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Van de voorzitter.
Beste medetuinders,
Nee, we gaan het niet over die ellendige Corona hebben. Wel even over de
voordelen.
Dankzij Corona kan ik in alle rust en in een overvloed van vrije tijd mijn
voorwoord schrijven.
Dankzij Corona vergadert het bestuur per conference call en kunnen we gewoon
thuis blijven en duurt de vergadering veel korter.
Dankzij Corona zien we veel meer tuinders op de tuin.
Dankzij Corona geen zaterdagbeurten, dus nog meer vrije tijd.
Dankzij Corona worden alle schoonmoeders afgezegd voor het kerstdiner.
De poort gaf deze week weer eens problemen, Gelukkig was niet het slot de
oorzaak, anders hadden we weer nieuwe sleutels moeten uitdelen en dat is een
kostbare zaak,
Het bestuur werkt aan een 5 jaren plan. Er zijn veel wensen, die allemaal geld
kosten en zo kunnen we de kosten over 5 jaar verdelen of nog verder voor ons
uitschuiven. Als het bestuur alle wensen heeft goedgekeurd wordt het bekend
gemaakt aan de leden. Mocht je zelf nog een idee hebben, dan kunnen we dat
mogelijk ook meenemen.
In 2022 bestaat de vereniging 50 jaar. Dus alle reden voor een feest. Er is
inmiddels een feestcommissie benoemd en die gaan ons verrassen met geweldige
ideeën. Alle leden mogen suggesties doen bij de leden van de commissie t.w.
Ria Leegwater, Marjon Lemmers en Sandra Zeeman.
In de ALV van 26 september is er gesproken over de aanschaf van een AED
apparaat. Zo’n apparaat die je leven kan redden als je hart er mee stopt, waarvan
je er ten slotte maar eentje van hebt.
Een werkgroep van Peter Visser, Laura Korevaar en Joop Vlaming zullen
te zijner tijd het bestuur adviseren over de wenselijkheid hiervan.
We zijn benieuwd.
Mijn tuin gaat heel langzaam in slaap om in het voorjaar weer wakker te worden.
Nog een wagen vuil afvoeren en dan kan ik ook in winterslaap.
Niemand weet wat er moet worden georganiseerd voor Sinterklaasavond of de
Kerst, maar het blijft het belangrijkste om gezond te blijven en dan nemen we het
ongerief voor lief.
Blijf gezond!
Jullie voorzitter

Conceptnotulen ALV VTV West Beverkoog dd 26-9-2020
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De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden:
“Welkom aan alle medetuinders en eventuele partners. We hadden geen idee over
de opkomst en daarom zijn we weer aanwezig in De Geist. Met de 150cm regel
zouden we 50 mensen kunnen plaatsen, maar het zijn er minder geworden. Het
bestuur is verplicht om elk jaar een ALV te organiseren. Met 6 maanden vertraging
dan alsnog een ALV.
Covid 19 heeft het bestuur aardig beziggehouden en nog steeds. Binnen de gebouwen acht het bestuur zich verantwoordelijk en stelt regels op. Buiten deze gebouwen wordt verwacht dat eenieder zijn eigen verantwoordelijk neemt. Voor de Konkelboet geldt dat we openblijven zolang men zich aan de 150cm afstand houdt. Zo
niet dan wordt de kantine gesloten. Voor de winkel geldt hetzelfde. Géén mensen
in de winkel m.u.v Piet en Loek. Allemaal voor je eigen bestwil en je medetuinders.
Het bestuur is bezig met een 5 jaren plan. Momenteel zijn we aan het inventariseren van de nodige werkzaamheden en de kosten daarvan. Eenieder die ook een
bijdrage wil leveren aan dit plan is van harte welkom.
Gezien de agenda verwacht ik niet dat we een pauze nodig hebben.
Ik wil deze vergadering beginnen om alle medewerkers te bedanken die een heel
seizoen mogelijk hebben gemaakt. De winkeliers, de grasmaaiers, de Electra mannen, de vrijwilligers van de Konkelboet, de vrijwilliger van het Konkelboek, de
tuincommissie en mijn medebestuursleden, die mij tolereren.
