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Van de bestuurstafel

 
De zomer is redelijk vochtig en ook warm en zonnig. Een weers-
omstandigheid waarbij de meeste flora goed groeit. Zo ook flore-
ren onze afdelingsactiviteiten. We hebben een vrijwilligersuitje 
gepland voor de vrijwilligers die het afgelopen jaar hun inzet 
hebben gegeven voor de afdeling. We zijn blij met hen en dat 
zullen ze weten ook. Een extra speciaal uitje ivm. Het 60 jarig be-
staan van onze afdeling 

De aanmelding dient aan Anke van Kruijssen gemaild te worden. 
jipanda3@ziggo.nl.  

Daarnaast komen er bijzondere lezingen aan in het kader van ons 
60 jarig jubileum.  We hopen natuurlijk dat Corona geen roet in 
het eten gaat gooien voor dit najaar zodat we met elkaar nog een 
paar mooie tuinpassie momenten kunnen doorbrengen. En dat u 
ervan zult genieten. 

Er komt weer aardig wat warmte aan, maar de meeste tuinplan-
ten die al lang in de tuin staan kunnen best wat droogte verdra-
gen. Sproeien is daarom geen must voor de tuin, sterke planten 
kunnen dat wel aan. 

Dat geldt in veel mindere mate voor planten die nog maar kort of 
in potten staan, daar vormt water wel een uitdaging. Ik hoop dat 
u de afgelopen periode wat water hebt opgevangen in uw tuin. 
Dat kun je dan bij droogte gebruiken. Goten afkoppelen en water 
van een dakje opvangen is vaak relatief makkelijk te realiseren. 
Een gootje met een pijpje of een ketting in een ton laten uitstro-
men of in een ouderwetse teil werkt best goed. Bij mij kruipen 
daar dan ook weer kikkers in omdat er altijd leven zit in zo’n teil. 
Kikker Supermarkten dus. 
Ook zelf je afval in de tuin hergebruiken als mulchlaag scheelt 
veel verdamping. Hetzelfde geldt voor een goed gesloten bor-
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der, niet veel grond open laten liggen. Dit geldt in het bijzonder 
op zandgrond waar de structuur al minder goed water vasthoudt. 
Er verschijnen veel publicaties over deze onderwerpen. Het kan 
voor u als ervaren tuinier geen nieuws meer zijn. Maar wel een 
boodschap om uit te dragen, nog steeds. 

Ik zie in de bermen van de diverse gemeenten steeds meer bor-
ders met mooie plantencombinaties dit jaar en hoop dat dit meer 
mensen zal inspireren. Ook het maaibeleid is flink veranderd en 
met name insecten kunnen hiervan profiteren. Vooral de wilde 
bijen kunnen hiervan profijt hebben. 

Dan nog een jubileum plannetje. Het idee is om een “voortuinen 
fietstocht” te organiseren, geen open tuin dus maar gewoon wat 
tuinen die de moeite zijn om steeds weer langs te fietsen. Heeft u 
een tip hiervoor?  
Graag even doorgeven aan deby@telfortglasvezel.nl. Alle plaat-
sen in ons gebied kunnen in aanmerking komen. Dan kunnen we 
daar met uw hulp iets leuks van maken. Actieve leden, daar gaat 
het ons om, daarvoor zijn we een vereniging, met een gemene 
deler: interesse in tuinen en tuinieren en in groene woonomge-
ving. 

De voor vergroening en biodiversiteit opgerichte werkgroep kent 
al verschillende leden. Onlangs bezochten een aantal hiervan een 
bijeenkomst bij Landschap Noord-Holland. Om initiatieven te 
ontplooien, in samenwerking met buurtbewoners steeds weer  
bijdragen aan een betere leefomgeving in de buurt. Ik ben be-
nieuwd wat dit ons kan brengen naast onze samenwerking met 
“De Groene Reiger” die ook dit najaar weer gaat plaatsvinden 
met de plantestafette. 

