus nu is het; stevig dooreten.
Een voorgerecht, een groente en een bijgerecht.
Desnoods twee keer warm, dat doen ze in zoveel landen.
Weggeven kan ook.
Dan zeggen ze; dank je wel, leggen het onder in de groentenla en vergeten het. Ze hebben genoeg
andere dingen in huis.
Nee voor de tuinder is het zaak om ook voor de winter te zorgen en het vrieskastje vol te bouwen.
Daarnaast kun je dingen drogen. Het knoflook uiteraard, uien en droogbonen.
Latere oogsten kunnen opgekuild. Vooral op zandgrond gaat dat goed. Tien centimeter uitdiepen en
twintig centimeter zand daar op, zo bewaar je de aardappelen, bietjes en wortelen.
Veel groenten kan lang in de grond blijven. Spruit en boerenkool, prei winterandijvie, sluitkool,
pastinaken, schorseneren. Voordat het echt gaat vriezen is het wel op.
Van het zachte fruit maak je jam of sap, in de winter ben je daar blij mee
.
Het is een hele lijst. Dus toch maar;

Stevig dooreten.
Else Dudink

Impressies van freelance copywrighter J.B.
Oók in de vorige Tuinderspraat-aflevering stond ’n enkel artikeltje met onderaan: J.B.
In één van die stories stond o.m. dat met alle recente ledenmutaties er waarschijnlijk geen één
VTVZ’er/-ster echt alle andere leden van naam en gezicht kent.
Dat is logisch en dat geldt allicht écht voor iedereen.
In dit artikeltje ging het ook over een aantal gelijktijdige en onverwachte ontmoetingen op
Paaszaterdag met m.n. eveneens een aantal van bedoelde leden die mijzelf wel bekend zijn in de
VOMAR alhier. Stom toeval!
En laat ik nu recent aldaar bij de kassa wéér een aardige mevrouw tegenkomen die ook al jarenlang
lid van de VTVZ is. Dat bleek bij een gesprekje aldaar. Ik kende haar (nog) niet en dat komt o.m.
omdat d’r tuin aldaar kennelijk is gelegen aan het doodlopende eind van het Duindoornpad (of is het ’t
Helmpad?) voorbij de 2e ingang. En daar kom je niet zo gauw “op doorreis” naar eigen tuin!
Op de spontane vraag of zij Tuinderspraat ook leest c.q. “ spelt” (!) bleek dat zo te zijn en mijn
onthulling dat verhaaltjes met J.B. er onder vermeld van mij zijn vond zij onthullend/verrassend.
Een ander herkenningspunt was de story over een – naar later bleek – “verdwaalde” hond op ons
–complex van een zgn. honden uitlaatdienst.
Zijzelf ziet kennelijk deze busjes ook vaak staan bij de 2e ingang en kent dus dit m.i. omstreden,
moderne en decadente modeverschijnsel.
Er was dus zowaar wéér onverwachts sprake van ’n verrassende ontmoeting in de VOMAR met een
mede-tuinster. Goed!
Na van het bovenstaande relaas een concept te hebben gemaakt hield ik even telefonisch
ruggespraak met hoofdred. Jaap V. (lay out) en toen kwam ook ter sprake dat er niet echt veel
commentaar komt na uitgave van de kwartaaledities Tuinderspraat.
Dat werd beaamd en de vraag is dus of de inhoud allemaal wel wordt gelezen en gewaardeerd.
Conclusie is dat dit waarschijnlijk wel het geval is.
Een verenigingsblad zónder inhoud is natuurlijk helemaal flut. Nietwaar?!?
J.B
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Mussen
De mussen zijn onze wilde huisdieren, ze zijn uit vrije wil
bij ons en hoeven niet gevoerd, ze vinden zelf hun voedsel.
De meeste mensen zijn blij met hun gekwetter als het zonnetje
schijnt.
Nu wordt vermeld dat de mussenstand dramatisch terugloopt en de
oplossing zou zijn; het tafelkleedje buiten uitschudden met de
kruimels.
Wij wonen op Zandvoort en hebben mussen genoeg. We hebben duinen met gras dat zaad vormt en
overvloedig dun zand waar ze graag een zandbad in nemen om van hun luis af te komen.
Wanneer andere dorpen en steden hier en daar een stukje gras lieten bloeien om zaad te zetten, ze
wat tegels weghaalden om fijn zand te bieden, misschien dat de musjes daar dan willen wonen, ik
denk het wel.
n.b.
zandbakken bevatten scherp zand voor de kinderen om mee te bouwen, daar hebben vogels niets
aan. En de gemeenteperkjes krijgen alleen zwarte grond, geen zand te vinden.
Else Dudink

Het wisselen van de seizoenen
Ja, haast ongemerkt gaan we in de maand september alweer afscheid nemen van de zomer om over
te gaan naar de herfst.
Herfst met zijn heerlijke vooruitzichten naar de winter.
Tuinders leven met de seizoenen, de oogst is veelal binnen gehaald, de laatste wintergroenten zijn
geplant en er is alle tijd om een planning te maken voor het komende jaar.
Ik hoop dat ook de tuin als geheel in deze periode even wat extra aandacht zal krijgen.
Is alles wat ik op de tuin (veelal achter het huisje) in de loop van het jaar verzameld heb, is dat nu niet
eens toe om opgeruimd te worden ?
Groenten afval kan in een kuil of op de composthoop, maar andere zaken vragen om een stevige
aanpak, bundelen en afvoeren.
Ik hoop dat veel tuinders in de maand september voldoende inspiratie zullen vinden om in het nieuwe
seizoen met een "schone" tuin te beginnen.
Voor die mensen die wat last hebben van een "herfstdip" ?
Doe eens een avond geen televisie aan, zoek een warme trui, verwen je zelf met een mooi glas
portwijn en laat je meevoeren met de klanken van de Vier Jaargetijden van Vivaldi.
Niets is mooier dan de herfst.
Hans Verbeek

Ja had mij maar gebeld
Beste leden,
Na de stormschade van 25 aug j.l. heeft de gemeente een hele grote populier en de kop uit de els uit
de jeu de boule baan gezaagd.
Er lag een dijk van takken en hout daar. Heel veel tuinders moesten een andere weg kiezen.
Pieter Hoogendijk bood spontaan aan te helpen, samen hebben wij dit pad weer vrij gemaakt.
Dank Pieter.
Vaak hoor je later pas. " Ja had mij maar gebeld."
Mijn vraag is, wie van jullie mag ik dan bellen.
Geef je naam , telefoon nr., E mail door per mail aan het bestuur, aan onze krant
of bel mij 023-5712860 R.J.Hoogendoorn. TC lid.
Ik reken op jullie.
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De nieuwe Pluspunt brochure is uit!
Zoals elk jaar is er weer een nieuwe brochure van Pluspunt.
Hierin vindt u alle activiteiten vermeldt die er in het Pluspunt
gebouw plaatsvinden: wilt u een cursus of een workshop
volgen of vrijwilligerswerk doen? Bij Pluspunt kan het!
In de brochure vindt u tevens de activiteiten van OOK
Zandvoort, het Jeugdhonk, VIP-Zandvoort en informatie over
hulp- en dienstverlening in Zandvoort. Kortom: er is voor elk
wat wils.
De brochure is gratis af te halen bij de balie van Pluspunt,
Flemingstraat 55 of bij de bibliotheek en bij het Raadhuis.
Haal hem op en doe met ons mee!

Vraag en Aanbod

Er is een nieuwe rubriek op onze site VTVZ geplaatst
en is te vinden onder de knop vraag/aanbod.
Hier kunt u een oproep doen voor iets wat u zoekt of
wat u te koop aanbied.
Geef uw advertentie door aan tuinderspraat@gmail.com
dan wordt hij geplaatst.
Als de advertentie niet meer van toepassing is geeft u het
dan door dan kunnen we hem weer verwijderen.