De kantinecommissie draait op volle toeren en zoekt nog versterking.
Het afgelopen jaar moesten we ook afscheid nemen van iemand die ons is ontvallen. Wij denken aan Ruud van der Linde. Een echte tuinliefhebber. Zijn tuin was
een voorbeeld voor vele anderen. Wij wensen zijn vrouw en allen die hem node
zullen missen troost en kracht.
Ik wil dit voorwoord afsluiten met de wens dat wij met elkaar een vruchtbare vergadering mogen beleven en dat we met elkaar de vereniging steunen en dragen.
Ik verzoek jullie enkele uren onbereikbaar te zijn per mobiele telefoon.”
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Ingekomen en uitgaande post:
Er zijn 19 afmeldingen binnen gekomen. Aanwezig zijn 18 leden en het bestuur. Gezien de geringe respons op de herhaalde uitnodiging voor deze ALV is de
vraag of de communicatie via de e-mail voldoende de leden bereikt. Bij de komende tuinhuurnota zal een kleine enquête worden gevoegd om te vragen aan de leden
of deze vorm van communiceren bevalt.
De heer Dijcks heeft zijn tuin opgezegd. Hij is lid van de kascontrolecommissie, heeft meegedaan met de controle van de boeken. Hij laat het dechargeren van
de penningmeester over aan Jan Leegwater.
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Mededelingen:
De voorzitter deelt mee, dat het bestuur voornemens is om een AED aan te
schaffen. We zouden gebruik kunnen maken van de AED van de kinderboerderij,

maar voordat toegangspoort van de kinderboerderij en hun kantinedeur zijn geopend is er al te veel tijd verstreken om levensreddend te kunnen optreden, zo
is de inschatting. Er worden opmerkingen gemaakt over a de zwaarte van een
reanimatie, b er moeten 2 personen aanwezig zijn bij de reanimatie, c er moeten
voldoende mensen worden opgeleid, d de kans op een succesvolle reanimatie is
gering. Desondanks keurt de vergadering de aanschaf van de AED goed, als er
door een werkgroep een positief advies is uitgebracht. Het betreft een uitgave van
€1700,- Voor deze werkgroep melden zich aan: Peter Visser, Joop Vlaming en
Laura Korevaar.
Er worden vrijwilligers gevraagd voor een werkgroep ter voorbereiding van
het 50-jarig jubileumfeest van de vereniging in 2022. Ria Leegwater meldt zich
hiervoor aan. Ondersteuning zal onder de overige leden worden gezocht.
Komend voorjaar zullen als proef 2 containers worden gehuurd, één voor
groenafval, één voor overig afval. Dat kost €580,- De leden dragen individueel
bij in de kosten afhankelijk van hun hoeveelheid gedumpt afval. Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om een houtversnipperaar te huren of aan
te schaffen. Het bestuur neemt deze suggestie mee. Ook wordt opgemerkt, dat de
tuinder toch zelf verantwoordelijk is voor het verwijderen van afval. Alles wat men
zelf op zijn/haar tuin brengt, kan men er ook weer van afvoeren. Het moet niet
verleidelijk worden om vuil op te sparen totdat de vereniging een container ter
beschikking stelt. De voorzitter geeft aan, dat het om een proef gaat en dat er een
bijdrage wordt gevraagd, die het project grotendeels kostendekkend moet maken.
Het is in elk geval de bedoeling, dat vrijwilligers worden ontlast, die nu bijna wekelijks met een vracht naar de afvalverzamelplaats rijden. Harjen Baas geeft aan,
dat het verscherpte toezicht op vervuilde tuinen ook vruchten afwerpt.
Voor een commissie, die zich bezig zal houden met aandacht voor zieke leden meldt zich geen van de aanwezigen.
De stroomclub is na de aanleg van het elektra op de tuin opgeheven. Voorkomende storingen worden verholpen door Rob Vrieze en Jos Olijhoek. Mensen,
die nog ondersteuning willen bieden, kunnen zich wenden tot Bert van Dok.
Er zijn ook nog vrijwilligers voor de kantine nodig, zo meldt de voorzitter.