Ik wens u een mooie (tuin)zomer toe en zie u graag bij onze acti-
viteiten, 

Mercedes Docter, Interim voorzitter  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Lezingen

Er staan een aantal 
lezingen gepland 
voor het komende 
najaar. 

We starten het sei-
zoen met een lezing 
van Arjan Boekel op  
7 september 2022. 
Arjan Boekel is tuin-
ontwerper en tuinar-
chitect die in onze 
regio al veel tuinen 
heeft aangelegd, o.a. 
op het terrein van de 
GGZ in Heiloo. Bo-
vendien heeft hij op 
de eerste Gardinista 
de eerste prijs voor 
zijn tuinontwerp gekregen.  

Daarna volgt op 5 oktober Cees Verkerk. Deze beide lezingen 
vinden plaats in de Ter Coulsterkerk in Heiloo.  
Jacqueline van der Kloet komt op 29 oktober naar het Clusius 
College in Castricum. 

Nadere informatie over deze lezingen krijgt u via de komende 
Nieuwsbrieven. 

Mariet Bos 
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Bloemschikken

Net als de vorige twee seizoenen beginnen we vroeg zodat we 
de meeste kans hebben dat iedereen nog gezond is en er veel 
mogelijk blijkt. 

De buitendeur kan ook  nog lekker open dan.  
We werken op een mooie aardewerk pot met een soort honing-
raat reliëf, heel mooi en passend bij de pot van afgelopen voor-
jaar. Zo bouwen we aan een leuke collectie potten. 

De eerste keer maken we een mooi 
zomerboeket op. De twee lessen 
erna komt er een techniek bij kij-
ken. Dat levert vast weer mooi 
bloemwerk bij alle deelnemers op.  
Ik hoop dat u er weer net zo naar 
uitkijkt als ik, aanmelden kan per 
omgaande, dan ga ik de benodig-
de potten bestellen. Aanmelden: 
benzdocter @icloud.com 

Woensdag 10 en 24 augustus,  14 
september 13.45 en 19.45 uur 

Locatie ter Coulsterkerk Holleweg 
111 Heiloo 

Kosten voor leden € 95,00 en niet leden € 110, 00 inclusief alle 
materialen en koffie/thee en lekkers erbij. 

Betalen bij aanmelding op Iban NL03 RABO 0336454589 tnv 
KMTP Heiloo ovv bloemschikken najaar  
Een of twee keer deelnemen kan ook, prijs dan in overleg. 

Mercedes Docter 
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Verslag tuinreis Groningen. 

Met nog een lange dag voor de boeg vertrokken we uiteindelijk 
naar Groningen. Zoals altijd was het weer een mooie Groei en 
Bloei dag om op stap te gaan, deze keer met lekker weer. De 
eerste stop was bij Tuingoed Foltz. We werden hartelijk welkom 
geheten met koffie en wat lekkers en ondertussen vertelde een 
van de eige-
naren over 
wat voor 
moois we 
konden ver-
wachtten. De 
kwekerij had 
diverse spe-
cialiteiten en 
mooie voor-
beeld tuinen. 
Al snel waai-
erde het hele 
gezelschap 
uit over de 
kwekerij en werd er goed bij de kenners in mandjes gekeken wat 
die hadden gescoord. Op deze kwekerij waren er o.a. speciale 
jungle planten te vinden die prachtig toegepast waren in een 
voorbeeldtuin en een loofgang die leidde naar een enorme Me-
tasequoia. Nadat de bus gevuld was met alle aankopen ging de 
reis verder naar Tuinfleur.  

Het vooraanzicht gaf niets prijs van de weelde die er achter lag. 
Maar eerst werd er geluncht. De eigenaren schotelden ons een 
heerlijke maaltijd voor in de knusse serre. Daarna was het tijd om 
de 6000 m2 grote tuin te bewonderen. Elke tuinkamer had een 
eigen sfeer , soms overdadig kleurrijk, soms heel ingetogen met 
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alleen hagen en dan weer speelden waterpartijen de hoofdrol. 
Alles zag er heel verzorgd uit en er was veel afwisseling in de be-
planting. Compliment voor dit echtpaar dat zo iets moois heeft 
neergezet en zelf alles onderhoudt.  