Van A’s t/m Z ’s……….
Het hele alfabet is van toepassing met het begrip taal. En daar heeft iedereen mee te maken.
Altijd en overal. Onontkoombaar en het wordt in feite nog steeds “erger” óók!
En moeilijker. Oók logisch. Is dat de prijs van de “vooruitgang”?
Variatie op dat gebied is eveneens buitengewoon groot en verrassend. En dat speelt zich af binnen
alle lagen van de bevolking. Heus niet alleen allochtonen (dat wordt vaak gedacht) maar ook
autochtone Nederlanders hebben er last van en zelfs degenen die goede opleidingen hebben
gevolgd. Echt velen!
Men verzuipt in de veeltalige wereld. Achterstand kan al ontstaan bij het zonder of met onvolledige
taalkennis verlaten van de basisschool.
Daarbij komt nog dat men veel móet lezen en blijven lezen om het goed lezen niet te verleren.
Want taal kun je kennelijk verleren. Vooral als je nooit een boek of krant leest of nooit schrijft.
Use it or lose it….!
Geïnspireerd door de “ Week van de Alfabetisering” van 7 – 13 september is dit artikeltje bedacht.
Waarom voor VTVZ’ers/-sters? Welnu, als men dan toch aan de invloed en gebruik van het alfabet
(alle letters door elkaar vormen teksten) wil ontsnappen of er even gevrijwaard van wil zijn dan zijn er
maar weinig plaatsen waar deze activiteit/invloed moeiteloos wel ontbreekt of weg kan zijn.
En ja, dat is inderdaad op Uw eigen tuin…. Goed!
Koestert U die situatie. Maak er gebruik van en wees er blij mee….! Aanbevolen!
J.B.
P.S. U kunt aldaar overigens gemakkelijk de héle boze buitenwereld buiten sluiten. Oók goed!
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WEERRECORDS - zomer 2015
Bedenkt U dat nou ook? Alle weerrecords zijn in deze zomermaanden gebroken…..
En steeds per dag zo’n beetje als variërende verrassing.
Privé ervaart men wel dat elke dag anders kan zijn en vaak onvoorspelbaar maar dit was met het
weer dus ook zo!
Alle soorten weersomstandigheden. Regenval, hoosbuien, onweer, storm,orkanen, droogte,
hittegolven. En alles met horten en stoten incl. dus met onvoorstelbare verrassingen. Ook qua
tijdsduur (kort/langer) en echt extreem. Geen touw aan vast te knopen en men kon alleen maar
rekening houden met de gekste situaties. En dan is aanpassen soms wel veel gevraagd!
Erg droog was het in juni en begin juli was er een hittegolf met de warmste dag ooit gemeten (2 juli).
Gold later ook voor de koudste nacht. Op 31 juli kwam ’s morgens vroeg het kwik niet hoger dan
5.1 ° C. Wel koud in zomerkleding bibberend naar je werk of zo…..
En de zwaarste zomerstorm ooit was op 25 juli – weeralarm in kustprovincies met windkracht 10 en in
IJmuiden waren windstoten van 122 km per uur.
Trouwens: het aantal gesneuvelde bomen was extreem hoog. En ook de schade, letsel, overlast en
verdere ellende die dat veroorzaakte was ongekend hoog..
En begin augustus regende het lokaal meer dan normaal in deze hele maand…..
Weerexperts en meteorologen verwachten overigens in de komende jaren en op verdere termijn door
de opwarming van de aarde nog meer records van weersomstandigheden en de gevolgen daarvan.
Het gevolg voor ons volkstuinencomplex van het bovenstaande is niet bij dit verhaal betrokken;
dat zullen de actieve tuinders c.s. zelf wel hebben bemerkt en zo nodig
hebben opgelost.
Zo. 23 augustus *)

J.B.

*) Wéér weeruitersten (SAIL out) met 27° C (mooi, helder, zon en érg
warm / benauwd); harde Z.O. wind/storm; droog; w.s. vanavond:
regen/onweer; vanaf morgen: koeler en regenval…….)
Over uitersten gesproken binnen 24 uur…….
Overigens ná zowaar op alle dagen ‘n mooie SAIL AMSTERDAM
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Reisverslag Mongolië aug./sept. 2014
We waren 28 dagen in Mongolië en
hebben totaal 3718 km gereden.
Overnachtingen : 5 dagen in een tent
12 dagen in een Ger, 5 dagen in een hotel
of iets wat er op lijkt en 6 dagen een
appartement in Ulaanbaatar
Het land is 38 keer zo groot als Nederland
en er wonen maar 3,5 miljoen mensen
waarvan er een miljoen in Ulaanbaatar, de
hoofdstad, woont. Van de rest woont
25 % in Gers (nomadententen) verspreid
over het hele land.
De bevolking is erg gastvrij, je mag niets
weigeren. Proef het in ieder geval even,
neem een klein hapje, zet je lippen aan
het glas en doe net alsof, ook dat is oké.
Dit geldt ook voor wodka. Waar je ook
komt en hoe laat of vroeg het ook is, je
krijgt wodka aangeboden.