Aardappelbeleid. Wat betreft Phytophtora was dit een goed jaar mede door
de droogte rond de oogst. Het assortiment kan worden uitgebreid en Peter Visser
zal zijn ervaringen met andere soorten aardappelen delen en daarover suggesties
doen. Vanaf nu kunnen tuinders hun voorkeur bekend maken. Dirk van der Vorm
wijst op de uitgebreide aardappellijst van de firma van der Wal. De vereniging
houdt zich het recht voor om soorten af te wijzen, als zij te weinig resistent zijn
tegen aardappelziekten.

Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de functie van penningmeester. Later in de vergadering zal dus schriftelijk worden gestemd over de huidige
penningmeester, Nathalie Peters, die zich herkiesbaar stelt.
Voor de rondvraag zijn geen vragen van tevoren ingediend. Dat betekent,
dat er alleen vragen kunnen worden gesteld over de onderwerpen, die in deze vergadering worden behandeld.
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Notulen 23-3-2019:
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en ze worden vastgesteld.
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Verslag van de secretaris
Er is afgelopen 2 jaar op verschillende momenten overleg geweest en er is
meerdere keren getelefoneerd met het hoogheemraadschap over de stand van
zaken in de spoorsloot. Op dit moment is er een aannemer bezig met het in kaart
brengen van de situatie. Dit in opdracht van ProRail, die verantwoordelijk is voor
het onderhoud van de hele spoorsloot. Het traject, dat wordt beoordeeld, strekt
zich uit over 3 kilometer, vanaf het station in Alkmaar tot en met het deel langs
ons complex. Over dat hele traject moeten eigenaren worden benaderd om toestemming te geven op hun grond modder aan te voeren, te deponeren en af te
voeren. Pas als dat alles rond is kan deze aannemer de opdracht krijgen om het
baggerwerk uit te voeren. Dat zal dus niet voor de winterklaar zijn, zo verwacht de
aannemer.
De wedstrijd “wie heeft de grootste ui”, georganiseerd door de firma Groot
en Slot is afgesloten op 10 september. Op dat moment kon iedereen zijn ui inleveren. 2 leden hebben dat gedaan, en dat is niet veel in het licht van de uitreiking
van 40 zakjes zaad in dit voorjaar.
15 medetuinders hebben meegedaan aan de bestrijding van de veenmol.
Er zal aan deze deelnemers per mail naar hun ervaring worden gevraagd. Desgevraagd deelde de leverancier van de nematoden mee, dat vooral de jonge veenmollen worden geraakt door de nematoden en dat grotere exemplaren moeilijker
te bestrijden zijn.
De schade van de inbraak eind 2019 in de tuinwinkel was zo laag, dat dit
binnen het eigen risico van de verzekering viel.
Op aanwijzing van verenigingsleden en na overleg met de kinderboerderij
over de ervaring met rattenvangst zijn er door de vereniging 2 rattenvallen aangeschaft, die kunnen worden gebruikt door de leden.
Begin 2020 had de schuur schade aan het dak opgelopen door de storm. De
verzekering heeft dit gedekt exclusief het eigen risico.
De stroomstoringen op het complex is door enkele vrijwilligers hersteld.
Over de asbestverwijdering en de kosten zijn de leden afgelopen jaar geïnformeerd. Deze zaak is afgerond.
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Verslag van de penningmeester:

Ondanks enkele grote uitgaven, zoals o.a. onverwacht een nieuw slot voor het
toegangshek, en de aanschaf/plaatsing van zonnepanelen is 2019 toch een goed
jaar geweest. Dat is grotendeels te danken aan de inzet van de winkelvrijwilligers
van de tuinwinkel en door de opbrengst van de kantine, die ook door enthousiaste
vrijwilligers wordt gerund.