De laatste tuin, de Eexterhof, was hiermee in contrast. Hier wordt 
met liefde in een veel lossere stijl getuinierd en in border maten 
die meer overeenkomen met de gemiddelde tuin. Bijzonder aan 
deze tuin waren de verschillende grondsoorten die voor afwisse-
lende beplanting zorgden en de hoogteverschillen die de eige-
naar creatief had opgelost. Met aan het einde een stiltetuin waar 
de bijenkasten een plekje hadden. Op het terras werden we ver-
wend met drankjes en tapashapjes en zo keerden we voldaan te-
rug naar huis. Het 10 jarig jubileum “busreisjes met Armanda en 
Helen” mag zeker geslaagd genoemd worden. 
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Tuinenreis Berkshire & Oxfordshire

Op donderdag 23 juni vertrokken we om 7.15 vanuit Heiloo via 
Utrecht en Breda waar we medereizigers ophaalden, uiteindelijk 
met 33 tuinliefhebbers richting Calais waar we in de Shuttle trein 
richting Engeland gingen. Om 13.55 kwamen we (plaatselijke tijd) 
in Folkestone aan, vandaar reden we meteen door naar Ashford 
voor een bezoek aan Godinton Gardens, ik was daar jaren gele-
den al een paar keer geweest maar er was het een en ander ver-
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anderd, het is een stichting geworden en een prachtige land-
schapstuin, beroemd om zijn Delphiniums, nou die waren er vol-
op, geurende lathyrussen, oude tuinmuren met dubbele borders, 
een kas, een rechthoekige vijver, een theehuis met heerlijke 
plaatkoek waar we buiten in het zonnetje van konden genieten. 
Het huis was gebouwd in de z.g. “Dutch style”met golvende lij-
nen die was doorgezet met in dezelfde vorm geschoren hagen.  

De trein had een ‘delay’ dus kwamen we wat later aan in ons ho-
tel in Reading. 

Vrijdag vertrokken we na het ontbijt om 08.30 naar The Old  
Rectory waar we welkom werden geheten door Mrs. Todhunter. 
De Mr. was ziek maar in principe beheerden ze samen  de land-
schapstuin. Zij was de ontwerpster van deze prachtige tuin, met 
heel veel klim rozen die in de vele bomen groeiden waar je ook 
keek, ook hier dubbele vaste plantenborders, vijvers, een om-
muurde moestuin, daar stond een  vogelverschrikker die een be-
zienswaardigheid was, ra, ra op wie leek hij nou? Hij leek verdacht 
veel op de vorige president van Amerika, die aparte haardracht 
met blonde lokken. Op het landgoed stond een Romaans kerkje 
met een wonderschoon gebrandschilderd raam. 

Daarna vertrokken we naar de historische universiteitsstad Ox-
ford, waar we de Botanische tuin konden bezoeken of de stad 
bekijken om te gaan lunchen. Onderweg reden we langs de  

Berkshire Downs, lage heuvelruggen waar we heel veel Rode 
Wouwen zagen vliegen die zo langzamerhand een plaag zijn ge-
worden, ze waren uitgestorven toen zijn er nieuwe uitgezet en 
inmiddels zijn ze een plaag geworden, we reden door het stadje 
Newbury waar  een ananas op de kerktoren stond en ook op 
meerdere gebouwen, vroeger was een ananas op tafel een teken 
van rijkdom je kon laten zien hoe goed je het had, je kon er zelfs 
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een huren, nu nog steeds krijgen de geslaagde leerlingen hier 
een ananas.  