We zijn dit jaar naar Mongolia geweest met onze bekende reisvrienden
Wat betreft eten, groenten zijn er niet veel,
maar wel veel vlees. Alles van het dier,
Hans, Baas en Pieter onze 2e Pieter kon helaas niet mee door
koe, varken, geit, schaap en paard, wordt
werkzaamheden. We zijn via internet in contact gekomen met een
gebruikt, van de hersens tot de darmen.
kleine, duurzame reisorganisatie. Het contact met lokale bewoners
We worden onderweg regelmatig
staat bij deze mensen voorop. Mejet en zijn vrouw Bilegt runnen buiten
uitgenodigd op de thee.... Lekker zou je
denken, maar deze thee is gemaakt van
hun vaste baan deze kleine onderneming. Bij hen konden wij zelf onze
geitenmelk, heet water, zout en soort van
route uitstippelen en onze wensen kenbaar maken, en dit alles is
boter. Hierbij wordt dan 'iets lekker' uit de
uitstekend gelukt.
schaal van tafel geserveerd. In deze
Dag 1 22-08
schaal zitten stukken zelfgemaakte kaas,
boter, boterkoek en andere 'lekkernijen'.
We vertrokken ruim een half uur te laat van Schiphol maar hadden in
We hebben inmiddels wel geleerd niet te
Moskou genoeg tijd om over te stappen en waren om 6 uur in de
gretig te zijn, want een groot stuk kaas
ochtend plaatselijke tijd in Ulaanbaatar. We werden opgehaald door
kan de nodige kokhals bewegingen
Mejet en zijn vrouw, zij brachten ons naar het appartement, 2 kamers
veroorzaken.
een en keuken, etc, en konden tot 12 uur slapen. Mejet ging met ons
mee naar een goed en betrouwbaar wisselkantoor. Daarvandaan gingen we naar het Sükhbaatar
plein
Dit plein is de plek waar Damdiny Sükhbaatar in 1921 Mongolië definitief onafhankelijk van China
heeft verklaard. De standbeelden van Djengis Khan en zijn vier zonen kijken uit over het enorme
plein. In het gebouw achter deze standbeelden zetelt het parlement van Mongolië en rondom het
plein vind je gebouwen van banken, een bioscoop, een concertzaal, het Mongools Nationaal Museum
en de Universiteit van Mongolië. Op het plein was een tafereel met een bruggetje en een piano
gemaakt van, natuurlijk, petunia's (dit zijn de enige bloeiende plantjes die je hier ziet) ter ere van het
hoge Chineese bezoek (de president van China zou hier vandaag komen).
Het verkeer rijdt rechts. Wat hier opvalt in de stad is dat de auto’s het stuur zowel rechts of links
hebben. Bij ons rijden ook Japanse auto’s met het stuur gewoon aan de linkerkant. Dat klopt werd me
uitgelegd, die worden speciaal zo gemaakt voor de Europese markt. Als je in Mongolië de originele
Japanse auto koopt, bestemd voor de Japanse markt dus, is de auto goedkoper. We hadden
trouwens helemaal niet verwacht dat het
zo’n grote hectische stad zou zijn. We
hadden het allemaal wat primitiever
voorgesteld. De hele stad is zo’n 40 km lang
en 15 km breed en groeit nog steeds. Aan
de randen van de stad is het één groot
bouwterrein. Allemaal appartementen die uit
de grond worden gestampt. De oude wijken
stralen nog de ongezellige Russische stijl
uit.
Vanavond komen Hans en Baas die we met
een lekker biertje zullen ontvangen.
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Dag 2 23-08
Vanmorgen de stad in met Hans en Baas. Deze keer was het gezelliger op het plein. In het
parlementsgebouw was een expositie van veel oude en historische, interssante voorwerpen en
geschenken van een heleboel landen maar van Nederland kon ik niets ontdekken. Buiten, onder het
beeld van Djengis Khan werden net foto's gemaakt van een mooi bruidspaar en de hele sliert
aanhang. De trouwauto was een versierde, kanariegele hummer. Na het nuttigen van een lekker
broodje weer verder, een museum-tempel bezoeken. Dit complex is bijna geheel ingeklemd door
grote torenflats die als paddenstoelen uit de grond schieten, jammer ook dat er aan de buitenkant
niets aan onderhoud word gedaan. Als avondmaal aten we een handgemaakte en in een houtoven
gebakken pizza. Morgenochtend om ca. 6uur komt Pieter ook naar hier en dan zijn we compleet.
Dag 3 24-08
Met de bus (een kaartje kost 2 euro voor de hele dag) gaan we richting een Russisch monument. Het
Zaisan monument ligt op een heuvel hoog boven de stad. De klim omhoog is zwaar door de kleine
treden maar het uitzicht mag er wezen en het monument is groter dan dat je onderaan de berg
verwacht.
Vanaf de top van de heuvel heb je een mooi uitzicht over Ulaanbaatar. Het monument is ter
nagedachtenis aan de slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Het bevat een soort ringvormig
schilderij met afbeeldingen van verschillende gebeurtenissen in de geschiedenis van Mongolië
waarbij Rusland te hulp is geschoten.
Weer beneden vinden we een parkje met een grote Buddha en ook weer een trouwstoet. In de stad
eten we in een vegetarisch restaurant, erg lekker en nog goedkoop ook.
Dag 4 25-08
Vanmorgen vroeg op want nu begint de echte expeditie. Mejet en zijn vrouw komen ons halen. We
maken kennis met onze chauffeur dat is Bazaraa, naar later zou blijken een erg fijne en behulpzame
man. We hebben een Russisch busje, ziet er erg goed uit en van binnen lijkt het wel een huiskamer.
We moeten eerst nog boodschappen doen voor de eerste dagen. Jaap heeft een usb-stekkertje voor
in de sigarettenaansteker en een zonnecel oplaad accu waarmee je iets kunt opladen, handig want
we verwachten onderweg weinig oplaad mogelijk heden. Zodra je de stad uit bent kom je in een
groen heuvellandschap met hier en daar koeien, paarden en kuddes schapen. Ze verbouwen hier
ook graan. Tot nu toe is de weg nog redelijk en de chauffeur weet behendig de meeste kuilen en
gaten te omzeilen. We vinden een prachtige plek nabij Khogno Khan Uul om de tenten op te zetten.
Het licht is hier overweldigend, steeds wisselend door de schaduw van de wolken die in verschillende
lagen met grote en kleine openingen een ander beeld te zien geven. Als het donker word gaat het
ook steeds harder waaien en stormt het zelfs zo hard dat denkt dat je met tent en al wegwaait.
Dag 5 26-08
We breken bijtijds op en het regent eventjes. De zandweg richting een klooster is net een soort
achtbaan. Van het klooster is niet veel meer over dan een paar kleine gebouwtjes en een ruïne, alles
is in 1937 door de russen vernield. We zien ook regelmatig roofvogels zoals adelaars, gieren, valken,
erg mooi om te zien. Een lekke band! de chauffeur (Bazaraa) heeft alles weer in een kwartier gefikst.
Nu gaan we spaghetti maken want hier
in de buurt is niets waar je kunt eten.
Op weg naar onze overnachtingsplaats
bezoeken we het Kul-Tegini Monument
en Museum. Lang geleden hebben hier
ook veel Turken gewoond. De Turken
hebben zo'n zes jaar geleden een stuk
goede weg (47 km.) aangelegd en ook
het museum is betaald door de turken.
We gaan bij het Ugii Nuur (een meer)
slapen in een Ger. Ziet er keurig uit en
we kunnen hier ook gewoon koken en
doen wat we willen. Vandaag hebben
we 133 km gereden.
Dag 6 27-08
Op weg naar de volgende slaapplek kijken we eerst bij een klooster (Erdene Zuu Monastery) Het
complex vormt een vierkant van 400 bij 400 meter. Het wordt omgeven door een 7,5 meter hoge
muur waarin 108 stoepa's zijn verwerkt. In de 19e eeuw leefden meer dan 1.000 monniken in het
complex dat 62 tempels binnen haar muren telde. Binnen de muren zijn nu nog slechts een paar
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tempels en een stoepa bewaard gebleven.
De monniken zijn hier bezig om een Ger op te zetten. We lunchen in een restaurantje in Kharkhorin
waar voornamelijk de plaatselijke bevolking komt. Aan de buitenkant zie je nauwelijks dat het een
restaurant is. We bezoeken ook nog boven op een heuvel een monument van Djengis Khan met
afbeeldingen van zijn rijk hoe groot dat is geweest, mooi om te zien. We slapen vannacht in een Ger
tussen de Gers van de nomaden ergens bij Shankh Khiid. Het is een prachtige plek met overal
koeien en paarden. Er zitten hier ook heel veel muizen, marmotjes en hamsters in de grond waarop
dan weer gejaagd wordt door haviken zomaar vlak voor onze tenten. Een grappig gezicht die
beestjes die met het kopje boven de grond uit komen en heen en weer rennen. Het is hier nog steeds
heerlijk warm. Als de zon weg is koelt het flink af en moet je echt een trui aan. Zojuist kwam de
buurvrouw ons verrassen met een bord vol lekkers, stukjes vlees in een deegje, best lekker.
Dag 7 28-08
Vandaag gaan we naar Orkhon Khukhee. We doorkruisen kuddes paarden of geiten en schapen. De
weg lijkt soms 5-baans, iedere chauffeur heeft hier zijn eigen weg gemaakt net cross country. We
gaan nu langs de Orkhon rivier die ligt in een dal van het Nat. Park Orkhonvallei. Het landschap in de
vallei is prachtig. De puntige heuvels herinneren aan het feit dat het hier ooit vulkanisch was. Resten
van gestold lava liggen verspreid in het gebied waar je met de auto tussen door moet rijden, de lava
heeft erg scherpe punten dus je hebt hier snel problemen met de banden. Boven op een mooi
uitzichtpunt zijn een paar Mongoolse families die willen graag weten waar we vandaag komen, we
maken wat foto’s en beloven die later op te sturen. We installeren ons weer in een Ger van een
nomadenfamilie en gaan eerst de waterval opzoeken die vlakbij het terrein is.
Dag 8 29-08
Het was behoorlijk koud, zo rond het vriespunt. We trekken weer verder, dwars over de steppe en
door riviertjes, langs de yaks die het hier met deze temperatuur erg naar hun zin hebben. Ook zie je
veel leuke grondeekhoorns, hun staart is net zo lang als zij zelf. Later komen we bij een schitterend
bos in de heuvels met een geweldig uitzicht. Toen we van een flinke wandeling terug kwamen had
Bazaraa al water opgezet voor thee bij de boterham. Daarna bezochten we een warmwaterbron, een
paar vrouwen waren er de was aan het doen. Je kon buiten ook een bad nemen in een badkuip die
doorstromend water heeft. We gaan nu naar Tsetserleg. Er is een goed hotel met een douche waar
we graag gebruik van maken, lekker warm water en je haar wassen! De bedden zijn perfect, net
zacht genoeg dus heerlijk slapen.
Dag 9 30-08
Na het ontbijt gaan we eerst boodschappen doen. Vanavond maakt Bazaraa een Mongoolse
barbecue bij de nomaden waar we gaan slapen en hij weet wat je daarvoor nodig hebt en dat kan je
in Tsetserleg kopen want voorlopig komen we geen winkeltjes meer tegen. In Tsetserleg is ook het
Aimag museum met veel bijzondere oude voorwerpen, o.a. een kar met een opgezette yak er voor.
Veel historische voorwerpen en afbeeldingen, beelden en houtsnijwerken, schaakspellen etc.. Er
wordt gewerkt aan een nieuwe weg dus Bazaraa maakt een nieuwe afslag naar de G-2 geitenpad 2
zoals wij enkele wegen een naam hebben gegeven. Dit is weer een landschap overgoten met
vulkanisch gesteente wat ook op
de weg ligt dus is het weer
slalommen en door kuilen en gaten
hobbelen. We slapen in een Ger bij
Terkhiin Tsagaan nuur. We
hebben een schitterende plek aan
een meer met om ons heen
allemaal kuddes yaks. Bij een Ger
iets verder op wordt bij de familie
van de Ger de barbecue gemaakt.
De Mongoolse barbecue wordt
gemaakt in een schaal met water
waar laag om laag stukken vlees
en gloeiend hete stenen in gaan,
wat uien en stukken aardappel.
Dan een poosje laten stoven met een deksel er op en klaar. De hele familie kwam mee eten, onze
fles bier (2,5l) werd leeggemaakt en een nieuwe fles werd te voorschijn getoverd. Het vlees werd van
de botten geknaagd en dat was de Mongoolse bbq. Geen mes, dus trekken aan de kluiven met je
tanden wat niet altijd lukte.
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Dag 10 31-08
Vandaag gaan we te paard naar de voet van de Khorgo Uul vulkaan ruim1 uur rijden, we klimmen via
traptreden naar de rand van de krater. Als je ziet hoe diep dat is moet het een enorme explosie zijn
geweest zo'n 6 à 7 eeuwen geleden. We lopen over een terrein van lava. Jaap en ik gaan alvast naar
beneden want er komt een bui aan. Beneden drinken we iets bij een kraampje, de verkoopster doet
weinig anders dan slapen, zelfs staande.
Toen de anderen ook weer terug waren besloten we om de kortste weg terug te nemen, want terug
zouden we gaan lopen. De wandeling gaat dwars over het lavaterrein. Je springt soms van rots naar
rots. De omgeving is prachtig en bijna buitenaards. Het is een aanslag op knie en enkels maar alles
gaat goed. Aan het eind van de trip zijn we blij dat we kunnen uitrusten, we laten ons in het gras
vallen, schoenen uit, sokken uit. We zijn al dicht bij huis en even later komt Bazaraa ons ophalen die
was ons aan het zoeken omdat we zo lang weg bleven. Bij een winkeltje genieten we van een
biertje/colaatje. We gaan met het busje door want inmiddels is het al bijna 5 uur, naar een
restaurantje verderop eten, heerlijk gebakken vis en gebakken aardappeltjes.
Dag 11 01-09
Om 7 uur komt de baas van de fam. weer onze kachel aansteken, fijn want het is goed koud. We
boffen we hebben geen spierpijn overgehouden van de wandeling gisteren. We hebben vandaag een
lange weg voor de boeg. Tanken bij een dorpje en de nodige boodschappen doen: water, brood, en
nog wat voor er op. We moeten nog een heel eind door ruig gebied, een maanlandschap is er niks bij
en weer een lekke band, maar met een kwartiertje is het weer klaar. Onderweg nog bij een nomaden
fam. gestopt en ja hoor we moesten weer binnen komen en wat drinken. we hadden voor de kinderen
wat pennen en ballonnen, die weer helemaal blij. Na ongeveer 3 uur rijden vinden we een mooi plekje
om de tentjes op te zetten. Het grappige is dat je hier nagenoeg overal zomaar je tent mag
neerzetten. Bazaraa gaat meteen de band repareren wij doen de tenten en maken iets te eten van
rijst, tonijn en een pittige saus, lekker alleen Barzraa houdt niet van pittig eten.
Dag 12 02-09
Vandaag nog een ruig stuk te
rijden. Op veel plaatsen zie je
dat Gers worden afgebroken, de
ouderen gaan met de kinderen
naar de stad, de grotere
kinderen gaan weer naar school
en enkele volwassenen blijven
op de steppe om voor het vee te
zorgen. Grote kuddes geiten en
schapen (ca. 300) worden
gedreven door een man te
Restaurant onderweg