Aangaande de zonnepanelen het volgende: vanaf augustus 2019 zijn de panelen
actief. De jaarrekening loopt van maart 2019 tot maart 2020. In vergelijking met
de rekening 2018/2019 is het stroomverbruik de helft lager. Rob Schmitz ziet
graag in het jaarverslag terug wat de energiekosten zijn en wat de opbrengst van
de zonnepanelen is. Jan Leegwater zegt, dat je het dagelijkse stroomverbruik niet
van de meter kunt aflezen. Een omvormer geeft duidelijkheid over de opbrengst
van de zonnepanelen. Rob Schmitz vraagt zich af waar het verschil zit in onderhoud complex 2018 vs. 2019. Dirk v.d. Vorm ziet graag het herentoilet gerenoveerd. Dat wordt in het actieplan meegenomen en daar zal op korte termijn werk
van worden gemaakt.
De heren van de kascontrolecommissie, Jan Leegwater en Mark Dijcks hebben op
6 febr. jl. de boekhouding 2019 gecontroleerd.
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Verslag kascontrolecommissie en benoeming commissie
boekjaar 2020.
Jan Leegwater geeft staande de vergadering uitleg over de kascontrole en geeft
aan dat de kascontrolecommissie geen fouten heeft kunnen ontdekken, de cijfers
over 2019 heeft goedgekeurd en adviseert de penningmeester te dechargeren. En
zo gebeurt. De penningmeester krijgt applaus van de vergadering.
Voor de nieuwe kascontrolecommissie heeft Serge Zeeman zich aangemeld en
Jan Leegwater wil deze taak ook volgend jaar nog een keer op zich nemen. Als
reserve meldt zich Peter Visser.
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Verslag tuincommissie:
2019 en begin 2020 was een druk jaar voor onze commissie.
Naast de reguliere taken (zaterdagbeurten, toezicht op de tuinen, aanvragen behandelen van kasjes en huisjes en het aardappelareaal) zijn er in 2019 en begin
2020 flink veel tuinders vertrokken en nog meer nieuwe tuinders verwelkomd.
Samenstelling van de tuincommissie: Harjen Baas, Piet Vos, Bert van Dok.
Leegstaande tuinen: Alle tuinen zijn verhuurd en wij hebben op dit moment een
wachtlijst van 8 personen.
Toezicht op de tuinen: Maandelijks maken wij als tuincommissie een rondje langs
alle tuinen en waar nodig nemen wij contact met de tuinder.
U kunt erop rekenen dat wij ook in 2020 ons inzetten om het complex er netjes te
laten uitzien.
Contact met de tuincommissie: Als u wilt stoppen met tuinieren neem dan contact
op met de tuincommissie. Is er sprake van ziek en zeer neem dan contact met de
tuincommissie.
Overige taken: Er zijn nog enkele taken die niet onder de tuincommissie vallen
maar die wel bepalend zijn voor het aanzien van het complex. Voor het maaien
van de

graspaden in 2020zijn er twee vrijwilligers die deze belangrijke taak hebben ingevuld: Cor Bakker en Loek Kerkvliet.
Voor het bosmaaien zijn er ook 2 vrijwilligers: Jan van Baar en Gerrit Struik.
Voor de kantensnijder is een vrijwilliger gevonden.
En ten slotte: Onze tuinwinkel en plantenkas worden geregeld door Piet Vos en
Loek Kerkvliet. Onmisbaar voor onze vereniging.
De voorzitter complimenteert de tuincommissie. Zij werken hard.
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Bestuursverkiezing:
Nathalie Peters is aftredend bestuurslid en stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich
geen andere kandidaten gemeld en zij wordt met algemene stemmen herkozen.
10 Wijzigingen huishoudelijk reglement:
De voorgestelde wijzigingen worden aangenomen.
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Diefstal.
Het bestuur vraagt de vergadering om ideeën over beveiliging en het voorkomen
van diefstal. Een voorstel is om 2 camera’s strategisch te installeren bij de ingang.
Kosten ca €1000,Joop Vlaming meent dat de inbraken uit puur vandalisme hebben plaatsgevonden. Er hangen regelmatig jongeren rond op de parkeerplaatsen. Bert van Dok
zegt, dat bewaren, controleren van apparatuur en het uitlezen veel tijd en energie
kosten. Op grond van eigen ervaringen zegt Jaap Baalbergen, dat camera’s niet
helpen. De conclusie is dat de uitgave aan bewakingsapparatuur niet opweegt tegen de schade. Het voorstel wordt verworpen. Jan Leegwater geeft het advies om
bij de politie te melden als er verdachte voertuigen bij de tuin staan. Het nummer
doorgeven leidt soms tot succesvolle aanhouding.