Na Oxford bezochten we Buscot Park een landgoed met een huis 
in klasieke stijl op een heuvel, nog bewoond door nazaten van de 
familie Tadding In het huis hing veel kunst, de beroemde Trading 
Kunstcollectie, met oude Meesters, o.a  Rembrandt, Van Dijck, 
Breughels, ook moderne kunst, Het sprookje van Doornroosje, 
geschilderd door Sir Edward Jones, een van de Pre-Rafaelieten,,  
moderne glaskunst. Er was heel veel te zien, je kwam ogen te 
kort. Maar ook het park was prachtig met de watertuin een lang 
kanaal met waterval, 
schitterende dubbele 
borders met veel 
oude  rozen,ridder-
sporen, vaste plan-
ten,, een terracotta 
leger. 

Zaterdag ging de rit 
naar nog een bijzon-
dere landschapstuin  
Englefield House. 
Vanaf de terrassen 
met mooie oude ba-
lustraden met op 
elke hoek potten 
met hanggeraniums 
had je uitzicht op de 
velden met paarden 
en heel veel herten, 
voor de terrassen 
mooie borders, er waren hele grote bijzondere bomen o.a een 
weelderige Cornus Cousa of was het een Zakdoekjesboom? We  
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kwamen zelfs een beer tegen tussen de bomen. Er was ook nog 
een kerkje om te bezoeken. 

De tweede tuin was Willow Tree Cottage, dat vroeger de tuin-
manswoning was. de huidige eigenaresse had hem eigenhandig 
ontworpen en ingericht, ze vertelde dat de herten helaas alle ro-
zen hadden opgegeten en de eekhoorns hadden de walnoten 
verorberd, in de tuin was een vijver met eenden en er stond een 
mooi houten hert als waarschuwing voor de herten: blijf weg! Hier 
kregen we heerlijke koffie met cake. We vertrokken naar  
Goring-on-Thames waar we konden lunchen, de bus kon alleen 
bij het treinstation staan en vandaar was het een aardig eindje 
lopen naar het stadje, dat was voor sommigen van ons wel wat 
moeilijk. Daarna vertrokken we naar de laatste tuin van deze dag 
The Grange, de eigenaresse leidde ons rond ze had het huis zelf 
gevonden en was er meteen weg van, het was een woestenij toen 
zeer verwaarloosd en als je zag wat er van geworden was Wauw!
mooie hoge bomen, een meer en een vijver met een houten cha-
letje op de oever, nu was ze bezig om een grassentuin a la Piet 
Oudolf aan te leggen, allerlei zitjes op het grasveld waar we zeer 
gastvrij werden getrakteerd op lekkere hapjes terwijl de rode 
wouwen vlak boven onze hoofden scheerden. 

Op zondag gingen de koffers weer in de bus en vertrokken we na 
het ontbijt naar East Clandon voor het laatste tuinbezoek aan 
Stuart Cottage, een heerlijke cottage garden met zalig ruikende 
phloxen in pasteltinten, helemaal ton sur ton, een leuke fontein, 
en we kregen het recept om slakken te weren uit de potten met 
hosta’s het gaat om een knoflookmengsel, het recept is te vinden 
op internet. 

Met de trein gingen we terug naar Nederland waar we rond 
22.30 aankwamen in Heiloo, het was mooi geweest! 

Ineke Meintjens-Ooteman 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Nieuwe leden DNS

Akersloot mevr. J.M.A. Schoon-Appelman 

Beverwijk mevr. I.C.C. Smit 
 mevr. K. van Dam 

Castricum mevr. B. van Diepen 
 mevr. Y. Schaap 
 mevr. C. Slot 
 hr. M. van den Elzen 
 hr. J.F.M. Meeusen 

Egmond aan den Hoef hr. H. Mooij 

Heemskerk mevr. K. van der Kolk 

Heiloo mevr. K. Broersen 
 mevr. M.E. Munn-Schaap 
 hr. J Zonneveld 
 mevr. C. Dikkentman 
 mevr. M. Koning - De Graaff 
 mevr. W. Ruiter 
 mevr. L. van der Vaart 
 mevr. C. Steinz 
 hr. W. Tolsma 
 mevr. C. Spruit-Laan 

Sint Pancras mevr. I.G. van der Velde                                                                                                                                                                                                                                                     

Het Bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom en wenst 
allen veel tuinplezier. 
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Vanuit de PR