paard of op een
brommer. Ook de yaks
zijn met grote aantallen
bij elkaar, tegen de
avond gaan ze naar
"huis" en worden op
tijd gemolken. Hier en
daar zie je ook een
"kraal" gemaakt van
takken en
stammetjes daar
kunnen de dieren in de
nacht bij elkaar staan. Bij de
volgende stop krijgen we een kom yakmelk
aangeboden, het smaakt niet slecht. We kamperen op een mooie plek
met zicht op de besneeuwde top van de Otgon Tenger Uul (4021 meter). We
kamperen op 2520 meter hoogte. Dat betekent een koude nacht met lichte vorst.
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Dag 13 03-09
We gaan vandaag verder naar Uliastai en hopen daar een hotel te vinden om weer eens te kunnen
douchen. We zien onderweg veel "begraafplaatsen" een berg stenen met daaromheen een grote
kring van stenen, het stamt uit de pré Mongolische tijd. Rond lunchtijd is er niets te vinden in het
dorpje dus eten we een snicker en sultana's. Bazaraa heeft naar zijn moeder gebeld dat we er aan

komen hij komt namelijk uit deze streek. De hele familie kwam kijken, er werd thee geschonken, een
pan rijst met rozijnen, brood en boter op tafel gezet en alles mag op. In de stad hebben we een hotel
met douche en WiFi, dus met een beetje geluk kunnen we weer een bericht versturen. De volgende 4
dagen gaat dat zeker niet meer lukken. Vanavond eten in een restaurant wat een luxe !
De menukaart alleen in het Mongools en niemand spreekt Engels. Wij met behulp van een
woordenlijst uit de Lonely Planet 5 x vis besteld, komt er na een poosje 5x vleesschotel op tafel,
gevraagd of dit was wat er besteld was, ja hoor! De magerste stukjes er uit gezocht, smaakte wel
goed en nog maar 3 x echte vis besteld en dat was heel erg lekker.
Dag 14 04-09
Heerlijk geslapen in het hotel, om 8.15 werd er geklopt en kregen we ontbijt op de kamer, dat was
een verrassing. Om 10 uur komt Bazaraa ons ophalen, hij heeft de nacht doorgebracht bij zijn familie
in de Ger. Nog even een boodschapje doen en langs een tempeltje waar nog net de dienst bezig
was. We verlaten Uliastai, de
geboorteplaats van Bazaraa en gaan
richting de zandduinen. We verbazen ons
over de vreselijk goede asfaltweg die toch
enkele kilometers lang is voordat we weer
een afslag nemen die niet op de kaart
staat. Je snapt niet dat iemand hier de
goede weg kan vinden, je kan vaak kiezen
uit 3 of 4 sporen zonder wegwijzers.
Onderweg nog een simpele picknick en op
naar de volgende plek. We stoppen nog
een keer bij een ander familielid van
Bazaraa en krijgen behalve brood en jam
ook melkthee. De zelfgemaakte wodka, in
een fraai metalen schaaltje ging rond en je
kon niet overslaan. Deze wodka is het
beste wat je kan drinken en is gezond en
overal goed voor werd ons verteld. We
gaan over zandduinen en moeten opeens
de bus uit en naar beneden lopen, het is
heel steil en Bazaraa gaat met de auto en
hij geniet er van. Het is wel 3x zo hoog dan
kraantje lek wij dachten dat gaat nooit lukken met die bus. Volgens mij kan hij zo meedoen aan de
Parijs Dakar rally. We zetten de tenten op bij een rivier. Er komen 2 mannen met paarden een praatje
maken en drinken bijna onze hele fles bier (2,5l) op we hadden nog 1 fles die hebben we maar
verstopt. 1 paard werd losgemaakt en deze kwam terug met een hele kudde, een prachtig
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schouwspel, die paarden achterelkaar door het duin naar beneden, de rivier in en drinken. Ze blijven
daar een poosje en gaan dan weer terug.
Dag 15 05-09
De halve nacht liepen er paarden
rond de tenten en het heeft
gevroren. Nu moeten we weer de
duinen uit zien te komen. De
Hollandse duinen zijn er niets bij.
Een paar keer lopen we vast in het
zand een deel van de bagage eruit
en dan maar duwen en een stuk
lopen, ik mag blijven zitten. De
motor gaat ook koken en heeft tijd
nodig om af te koelen dus kan ik
weer even schrijven. Af en toe
moet ik ook een eind lopen.
Langzamerhand verandert het
landschap van zand in groen-gele
grond met keien erdoor. We dachten dat we de ruigste route gehad hadden maar het kon dus nog
erger. Dwars door de bergen tot 2750m hoog. We stoppen bij een plek die zo grandioos mooi is,
onvoorstelbaar, rotsen in het land die lijken op Paaseiland, je ziet rotsblokken opgebouwd in plakjes,
je kunt het niet omschrijven of fotograferen zo geweldig!!! De rit naar het meer Khar Nuur is al net zo
spectaculair, we komen op een prachtige plek en huren hier een Ger met een kachel, 4 eenpers
bedden en 1 groot bed, vannacht dus lekker warm. Want in een tentje is het toch wel koud.
Dag 16 06-09
We staan aan een heel groot meer met diep blauw water en schitterende luchten. Om 10uur
begonnen we aan een forse wandeling Jaap en ik namen een kortere route. Het straalt hier zo'n
bijzondere rust uit, je hoort de wind suizen en wat vogelgeluiden verder niets. Ook geen mensen.
Deze prachtige plek is moeilijk bereikbaar en zal daarom hopelijk zo blijven. Bazaraa kwam 2 vissen
brengen voor ons avondmaal. Baas heeft ze op z'n Thais klaargemaakt en met rijst was het erg
lekker. Als je in de nacht naar de wc moet, en je kijkt naar boven en “dat kan ook op de wc want dat
is niet meer dan een gat in de grond en een schotje” dan zie je een schitterende sterren hemel. Het is
wel geen pretje midden in de nacht en aarde donker en toch wel 500 meter lopen.
Dag 17 07-09
Vanmorgen strak blauwe lucht maar wel koud. Onderweg eerst nog even thee drinken bij nomaden in
een simpele Ger, ze hebben daar een paar kastjes en twee matrassen op de grond in plaats van
bedden en ook een tv. Het landschap lijkt leeg maar overal zijn de veldmuisjes en de grondeekhoorns
die gauw naar hun holletje rennen als ze iets zien of horen, het blijft een koddig gezicht. Er zijn ook
hele grote stukken grond waar gras groeit en heel veel eetbare planten maar er zijn geen beesten te
zien. Bazaraa vertelt dat de kuddes hier overwinteren. Je ziet dat hier en daar al nomaden bezig zijn
hun winterverblijf in orde te maken. We kamperen weer op een plek waar verder niemand is. Ik hoop
dat het vannacht niet vriest.
Dag 18 08-09