12 Hondenbeleid:
De vraag is of het aanlijnbeleid strikt moet worden gehandhaafd, zoals in het huishoudelijk reglement wordt bepaald, dus geen loslopende hond op het complex.
Jaap baalbergen meent, dat de geest van het artikel is, dat de hond geen overlast
mag geven. Als er een goede omheining is om de eigen tuin, waardoor de hond
op eigen tuin blijft, is aan die voorwaarde voldaan. Hij pleit voor strikte handhaving van het aanlijnbeleid, met uitzondering van de eigen tuin, als daar tenminste
voldoende hoog hekwerk is. De vergadering is het daarmee eens. Controle op de
omheining ligt dan in handen van de tuincommissie.
13 Voor de rondvraag zijn van tevoren geen vragen ingediend.
14 Om 11.45u sluit de voorzitter de vergadering
Notulist: Jan Valkering

Bemesting.
Algemene informatie:
Op onze volkstuinen groeit alles door en naast elkaar en kunnen we alleen een
doorsnee advies geven.
Bij een tekort treden ziekten op en slechte groei en lage opbrengsten. Willen we
dat? Dan niet verder lezen. Maar ik ben nog nooit een sportvisser tegengekomen
die blij was met een voorntje, terwijl hij een snoek kon vangen.
We onderscheiden
anorganische meststoffen = kunstmest
organische meststoffen = dierlijke mest
Stikstof=N van nitraat
Voor vegetatieve groei.
Bij een tekort krijgt het koolblad een paarse gloed, bij wortelen rossig blad en/of
geelgroen van kleur. Dan ben je al laat en werkt alleen 30 gr chilisalpeter (15% N)
per m2.
Kalkammonsalpeter (26% N) werkt deels snel en langzaam
Magnesamon (20% N en 10% Magnesium) Ideale combi.
Fosfaat = P
Belangrijke rol bij photosynthese en wortelontwikkeling. Belangrijk voor alles wat
bloeit, zoals bloemkool, tomaat, komkommer enz. Een gebrek is niet gemakkelijk
op te lossen. Tripelsuperfosfaat (43% P) 100gr per m2 is dan het beste.
Superfosfaat (19% P)
Thomasslakkenmeel (14-18% P) voor zure gronden
Kalium = K
Belangrijk voor het transport en vorming van eiwitten en koolhydraten in de
plant. Een tekort leidt tot droogteverschijnselen b.v. gele en verdorde bladranden.
Doffe bladkleur. Bij aardappels juist glanzend. Een tekort opheffen met 10-20 gr
zwavelzure kali per m2 of patentkali (26% K) en het bevat ook Magnesium (Mg).
Kalium komt langzaam beschikbaar voor de plant, dus een vroege gift (vóór het
spitten in febr.-mrt) is aan te raden.
Magnesium =Mg
Een veel vergeten element maar erg belangrijk. Voor de fotosynthese. Transport
in de plant en maakt een sterk gewas, dus minder ziekten. Komt vooral voor op
zandgronden. Kan makkelijk worden voorkomen met eerder genoemde meststoffen als Magnesamon, Patentkali, Dolokal en Kieseriet.

Calcium = Ca
Belangrijk voor de versteviging van celwanden. Houdt de zuurgraad van de grond
op peil. Op zure grond groeit weinig en Calcium gaat dat tegen. Een plant gebruikt
ook Calcium, dus zonder Calcium verzuurt de grond langzaam. Strooi Dolokal 25 kg
per 100 m2. In februari maart. Dolokal bevat tevens Magnesium.
Sporenelementen
Wat dachten we van Mangaan, Borium, Molybdeen enz?. De plant heeft heel weinig
nodig en dit laten we over aan de vakmensen. Mensen die organische mest gebruiken of op kleigrond zitten, hebben bijna nooit tekorten.