Als je PR zegt, dan zeg je: De Uitmarkt, althans tot een  paar jaar 
geleden want die naam mag niet meer gebruikt worden, die is 
voorbehouden aan De Uitmarkt in Amsterdam. In Heiloo kwam 
de naam Uit & Zo daarvoor in de plaats. Traditiegetrouw aan het 
begin van het seizoen (eerste week september) en gezellig met 
andere verenigingen voor de bibliotheek zodat je de optredens 
kon horen en soms ook zien. Dat gaat nu even anders. Op een 
winderige Hemelvaartsdag was een klein straatje met clubs/vere-
nigingen onderdeel van WDD (Willibrordus Draait Door) op het 
terrein van Landgoed Willibrordus. De stand was dankzij 2 grote 
mooi opgemaakte vazen door Mercedes een blikvanger. Met de 
hulp van  Ellen Stulp en Hil Lanting, onze secretaris Anke en Elly 
van der Laan die vanuit Beverwijk op de fiets gekomen was, heb-
ben we aardig wat mensen kennis laten maken met onze vereni-
ging en hebben er ook een paar de stap durven nemen om lid te 
worden. In de loop van de dag begon het te waaien, harder te 
waaien en nog harder. Af en toe kwam daar ook nog een behoor-
lijke windvlaag bij. De prachtige goed gevulde grote  vazen ver-
anderden in enorme windvangers die continue vastgehouden 
moesten worden.  Op onze stand groeide de stapel kiezels ge-
staag. Met kiezels en stenen werd geprobeerd promotiemateriaal 
op de stand te houden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij was dat 
wij het eind gehaald hebben zonder al te veel stormschade. 

Over de vraag of het geslaagd was heb ik gemengde gevoelens, 
het was echter wel heel gezellig. 

Nu vindt op zaterdag 3 september Over & UITgeest plaats. De 
aanmelding is al verstuurd. Zijn er Uitgeester Groei- en Bloeiers 
die deze stand mede willen bemensen? We staan op het scou-
tingterrein.  

Groet Geno de By-Neuhuys. 
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We hebben nog geen echt hele hete dagen gehad op het moment dat 
ik dit schrijf. Maar wat niet is kan komen, dus krijgen we nog te maken 
met een echte hittegolf, wees gewaarschuwd. Dit grappige gedichtje 
van Annie M.G. Schmidt legt uit waarom. 

Pas op voor de hitte - Annie M.G. Schmidt  

Denk aan juffrouw Scholten, 
die is vandaag gesmolten, 
helemaal gesmolten, op de Dam.  
Dat kwam door de hitte, 
daar is ze in gaan zitten 

- als je soms wil weten hoe dat kwam. 