Gisteravond ging het heel hard stormen de tent waaide haast weg. Bazaraa kwam kijken, was erg
bezorgd en zette de bus schuin achter onze tent tegen de wind. Bazaraa slaap namelijk in zijn busje,
best comfortabel. Het regende ook een poos en het was erg koud. We hebben alles overleefd. Nu
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zijn we in Morön in een goed hotel en hebben een lekkere douche genomen, daar knap je weer van
op en straks gaan we iets lekkers eten in een restaurant. We proberen dit bericht te versturen want
hierna hebben we weer 3of 4 dagen geen stroom en internet. Het restaurant had een prachtige
menukaart met b.v. patat, biefstuk, kipfilet, gebakken vis etc.. Nou dat hadden ze dus allemaal niet,
jammer!! Wel een soort soep met plakjes vlees en groente, erg lekker. Ook de spaghetti was goed
Dag 19 10-09
De rit naar het grootste meer
van Mongolië het (160km lange)
Khovsgol Nuur was wel
spectaculair. We dachten dat
hier nog veel mensen zouden
zijn maar zo ongeveer alles was
al weg of gesloten. Met moeite
kregen we nog een Ger om 2
nachten te slapen. Hout genoeg
om de kachel te stoken maar
geen winkel of restaurant waar
we op gerekend hadden. Veel
voorraad aan eten hebben we niet er is net genoeg voor 2 dagen. Een ritje met het busje naar de
voet van een berg. Pieter ging met nog iemand de berg op en wij begonnen vast aan de terugtocht.
Na een tijdje pikte Bazaraa ons weer op met het busje. Onderweg hield Bazaraa iemand op een
brommer aan die vers gevangen vis had. Dat wordt vanavond smullen. De bazin van de Ger maakt
ze schoon en krijgen we ze gebakken weer terug, heerlijk!!
Dag 20 11-09
Vandaag is Baas jarig, we zingen hem toe en hij krijgt van ons een kaart, gemaakt van een foto die ik
2 jaar geleden maakte en een tube Nivea crème. Hij is er blij mee. We gaan nog een rit te paard
maken, ruim 1 uur rijden de bergen in waar we stoppen hebben we prachtig uitzicht, 1 uur pauze en
dan weer naar huis in ruim 1 uur, erg mooi. Onze gids zong onderweg Mongoolse liederen dat klonk
schitterend in die omgeving. We zijn nauwelijks in de Ger of het begint te regenen met hagel en
onweer wat met een uurtje weer helemaal over is en je weer in de zon zit. Gelukkig was het steeds
droog want na deze bui is het behoorlijk nat in de Ger.
We gaan vanmiddag richting Khatgal en zoeken daar een slaapplaats die in een door Loneley Planet
opgehemeld Ger resort met hotel/restaurant aangeprezen oord, als je dat leest heb je wel andere
ideeën, er is een douche en redelijk zachte bedden en dekens. Rond het Gerkamp is niet veel
bijzonders. Gelukkig is het ontbijt hier inclusief dus hoeven we niet op zoek naar een ontbijt.
Dag 21 12-09
We rijden vandaag over een
lange asfaltweg maar dat is
eigenlijk een beetje saai.
Eergisteren liepen we nog
langs paarden en yaks zoals
je thuis langs hondjes en
poesjes loopt. We komen in
Ikh Uul (grote berg), een
dorpje waar de huizen met 2
of 3 samen in een met
lattenhekken omheinde ruimte
staan. Hier staan nog veel
door de Russen gebouwde
fabrieken die nu leeg staan of
een andere bestemming
kregen bv. een school. Het
huisje waar we slapen is van hout en ziet er armoedig uit, we slapen op de boven verdieping. Het is
een grote kamer met aan beide kanten 3 bedden. De familie waar we de kamer huren zijn erg
vriendelijke we moeten binnen komen en natuurlijk weer iets eten en drinken. Maar dan kom je niet
verder dan een klein stukje proeven voor de beleefdheid. Alleen jaap heeft de eer gered door de
portie “soort” spaghetti op te eten.
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Dag 22 13-09
Vandaag gaan we naar Bulgan. Na 1,5 uur rijden zitten we midden in de sneeuw, een prachtig
gezicht met bizarre wolken erboven. Soms is er een stukje asfalt dat opeens ophoud of geblokkeerd
wordt. Je moet dan door de vreselijkste modderkuilen haast loodrecht naar beneden en dan weer
omhoog. Ons dappere busje redt het steeds weer, hij kruipt als een tank overal naar boven!! Een
hotel vinden in Bulgan is niet makkelijk er zijn er wel maar het grote hotel waar we vragen heeft maar
1 kamer met werkend sanitair dus verder zoeken. Bazaraa vindt een soort appartement waar we de
bovenverdieping krijgen, 2 kamers en een soort serre. Beneden douche en toilet, helemaal goed.
Dag 23 14-09
Direct na vertrek uit Bulgan moesten we van de politie aan de kant, sta je daar op zondagochtend in
een lege straat te kijken naar wat?? Nog een paar auto's er bij. Nu bleek dat over deze weg een
jonge heilige Lama zou komen en ja hoor een hele sliert auto's snelde voorbij maar wie er in zat kon
je niet zien. We mochten weer verder.
In Erdenet willen we een bakkerij met koffiehoek bezoeken dit hebben gelezen in de Lonely Planet .
Goed zoeken en ook vinden maar helaas het is zondag dus de tent is gesloten. Ergens anders maar
iets drinken en een lekkere eiersalade eten en weer op weg naar het in de 8e eeuw gebouwde
klooster Amarbayasgalant Khiid. Ze hebben heel veel dingen kunnen redden van de verwoestingen
door de Russen. Er zijn daar een aantal Ger kampen waar we misschien kunnen slapen. Komen we
daar is alles vol, dat is vreemd. Bazaraa doet zijn best en op de een of andere manier wordt het
opgelost en krijgen we toch nog een Ger. De drukte hier komt omdat vanavond de nieuwe Lama hier
aankomt. Dezelfde die vanmorgen door Bulgan kwam. Wat een toeval!!

Dag 24 15-09
We vertrekken vroeg want de laatste lange rit is naar Ulaanbaatar. In dit deel van het land zijn ook
korenvelden, er wordt ook geoogst. Ze gebruiken machines die nogal uit de tijd lijken. Ook hier
hebben de huizen een dak van een soort kunststof golfplaat in het rood, blauw, groen, oranje etc.. Als
we Ulaanbaatar inrijden komen we in de file terecht en zijn we iets later "thuis". Het is hier zo druk
met auto’s dat ze een regeling hebben voor de binnenstad even nummers mogen de ene dag en
oneven nummers de ander dag de weg op. We hebben ca 3400 km gereden. Lekker douchen en
kijken wat we morgen gaan doen want er is nog genoeg te beleven.
Dag 25 16-09
We gaan samen met Pieter naar de zwarte markt. Komen we daar is er helemaal niets, is op dinsdag
gesloten. Dan met een taxi naar het centrum wat ook een bezoeking is drie rijen dikke file, lopen gaat
eigenlijk sneller. Gezamenlijk lunchen en daarna nog wat rondkijken in de stad. We zien elkaar tegen
6 uur bij een theater waar we een voorstelling gaan zien van het Mongoolse Zang en Dans Ensemble
Tumen Ekh. Nou, wat we hier hebben gezien en gehoord is echt schitterend. De traditionele
instrumenten en dansen, zo bijzonder met prachtige kostuums. De khuumii (keelzangers) zijn
fantastisch, nog nooit zoiets gehoord, kortom de hele show was geweldig. Jammer dat je geen foto's
mocht maken. Later bij een Indiaas restaurant gegeten, het was voor Pieter de laatste avond.
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Dag 26 17-09
Vandaag nog een keer met ons busje en
Bazaraa op stap zonder Pieter dus.
Ruim 50 km buiten de stad is het 40 m hoge
standbeeld van Djegis Khan op een paard.
Het glimt je tegemoet het is erg toeristisch
maar het is iets wat je gezien moet hebben.
Je kunt in de achterbenen van het paard met
de lift naar boven en dan nog een paar
trappen op dan kom je uit bij de manen en
kun je zijn gezicht goed bekijken. Het is goed
dat we een beetje vroeg gegaan zijn want het
werd steeds drukker. In een ruimte beneden
kon je kijken naar een filmpje hoe dat standbeeld gemaakt is, leuk om te zien. Op naar het Nat. Park
waar een Nederlander zit met een kaasmakerij, die willen we wel zien. Blijkt ook gesloten! Alles gaat
hier zo'n beetje de eerste helft van september dicht. Geen probleem, we vermaken ons prima.
Dag 27 18-09
Mejet en Bilegt hebben vandaag Hans en Baas naar het vliegveld gebracht wij blijven nog 1 dag onze
vlucht gaat morgen
Wij zijn vandaag Mejet en Bilegt naar een winkel aan de andere kant van de stad gegaan waar ze
heel veel mooie borduurpakketten hebben. Ik heb er iets naar mijn zin gevonden en Bilegt ook.
Borduur pakketten zijn hier maar ook in China erg goedkoop. Daarna nog naar het spoorwegmuseum
dat natuurlijk ook al gesloten is maar vanaf de straatkant kun je heel goed alle lock's zien, mooie en
grote exemplaren, ze zijn alleen een beetje te fraai geschilderd waardoor het nogal onecht overkomt
maar toch leuk om te zien.
Dag 28 19-09
Helaas vandaag vertrekken we weer en gaan we via Moskou weer terug.
Mejet en Bilegt brengen ons vroeg in de ochtend weer naar het vliegveld.
Mongolië is een schitterend land uitgestrekt met gastvrije mensen.
Als u ooit van plan bent om naar Mongolië te gaan dan is de hulp van
Mejet en Bilegt zeker een aanrader dit is hun mailadres mejet69@yahoo.com