Algemeen:
Als we ons niet willen verdiepen in al die verschillende meststoffen kunnen we
volstaan met 3 kg korrels NPK 12-10-18 per 100 meter2 en dan drie keer herhalen
per groeiseizoen. Combineer dat met een handvol Kieseriet (Mg). Altijd strooien als
we een regenbui verwachten. Na eind augustus heeft bemesting geen zin meer en
wachten we weer tot maart.
Na de winter is vrijwel alle mest uitgespoeld en moeten we weer een voorraad opbouwen, dus geef ik altijd iets extra’s in het begin tot ik gemeten heb dat de tuin op
peil is. (EC meter) en dat is 1,00 voor bladgewassen en 2.00 voor vruchtgewassen
zoals tomaat en komkommer.
Als er tekorten zijn duurt de teelt langer en wordt het eindresultaat minder. Dat
kan zijn dat de sla stugger wordt en veel later oogstjaar is.. De tomaten kleiner,
later en harder.
Voorkom teleurstelling en onderneem actie!. Zeg niet:” Ik heb het altijd zo gedaan!”
Onzin, We lopen ook niet meer in een berenvel.
Organische meststoffen
Dierlijke mest.
Het gebruik van oude stalmest heeft een tweeledig doel. Structuurbehoud en voedende waarde. De voeding is echter gering. Stalmest bevat naar verhouding in NPK
2-3-5 een beetje Calcium en Magnesium. Een normale gift is 4-5 kg per m2 en dan
na de winter. De voedingselementen komen langzaam vrij. Paardenmest is vergelijkbaar. Dierlijke mest bevat wel spore-elementen, die we niet met kunstmest toedienen.

Alleen kippenmest (NPK 4-16-7) is voedzamer en zelfs scherp, maar dat hebben
wij niet voorhanden. Er zijn ook samengestelde organische meststoffen verkrijgbaar en deze hebben een voedingswaarde van ca. NPK 8-7-7. Gebruik 70 gr per
m2. En herhaal dit 3x per jaar, want na 3 maanden is de werking op en de meststoffen uitgespoeld. Arme boeren gebruikten koemest. Na uitvinding van kunstmest gingen de opbrengsten met sprongen vooruit.
Spit de mest in het voorjaar onder. Voor de winter spitten houdt in dat de meeste
voeding is uitgespoeld tijdens de natte winterdagen.
Compost
Is alleen voor verbetering van de grondstructuur.
Heeft geen voedende waarde.
Grondtest.
Onze volkstuinvereniging biedt de mogelijkheid om een eenvoudige grondtest te
laten doen. Deze uitslag geeft alleen weer of er voldoende meststoffen aanwezig
zijn, maar niet per element. Zo’n uitgebreide test is mogelijk bij een bureau voor
ca. 150 euro per monster. Laat minimaal 3x per jaar je grond testen en dan de
eventuele kasgrond apart, want daar staan de tomaten en komkommers, paprika’s
die veel meer vragen!
Zie ook artikel hieronder.
Zo wordt tuinieren nog leuker!!!
AANMELDING GRONDONDERZOEK.
De vereniging biedt de mogelijkheid om de algehele bemestingstoestand van uw
grond te laten onderzoeken tegen een kleine vergoeding. Aan de hand van de uitslag kunt u zelf bepalen wat er nodig is om uw planten weer te voorzien van de
nodige bodemmineralen, zoals stikstof(N), kali (K) en fosfaat (P)en Magnesium.
(Mg)
U kunt de winkel vragen om een algemeen advies aan de hand van de uitslag van
de grondtest.
Begin in maart met uw eerste verzoek en vraag elke maand om een herhaling opdat u de bemesting zelf kan aanpassen of in combinatie met ons advies. Als u een
kas heeft, dient het aanbeveling deze apart te bemonsteren, omdat de voedingstoestand sterk verschilt van uw tuin. (geen uitspoeling door de regens).
Informatie en aanvraag : bij de winkel. U levert zelf uw grondmonster(s) aan. Het
monster dient op meerder plaatsen en op worteldiepte te worden gestoken, dus ca.
20-40 cm diepte. Totaal een halve liter grond is voldoende.

Sinterklaasdiscussie
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…..