Ze hebben het voorspeld: Pas op, juffrouw, je smelt! 
Maar ze was ontzettend eigenwijs...  
Als een pakje boter,  
maar dan alleen wat groter, 
is ze uitgelopen, voor het paleis.  
Enkel nog haar tasje 
lag daar in een plasje... 
Alle kranten hebben het vermeld  
op de eerste pagina. 
Kijk het zelf maar even na. 
Ja, daar staat het, kijk maar: dame smelt.  
Die arme juffrouw Scholten...  
helemaal gesmolten...  
Als dat jou en mij eens overkwam...  
Laten we met die hitte 
overal gaan zitten... 
maar vooral niet midden op de Dam. 
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Grasfalt 
Terwijl wij ons druk maken over meer (bio)diversiteit in onze tui-
nen gaat het in de landbouw en veehouderij niet goed. Intensie-
ve veehouderij versus stikstof reductie, dat gaat niet samen. Waar 
moet dat heen, hoe zal dat gaan? Friesland, een prachtige (wei-
devogel) provincie waar je fijn kunt fietsen, wandelen en varen. 
Het land van meren en groene weiden. Is het misschien niet een 
beetje (stikstof) groen? Hoe kan het dat in het land van de kievit 
en de grutto, deze nestvlieder haast niet meer te zien zijn.  
Er heeft een enorme omslag plaatsgevonden op de grote gras-
polders. In deze hectische tijd is het stil boven de wei geworden 
in Friesland maar ook andere provincies. Grote boerderijen met 
enorme stallen en hele koppels koeien op grote lappen overbe-
mest land. Geen kruidenrijk gras of hooi maar alleen gras, gras en 
gras. De koeien zijn verworden tot knokige melkfabriekjes met 
grote uiers. Productie is belangrijk. De weilanden worden inmid-
dels 7x per seizoen gemaaid. Mijn vader, een goede veehouder, 
zou zich in zijn graf omdraaien bij dit aanzien. Nu jakkeren grote 
trekkers over de polderwegen en de velden. Binnen luttele minu-
ten maaien ze het gras waar mijn vader een dag voor nodig had. 
Een koe per hectare was toen de standaard en nu bijna drie door 
eiwitrijke grassen en zware bemesting. Grasfalt dus. De weidevo-
gel heeft geen schijn van kans meer in deze monocultuur. Hier en 
daar onderbroken door een lap grondverpestend maisland, waar-
in alle ongewenste kruiden tijdig worden doodgespoten. In de 
landbouw dus ook hetzelfde liedje. De grond wordt uitgeput en 
er zit weinig levend organisme in naast de aardappel, het graan 
en de suikerbiet die met veel kunstmest aan de praat wordt ge-
holpen. Ook daar hebben insecteneters niks meer te zoeken, 
want ze zijn er gewoon niet. Enige jaren geleden moest je regel-
matig de ruit van je auto schoonmaken na een ritje door de pol-
der en dat hoeft niet meer. Ik maak me zorgen om het land, de 
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vegetatie, de vogels maar ook om de boeren, die dit eigenlijk 
ook niet hebben gewild. Hun werkwijze werd hen opgelegd. 
Groot, groter, grootst.  

Nico Brantjes Uitgeest    

Tuin Anita en Wim

Hallo Tuinvrienden,  
Mij is gevraagd of ik een stukje wil schrijven over tuinperikelen. 
Nu wil het dat we in 1 jaar en 3 maanden twee keer verhuisd zijn. 
Van Beverwijk naar Castricum en toen nog een keertje 900 meter 
verder. In Beverwijk deed ik mee aan de open tuinen dagen en 
had ik een grote tuin waar ik mijn tuin ideeën in kwijt kon, heer-
lijk. In Castricum kreeg ik een kleintje en daar werd ik erg verdrie-
tig van, dus ging ik mijn 
twee buren aansteken 
met het tuin virus en hielp 
hen met het verbeteren 
van hun tuin. Zij blij en ik 
een stuk vrolijker.  

Het kan echter nog beter, 
na 8 jaar zoeken vonden 
we een huis (samen met 
mijn dochter) met een 
heel grote tuin. Hier werd 
voor ons een vakantie-
bungalow in de tuin ge-
plaatst en had ik weer de 
mogelijkheid om in de 
tuin te werken. De tuin 
was aangelegd door een 
echte tuinliefhebber in de 
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jaren 70, dus ook van die tijd. Echter eerst moest er plek komen 
voor ons huis, en dan kom je er achter dat veel, heel veel bomen, 
varens en planten in de weg staan. Niet getreurd: ik ken veel 
tuinvrienden die om de beurt kwamen, in verband met Corona, 
om uit te zoeken wat ze wilden hebben. En zo zijn bijna alle plan-
ten, astilbe, varens, floxen, sneeuwklokjes, azalea’s, heide en vele 
anderen geadopteerd door een nieuwe eigenaar. Zelfs het tuin-
huis is uit elkaar gehaald en heeft een nieuwe plek gekregen in 
Limmen. Iedereen blij, planten, de nieuwe eigenaars en wij om-
dat er weinig is vermorzeld. Daarna kon in het voorjaar begonnen 
worden met het inrichten van de tuin zoals ik dat wil. Dat is een 
hele klus kan ik zeggen. Waar kwam de vijver die we ook herge-
bruikt hebben. Het vlonderhout is ook verplaatst net als negen 
bomen, ja je leest het goed.  