Groetjes Jaap en Helen
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Winnaars / Winnaressen Zomerpuzzel.
De winnaars van de voorjaarspuzzel hebben een tuin solar lampje gekregen
1 x libel, 1 x vlinder, 1 x kolibri.
Ze waren er alle drie heel blij mee. En nu maar hopen op veel zon.
Cor van de Laan heeft op woensdagmiddag 26 augustus voor de aanvang van de
wekelijkse Jeu de Boules wedstrijd de trekking voor de Zomerpuzzel gedaan.
Cor is helper op tuin 57 en brengt al vele jaren tuinderspraat en andere post rond
voor onze vereniging.
Cor heeft de wijk waar de meeste kilometers gemaakt moeten worden hij heeft
namelijk de wijk in zuid en daar wonen de leden erg verspreid.
We zijn erg blij met zulke mede tuinders die wat voor onze vereniging willen doen.
In deze Tuinderspraat wordt een beroep op u gedaan door Roel Hoogendoorn.
Roel is van de Tuin commissie en die kunnen in geval van nood wel wat hulp gebruiken.
Geef u op want vele handen maken ligt werk.
En laat het niet worden van “Ja had mij maar gebeld”
De oplossing van de tekst van de woordbalk was.
Vakantie in eigen land is ook goed en grappig
De volgende gelukkigen zijn :

1. Ankie Sluijter
2. Hedi Lever
3. Fred Schilpzand

tuin 77
tuin 98
tuin 74

Allemaal van Harte Gefeliciteerd

De gewonnen prijs kunt u ophalen op iedere woensdagmiddag in ons verenigingsgebouw
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Foto’s gemaakt door Jolanda Meier op haar tuin.
Voor meer foto’s van Jolanda kijk dan eens op onze site onder de link :
Info van leden / Mijn Moestuin - Jolanda Meier

Onze Belgische tuinvriend.
Onze vriend kwam laatst bij een gerenommeerde
visdelicatessenzaak.
“Graag een broodje walvis filet met uitjes” zei hij.
Antwoord: “Sorry, dat hebben wij niet”.
“Oh”, zei onze vriend, “Doe dan maar zonder uitjes!”
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Beste leden,
Bedoeling van dit schrijven is U te informeren “”hoe of wat””. We starten weer op donderdagavond 3
september a.s.
Alleen degenen die niet meer komen, graag even een belletje naar Andries.
Tel. 023-5716237 of 06-49805390.
Voor de rest van de club bent U weer van harte welkom en zullen we er weer een prettig seizoen van
maken! Sportieve groeten,
Heeft u interesse om ook te komen klaverjassen komt gerust eens langs dat kan natuurlijk ook
na 3 september.
Greet,Jaap en Andries.

Lieveheersbeest zont achter glas
Het lieveheersbeestje oogt zeer vrolijk met zijn rode schild en zwarte stippen.
Niet verwonderlijk dat het kevertje staat voor geluk en liefde en het
symbool is tegen zinloos geweld. Maar schijn bedriegt, want achter
dat schattige uiterlijk schuilt een felle jager.
Een rood schildje schuifelt over de vensterbank van het café in
Het Dolhuys in Haarlem waar we elkaar treffen voor een kop koffie.
Dik Vonk pakt een determi-neerpotje en wipt het lieveheersbeestje erin.
„Ik heb er even zachtjes in geknepen. Kijk, zie je die gele stipjes liggen?
Van schrik heeft het dier een stofje uitgescheiden. „Schijnbloeden heet dat."
Het stofje komt uit de gewrichten van zijn poten. Het schijnt vreselijk vies te
smaken en te ruiken. Daarmee voorkomt hij dat hij wordt opgegeten.
De rode kleur betekent ook de waarschuwing: ik ben niet eetbaar.
Dat smerige, gele goedje gebruiken de lieveheersbeestjes ook voor elkaar.
Door het af te zetten op de overwinteringsplek kan de volgende generatie die feilloos vinden. Hoewel
het lieveheersbeestje in z'n eentje de wereld verkent, overwintert hij met soortgenoten op een luwe,
vorst-vrije plek in een boom of spouwmuur. Wel zo veilig. Om de koude winter te kunnen overleven,
maakt het lieveheersbeestje antivries in zijn bloed aan. Hij wordt dan wel koud, maar het water in de
cellen van zijn lichaam kristalliseert niet. Zo blijft hij in leven. Als de temperatuur stijgt, wordt het
antivries weer afgebroken. De winterslaap duurt van ongeveer oktober tot maart. Wanneer ze
ontwaken, is afhankelijk van het weer. De temperatuur maakt niet zo uit, als het maar boven de tien
graden is. Zon en weinig wind zijn belangrijker." Eigenlijk is het lieveheersbeestje de fanatieke
badgast onder de insecten: lekker achter glas op het terras in de zon.
Als de diertjes voldoende zijn opgewarmd, begint de voortplanting. Van april tot juni kunnen de
vrouwtjes meerdere leg-seis produceren. Moeder gaat eerst op zoek naar planten met bladluis, het
dieet van het lieveheersbeestje. Daar legt zij haar eitjes. Zo kunnen de larven, als ze eenmaal uit het
ei zijn, zich meteen te goed doen aan de luizen. Soms eten de oudere de jonkies op als de luizen zijn
weggevlogen naar andere planten. Het lieveheersbeestje jaagt dus ook op zijn soortgenoten als het
zo uitkomt. Als de larve een aantal keer is verveld en als pop een periode heeft gerust, kruipt er na
een aantal weken een lieveheersbeestje uit. Nu het zomer is, kun je zowel de volwassen dieren van
vorig jaar als de jonkies van dit jaar zien vliegen. Voor de oudste generatie komt wel snel het eind in
zicht. Hoewel er zijn die van ouderdom sterven, kunnen ze ook ten prooi vallen aan wantsen, een
parasietwesp of een schimmel. „En wat denk je van regen? Een regendruppel is echt een probleem,
die komt hard binnen hoor.
Gelezen in de krant
Voormalig stadsecoloog Dik Vonk neemt het lieveheersbeestje onder de loep
geschreven door Ellen de Boer
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Uit de slip (door Harry Opheikens)
Onlosmakelijk aan het circuit is de slipschool verbonden en,
hoewel hij er alweer jaren niet meer is, is daar nog steeds de naam
van de oprichter aan verbonden: Slotemaker. Over twee jaar
bestaat de slipschool alweer 60 jaar, waarvan meer dan de helft de
oprichter dat niet meer heeft meegemaakt.
Rob Slotemaker
Geboren op 23 juni 1929. Als straaljagerpiloot maakte Slotemaker kennis met de gevaren bij het slippen. Dit
was voor hem aanleiding om van het antislippen zijn vak te maken. Nadat hij bij Peter Gijswijt op de ENAS
(Eerste Nederlandse Antislipschool en Autorensportschool) als instructeur werd opgeleid, richtte hij met behulp
van Gijswijt in 1957 Slotemakers Anti-Slipschool
op en was al snel succesvol. Gaandeweg
ontstond het idee om ook op het circuit instructie
te gaan geven, wederom in navolging van
Gijswijt.
Rob zijn hele leven stond in het teken van auto’ s
en racerij. Drie decennia lang racete Rob
Slotemaker op hoog niveau, reed hij
verschillende rally’ s en nam deel aan de 24 uur
van Le Mans. Ook verzorgde hij stunts voor o.a.
de film Le Mans (1971).
Rob had ook oog voor talent. Hij heeft oudFormule 1 coureur Jan Lammers getraind en
gecoacht, zo ook topcoureur Wim Loos.
Helaas overleed deze geweldige coureur en
inspirator veel te vroeg. Op zijn eigen circuit reed
hij, op ongelukkige wijze, zijn eind tegemoet.