Zie kan als uiterst kwetsend worden ervaren door visueel gehandicapten, al zullen die dit
waarschijnlijk niet lezen en dient dus vervangen te worden door b.v. ervaar. Daarnaast is
het onacceptabel voor de Catalanen om het over Spanje te hebben dus daar moet een oplossing voor worden gezocht. Net als voor het fenomeen stoomboot, want iedereen weet dat deze
vaartuigen zeer milieubelastend zijn.
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan…..
Het `hij` is genderspecifiek en dient vervangen te worden. Sint Nicolaas is een uiting van de
christelijke traditie en bijgevolg ongewenst.
Hoe huppelt het paardje, het dek op en neer….
Dieren horen in de vrije natuur en zijn niet om trucjes te doen, zoals huppelen en al helemaal
niet op een milieuonvriendelijke boot.
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer….
Dit suggereert een steeds wisselende windrichting. Is dit een milieu-effect of veroorzaakt door
de vervuilende gassen van de stoomboot? Hier dient een milieueffect rapportage gemaakt te
worden tot de gevolgen bekend zijn en derhalve voorlopig geen wimpels.
Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe…
Knecht is denigrerend, weinig respectvol voor minder of lager opgeleiden en suggereert een
arbeidsongelijkheid die onacceptabel is. Het zogenaamde lachen, zonder humoristische context kan als een teken van minder intelligentie worden uitgelegd. Het zogenaamde `roepen `is
door slechthorenden niet of nauwelijks mee te krijgen en hierdoor kwetsend.
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe……
Door zoet aan lekkers te koppelen ontstaat een onjuist beeld. Het is nu juist zoetigheid dat voor
obesitas en hart- en vaatziekten zorgt. Door het woord zoet te verwarren met braaf of lief ontstaat een verkeerd beeld.
Oh, lieve Sint Nicolaas kom ook eens bij mij….
Absoluut uitgesloten. De koppeling van een katholieke heilige en het woord `komen` roept
bijzonder ongemakkelijke beelden op van seksueel misbruik in de breedste zin van het woord.
En rijdt dan niet stilletjes ons huisje voorbij.
Het woord huisje doet onrecht aan mensen die zich financieel geen huis kunnen veroorloven
zoals b.v. alleenstaande moeders en noodgedwongen in een flat of appartement wonen. Ons
huis is in deze context onbewust bedoeld als eigen bezit. Onnodig grievend voor huurders en
niet-huizenbezitters.

Hobby.
Laatst was ik op bezoek bij kennissen. Zij heeft er flink de wind onder en hij is al
op middelbare leeftijd en ook eens bemind. Lang geleden. We keuvelden samen
wat over mijn volkstuin en uit het niets merkte hij ineens op: “Een vrouw geeft
niks om een tuin !”. Het leek mij een aanvechtbare stelling, zodat ik het maar liet
bij een neutraal: ”och,…”. Toen begon hij over zijn eigen tuinervaringen. Hij had
een kleine volkstuin en kweekte daar uitsluitend groenten. Maar ja, 6 kroppen sla
in één week en elke dag 1 kg tomaten was haar allemaal teveel van het goede. Ze
had geen zin om het uit te delen en begon te klagen. Nou, dacht ik. Dan neem ik
een bloementuin.
Maar na verloop van tijd begon ze te mekkeren dat ze niet van rood hield en dat
ze elke keer zoveel vazen moest verversen en nog meer van die klaagzangen. Dus
wat doe ik. Ik stop ermee en doe de tuin weg. Maar het was best gezellig op de tuin
en dus meld ik me aan voor kantinedienst. Een koppie, een praatje en wat contact
met mensen. Leuk toch? Nou ja, dat vond zij dus niet, want laatst zat ik met een
niet onaantrekkelijke vrouw gezellig op het terras te praten en komt mijn vrouw
de poort binnen. Hommeles, natuurlijk. Thuis kreeg ik van alles te horen, dus heb
ik dat ook maar weer afgezegd. Lange tijd bleef hij ernstig met het hoofd knikken.
Ik kon niet wachten om te horen wat hij toen had ondernomen. Maar hij zei: ”Nou
heb ik niks. Ik zit gewoon thuis. En weet wat ze zegt? Nou geef ik je te raden, wat
ze zei. Ze zei: “Wat ben je toch saai. Iedere man heeft een liefhebberij. Maar jij
hebt niks.” Dat zegt ze. Dat is mijn vrouw al 45 jaar. Kan je nagaan.
Ab Seurt
						
----Bonenstoofpotje met gehakt
Porties: 4 personen
Bereidingstijd: 30 minuten
Ingrediënten:
•
1 pot bonemix (kidney, bruine en witte bonen)
•
1 blik tomatenblokjes in sap (400 g) - 200 g gehakt, in kleine balletjes
•
50 g ui, in blokjes - 100 g champignons, in plakjes
•
100 g courgette, in blokjes - 2 el peterselie, gehakt
•
100 g krieltjes, lichtaangebakken - olijfolie - peper en zout
Bak de gehaktballetje goudbruin in olijfolie. Voeg de groentes toe en bak deze kort
mee. Voeg de tomatenblokjes met sap en de krieltjes toe. Laat het geheel op zacht
vuur garen en laat de bonenmix 2 minuten mee sudderen. Breng op smaak met
peper en zout. Voeg de gehakte peterselie toe.
Tip: Ook lekker met vegetarische gehaktballetjes.

Preek van de leek.
Kerstmis
Er zijn steeds meer mensen die het vieren van Kerstmis gewoon flauwe kul vinden.
Naast de 2 vrije dagen die het oplevert begrijpen ze al die poespas eromheen niet.
De meesten weten nog vaag iets over de geboorte van een kind in een stal. Geboren in het jaar 0 of 1 onder de naam J.Christus.
Wat hebben kalkoenen, slingers, klokken, kerstbomen, engelenhaar en al die
flauwe kul te maken met de geboorte van dat kind in een kribbe? Denk je nu echt,
dat Jezus iets zou begrijpen van zijn verjaardag en de hele toestand eromheen? Hij
loopt morgen door de Langestraat in Alkmaar en heeft niet het flauwste vermoeden wat al die bellen, ballen en bollen betekenen. Stomverbaasd zou hij aan zijn 12
vrienden, die hem volgen, vragen wat hier aan de hand was. Heb ik iets gemist??
Er is werkelijk geen pastoor of dominee die al die poespas rond Kerst kan uitleggen.
Als een jong en gelukkig jong echtpaar een kindje krijgt, gaan ze geen boom uit de
tuin halen of de tuin versieren met verlichte rendieren, arrensleeën en dakgootverlichting rond het hele huis
Dan heb je recht op hulp van een psychiater.
Of is er sprake van een liefdeloos gebeuren in een tijd van vrede op aarde? Kan het
controversiëler?
Wij hangen kerstklokken aan het plafond en versieren de kamer met een boom op
kluit (beter voor het milieu), engelen en kaarsen. Wij eten duchtig aan een versierde tafel. Het zilverwerk is weer opgepoetst. Eten we normaal in een mum van tijd,
nu worden de gangen vertraagd opgediend.
Dat doen we om onze tefelgenoten niet teleur te stellen. We zijn dan wel niet meer
gelovig, maar we laten zien dat we echt niet intolerant zijn. Welnee, wij zijn ruimdenkend en niet bekrompen.
Wij bevestigen dat door een copieuze en rijke Kerstmaaltijd op basis van recepten
uit de Allerhande. Dat is een garantie van een glimlach op ieders gezicht. Als we
mee zouden leven met Jezus en Maria zouden we droog brood eten en water drinken. Wat was er meer dan dat te krijgen in een stal?
Nee, maar we willen met Kerst aantonen dat we zorgzaam zijn en alles over hebben voor ons gezin en naaste familie. De rest van het jaar bunkeren we in een friettent en gaan we langs de Chinees. maar die twee dagen zijn we opeens het voorbeeldige gezin, zoals je dat in de bladen leest.
En zo vieren we de verjaardag van iemand, die zich met deze complicaties nooit
bezig hield, maar zich gaf zoals hij was. Hebben we dan na 2020 jaar nog steeds
niks geleerd?
Nee, dus.

Bomen snoeien op het complex.