De begrafenis van Wim Loos juli 1967

Wie was Peter Gijswijt?
Ik noemde de naam hierboven al. Wat is de link met Rob
Slotemaker.
Peter Gijswijt 1917–1988 - Nestor Nederlandse
antislipscholen en racescholen.
Vlak voor maar vooral in de oorlog (hij is actief in het verzet
en drager van het verzetsherdenkingskruis) doet Peter
Gijswijt Sr. zijn eerste ervaringen op t.a.v. het beheersen
van voertuigen in extreme omstandigheden en ontwikkelt
zijn theorieën daarover. Eind jaren veertig richt hij de ENAS
(Eerste Nederlandse Antislipschool, later kortweg ASS) op
op Schiphol Oost.
Het is in die tijd een soort van wonder dat er een cursus
Rob, rechts, tijdens de opnames op Le Mans
bestaat waar je leert om je slippende auto in bedwang te
houden. Autojournalisten, sportrijders, leden van het
In 1971
Koninklijk huis, artiesten van radio en tv, maar ook
beroepschauffeurs, GGD, Politie, PTT, artsen, advocaten, enz. volgen met veel enthousiasme de antislipcursus
(slipcursus in de volksmond). Ook mannen die toen al in de racerij meedraaiden kwamen naar de slipschool om
te oefenen (en om lol te schoppen).
Enkele jaren later staat één van die mannen nieuwsgierig de glijpartijen op de antislipschool (inmiddels verhuist
naar de Coenhaven in Amsterdam) te observeren. Het is Rob Slotemaker, die zijn nieuwsgierigheid omzet in
daden en op 15 november 1956 ook de antislipcursus volgt en wordt uiteindelijk opgeleid als instructeur tijdens
een driedaagse cursus begin 1957, samen met o.a. Wim Schorr. Slotemaker vond het slippen dermate leuk en
interessant dat hij enige tijd later zelf een slipschool wilde. Hij deed dit samen met zijn vrienden Wim Poll en
Wim Schorr. Peter Gijswijt Sr. bemiddelde bij de aanleg van de antislipschool op het circuit van Zandvoort, en
leverde de ‘know how’ en de auto’s erbij. Slotemakers antislipschool is een feit (augustus 1957) en de eerste
jaren is het contact tussen Slotemaker en PG goed.
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Racen.
Peter Gijstra richt op 19 januari 1958 de ENAS (Eerste Nederlandse Autosport School) op. Hoewel geen groot
coureur weet hij heel goed zijn kennis en theorie over te brengen op zijn pupillen, o.a. oud formule 1 coureur
Carel Godin de Beaufort. Ook Rob Slotemaker is 1 van die pupillen. In een later stadium beginnen Rob
Slotemaker en Henk van Zalinge zelf een eigen raceschool.
Om uiteen lopenede redenen scheidden de wegen van Slotemaker en Gijswijt zich later definitief en de
geschiedenis leert dat Rob Slotemaker het als coureur en slipschoolhouder goed deed.
Bron: http://www.racehistorie.nl/rijders

Jan Lammers
Lammers leerde al op
jonge leeftijd autorijden.
Hij kreeg een baantje bij
de slipschool van Rob
Slotemaker. Lammers
mocht de weg nat
spuiten voor cursisten.
Hij kreeg er 200 gulden
per maand voor. Maar
hij mocht ook af en toe
achter het stuur zitten.
Nadat hij de kunst van
het slippen onder de knie gekregen had, verschoof zijn interesse al snel naar het circuit en daar bleek
andermaal dat Jan Lammers talent had. Via de toerwagens en sportcars kwam hij in de Formule 3 terecht. Dat
bleek in 1978 de ideale opstap naar de koningsklasse. Slotemaker gaf Lammers uiteindelijk de kans om zijn
ambities waar te maken. Toen Lammers in 1978 geen sponsors kon vinden, beleende Slotemaker zelfs zijn
eigen huis om het volgende Formule 1-seizoen voor hem mogelijk te maken.
Tragische ongevallen
In het jaar waarin voor Jan Lammers dromen uitkwamen, tussen september 1978 en september 1979, deden
zich ook twee tragische ongevallen voor. Tijdens de grand prix van Monza in 1978, nadat hij zijn eerste contract
in de Formule 1 had getekend, is Lammers getuige van de crash van de Lotus-coureur Ronnie Peterson, die
later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed.
In september 1979 stond Lammers langs de kant van 'zijn' baan in Zandvoort, terwijl zijn leermeester Rob
Slotemaker de macht over het stuur verloor. Slotemaker slipte over een plas olie en reed tegen een andere
auto aan. Hij was op slag dood.
Na Rob’s dood nam Jan Lammers
de leiding van leermeester Rob zijn
anti-slip school over.
Het noodlot
Het noodlot sloeg op 16 september
1979 toe voor Rob Slotemaker.
Hoewel al bijna 40 jaar geleden zal
menig (circuit)fan dit nog heel goed
in de herinnering hebben. Een
Zweedse deelnemer, Michael
Strauch had zijn Camaro met een
opgeblazen motor, net voor de bult
naar het Scheivlak toe, aan de kant
van de racebaan geparkeerd.
Precies op de ideale lijn lag een
oliespoor wat al begon bovenaan
de Hunserug. Aangezien er tijdens
de race al het nodige gebeurd was
ging er voor de zekerheid een
BMW van de wedstrijdleiding naar
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de onfortuinlijke rijder toe. De wagen werd, op het gras, achter de gestrande Camaro van Strauch gezet. Rob
Slotemaker kwam op volle snelheid over de Hunserug aanzetten en had geen schijn van kans op het glibberige
oliespoor. De vijftig jarig coureur raakte in een slip en boorde zich vol in de zijkant van de stilstaande BMW. De
veteraan, bezig aan zijn laatste racejaar, was door een nekbreuk op slag dood. De meester van de antislip, die
al zoveel hachelijke momenten in vliegtuigen, race- en rallyauto's meemaakte, die een brand overleefde op zijn
anti-slipschool, die had geen enkele kans tegen het noodlot. De Nederlandse autosport verloor op die dag een
fenomeen.
Bron: Gerrie Hoekstra en Autorensport - Foto's: Archief Autosport.nl
Hans Deen
Na zijn militaire dienstplicht kwam Hans Deen in augustus 1965 met Rob Slotemaker in contact die Hans vroeg
instructeur op de Rob Slotemaker Anti-Slipschool te worden en dat heeft hij tot december 1978 gedaan.
Rob Slotemaker was geen gemakkelijke werkgever maar je kon ontzettend met hem lachen, aldus Hans Deen.
Vanaf februari 1983 is Hans Deen manager van de KNAC Anti-Slipscholen geworden. De KNAC AntiSlipscholen hadden drie slipbanen in Deelen, Drachten en Ypenburg. Tot 1992 is hij daar als manager
gebleven.
De slipscholen
Het meervoud klinkt natuurlijk een beetje raar als er maar 1 Slotemaker Anti-Slipschool bestaat, maar de school
heeft op drie verschillende locaties een plek gehad. Echter wel heel nauw in de buurt van het circuit. In 1957
begon Rob Slotemaker zijn school op de Jac. P Thijsseweg.. Thans is het een doorlopende weg richting
sportpark, maar toen was het een doodlopende weg richting Bos-in van het circuit. Vanwege o.a. de bouw van
de Beatrixschool moest deze locatie in 1964 verlaten worden en kwam de slipschool aan de andere kant van
het circuit te liggen aan de toegangsweg van het circuit richting Tunnel West. Door de veranderingen aan en
om het circuit, maar ook de (commerciële) en technische vooruitgang van het anti-slippen kwam er een
compleet nieuwe slipschool met meer mogelijkheden. In 1980 nam dus Jan Lammers de slipschool over mede
om de doorgang te waarborgen. In 1982 werd de anti-slipschool overgenomen door Interstate. In 2003 werd de
huidige anti-slipschool gebouwd
Locatie 1 was van 1957 tot 1964, locatie 2 van 1964 tot 2003 en locatie 3 is de huidige locatie dus vanaf 2003,
een beetje weergegeven vanuit google-maps.

Locatie 1
Locatie 2

Locatie 3
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Vanaf diverse sites en facebook vele plaatjes, maar dan vanaf de grond. Hier locatie 1, waarvan een aantal
foto’s uit de verzameling van Rob Petersen komen.
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Wat meer bekender is locatie 2 langs de toegangsweg van het circuit en wie kent de kleine Simca’s niet,
waarmee o.a. Jan Lammers het vak heeft geleerd.
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Zoals gezegd werd in 2003 de nieuwe en huidige locatie gebouwd, naast de ingang van de circuittoegangsweg.
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Jeu de boules club Heren.
Al weer een maand terug op 7 juli had
Theo een z.g “”dagje uit “” gepland. Met
15 man verzamelden we bij de Vomar en
vertrokken we met 3 auto,s om 9 uur
richting de Vecht, Nieuwersluis.
Daar om 10 uur aangekomen stond er bij
Ome Cees een koffietafel klaar.
Theo had alles weer van te voren als
vanouds eerst verkend en toen de zaak
vastgelegd.
We zaten op het terras aan de Vecht en om 11 uur vertrok de aan de overkant gelegen boot voor een
rondvaart langs de Vecht.
Nieuwersluis was vroeger bij de dienstplichtige militairen bekend als opvang voor militairen die zich
niet konden vinden met de dienstplicht. Het is er nog steeds, nu als jeugd-detentie-inrichting.
Ook welbekend langs de route zagen we slot Nijenroode, bekend bij vele managers te lande die daar
een opleiding genoten. Om half een kwamen we weer aan bij Ome Cees om de lunch te gebruiken,
dit alles onder heerlijke weersomstandigheden.
Om half drie vertrokken we naar Utrecht, het Spoorwegmuseum.
Prachtig om alles weer te zien waar de meesten van ons mee opgegroeid waren.
De rondleiding had een pretje voor ons geregeld. We verzamelden ons in een gebouw in twee
groepen en werden ingedeeld als wagenvoerders, remmers en conducteurs en stonden uiteindelijk in
de cabine van een trein. De voorruit keek uit op de rails. De trein ging rijden en wij waanden ons
wagenvoerders. Het ging als maar harder en alles bewoog mee. Het werd een krijspartij !! Geweldig
wat een pret en een een drie-demensionale
gewaarwording!!!
Weer naar de auto’s en terug naar de Ome Cees. Ze
hadden daar een grote tafel voor ons neer gezet en onder
het genot van een borrel, kozen we onze maaltijd uit.
Verrrukkelijk!! Smullen aan de Vecht !! Om 21,00 uur de
auto’s weer opgezocht en om 22.00 uur reden we
Zandvoort weer binnen.
”Theo you did it again” Bedankt namens de boulers!

Op woensdag 5 augustus was het al weer raak.
De jaarlijkse Bekeruitreiking met na het boulen
een goedverzorgde barbecue. Wederom was het
stralend weer en konden we buiten zitten.
Engel had voor lange tafels gezorgd, Ahmed
deed de barbecue en Kees bleek een
voortreffelijke “bakkenist” Hulde!! Onder het genot
van de hapjes en de borrel maakte Theo de
prijzen bekend:
Een met 12.33 punten COR., twee met 12.00
punten Ahmed, drie met 11.52 punten Kees en de poedel met 10.83 punten Andries!
Voor de goede orde, de rest: 5 Willem 9.60 -6 Gerard H. 9.56 – 7 Marcel 9.35 – 8. Theo 9.23 – 9.
Jaap 9.15 – 10 . Gerard W. 9.11 – 11. Karel 9.10 – 12 .Hans 9.05 – 13 .Koet 8.77 – 14. Frans 8.04.
Zonder aan te dringen deden de heren spontaan hun knippen open voor het jaarlijkse kado voor
Theo en Willem overhandigde dat met de wens dat hij nog maar lang ons mag verzorgen.
Theo bedankt!!!!
Nadat we wederom van een uitstekende maaltijd hadden genoten, met prachtige salades en
uitstekend vlees, zijn we om 22.00 uiteen gegaan. Hedi en Engel weer bedankt voor de goede
zorgen!
Waar we heel blij mee zijn is, dat sinds drie weken onze Willem Duivenvoorde weer in ons midden
hebben, Gezond en wel! Willem welkom!!
WVD 070815
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Fruit-willigers gezocht
Zaterdag 15 augustus organiseerde de POMologische Vereniging Noord-Holland haar jaarlijkse
Open Dag in de collectie-boomgaard in de Beemster.
De stichting Fruittuinen Zuid Kennemerland, waar ik ook lid van ben, was ook uitgenodigd om daar
met een kraam te staan (n.b. De stichting Fruittuinen ZK hebben in februari de snoeicursus bij ons op
het complex verzorgd).
Wij stonden daar om meer bekendheid te geven aan
onze stichting die zich richt op het in stand houden
van de oude fruittuinen bij de landgoederen in Zuid
Kennemerland.
Voorbeelden hiervan zijn Huis ter Speyk, Elswout en
het Manpad, de laatste is alom bekend om zijn
prachtige slangenmuur met lei-fruit.
De stichting is op zoek naar vrijwilligers die willen
(leren) snoeien.
Een cursus snoeien alleen is vaak niet genoeg om het
snoeien echt in de vingers te krijgen. Dat vraagt om
veel praktijkervaring opdoen.

slangenmuur met lei-fruit Manpad

onderweg

Het was een hele gezellige dag en ik heb veel nieuwe
kennis opgedaan, maar we hebben geen enthousiaste
leden geworven.

Gezien de locatie was dat ook niet de
verwachting.
Op 18 oktober staan we weer in de
Stadskweektuin tijdens het Herfstevenement.
We hopen daar meer succes te hebben.
Overigens is dit voor veel tuinders ook een heel
interessant evenement, dus heb je tijd, dan zou
ik zeker even langsgaan.
De reden dat ik hierover schrijf in ons blaadje is
dat ik op de tuinvereniging ook graag iets met
lei-fruit zou willen doen langs de bunker muur.
Zou het niet prachtig zijn als we daar ook een
aantal appel- en perenbomen hadden staan. Ik
weet niet of je wel eens het leifruit op het
Manpad hebt gezien, maar dat inspireert mij wel
enorm.
Aan de muur staan 60 jaar oude bomen, nu
volop in het fruit. Schitterend om te zien.
Zoiets moois heeft natuurlijk veel tijd en aandacht
nodig. Dat lukt mij nooit in mijn eentje.
Daarom, wie heeft zin om mij hierbij te helpen?
De Stichting ZK is bezig om in het eerste kwartaal
2016 een cursus over leifruit te organiseren.
Het lijkt me leuk om daar met een clubje van de
vereniging naar toe te gaan.
Als je interesse hebt, neem dan svp even contact
met me op.
Tel. 06.38508526 of via de mail secretaris@vtvz.info

Ria Reeuwijk
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Inzameling groenvuil
Op de Woensdagen tussen 14 en 18.00 uur.
bij de kantine aan de ingang van het tuincomplex.
Daar zal het afval onder toezicht in de grijze bakken worden verdeeld. (vol is vol)

Sept: 30*). Okt: 7, 14, 21, 28. Nov: 4, 11, 18, 25. Dec: 2, 9, 16.
Welk tuinafval kan er worden aangeboden

*) mits niet vol

Wat kan er NIET worden aangeboden? :

op de bewuste woensdagen? :

- Zand en aarde

- Handzaam gemaakte takken en ander

- Composteerbare groente en blad afval
- Ander tuinafval zoals stenen,planken en ander

snoeiafval

bouw of meubel materiaal

- Stronken
- Kweek en niet composteerbaar onkruid

- Groenafval van thuis meegenomen.

waarvan de hoeveelheden te groot zijn
Het is ten strengste verboden uw tuinafval over

voor eigen afvoer.
- Nachtschade afval (tomaten, aardappel en
ander nachtschadeloof)

de hekken of in het duingebied, op de
parkeerplaatsen en in onze groenstroken te
dumpen op straffe van royering.

??????????

Grofvuilstortplaats

??????????

Beste Leden
Rond onze kantine wordt regelmatig door gemakzuchtige leden vuil gestort zoals tuinstoelen,
tafels en ander grofvuil.
Een ander moet dat maar opruimen denken zij, nou dat is niet helemaal de bedoeling.
Het bestuur vraagt dan ook aan alle leden als zij zien dat iemand iets neer gooit aan rommel
om dit te melden bij het bestuur zodat zij degene die dit doet er op aan kunnen spreken en
het dan ook door hem/haar te laten verwijderen
Het Bestuur

De jaarlijkse BBQ werd weer druk bezocht en het weer was uitstekend

Terwijl men heerlijk zat te genieten
van de bbq nam dit konijntje de
kans waar om zijn kostje bij elkaar
te zoeken
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