Ook is er een wilgentenen schutting tussen dochter en ons huis 
gekomen. Daar groeit nu van alles tegen, clematis, jasmijn en 
passievrucht, wat een genot. Er is een zonneborder aangelegd 
met een tuinvriend waar ook veel planten vandaan kwamen en 
die heeft het al fantastisch gedaan, met grote dank aan zijn hulp. 
Uiteindelijk is het nu een mix geworden van jaren 70, anno 2022. 
In juni  is er sedum op ons dak geplaatst. In september is er maar 
liefst 140 vierkante meter gras gelegd en zijn we voorlopig klaar.  

Nu is het wachten en zien hoe alles uitpakt. Ik ben zeer nieuws-
gierig naar het nieuwe jaar. Nieuwe borders, heel veel nieuwe 
planten, terrassen, vijver en grassenborder, wie het wil komen be-
kijken is welkom. Als ik dit schrijf staan er honderden sneeuwklok-
jes en winterakonieten plus helleborus. Ik geniet er volop van. 

Lieve tuin groetjes van Wim en Anita 
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     Midden-Kennemerland 

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 2022  
van K.M.T.P. Groei & Bloei afdeling 

Datum en tijd:  woensdag 9 maart 2022, aanvang 19.30 uur 
Locatie, adres: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, 1851 KE Heiloo 

Verslag van de ALV van 9 maart 2022 
 
1 Opening, mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om  19.38 uur en vraagt of er 
nog aanvullende agendapunten zijn. Er zijn vanuit de leden geen 
aanvullende agendapunten. 

2 Notulen ALV van 15-3-2019 

Het is een tijd geleden dat de notulen zijn verspreid. De aanwe-
zige leden hebben geen opmerkingen of aanvullingen op de no-
tulen. De notulen worden met algehele instemming goedgekeurd 
door de leden. 

3 Sociaal Jaarverslag 2019 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. Het sociaal 
jaarverslag wordt goedgekeurd en daarmee vastgesteld door de 
leden. 
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4 Financieel overzicht 2019 

De penningmeester geeft toelichting op de financiële gegevens 
van 2019. Er zijn geen vragen. Er is een kascontrole geweest en 
dat wil zeggen dat de leden van de kascommissie akkoord zijn 
met de gevoerde boekhouding. Zij hebben alles tot op de kom-
ma gecontroleerd. De ALV is akkoord met de gepresenteerde cij-
fers. De ALV verleent het bestuur decharge (met applaus).  

5 Sociaal jaarverslag 2020 

Zonder verdere opmerkingen of aanvullingen gaat de ALV ak-
koord met het jaarverslag van 2020.  

6 Financieel overzicht 2020 

De penningmeester geeft een uitleg over de cijfers. Er is in 2020 
weinig gebeurd. Door de corona perikelen konden we geen acti-
viteiten ontplooien en zijn gestarte cursussen niet afgemaakt. 

De heer Niek van Keulen geeft aan dat bij het tonen van de cij-
fers met betrekking tot de baten en lasten van de Nieuwe Stek, 
de opbrengsten van de advertenties volgens hem opwegen te-
gen de drukkosten. Zijn vraag is dan ook waarom dan toch zo in-
zetten op een digitale versie van De Nieuwe Stek. 

De voorzitter antwoordt dat er meer kosten dan alleen drukwerk 
verbonden zijn aan een papieren versie. Daarnaast zijn er argu-
menten als duurzaamheid (papierverspilling) en efficiency (de be-
zorging of het versturen) om over te willen gaan op alleen een 
digitale versie. Zij zal hier nog nader contact over opnemen met 
de heer van Keulen. 

Ook over de cijfers van 2020 heeft de kascommissie zich gebo-
gen en geen onvolkomenheden geconstateerd. De ALV geeft in-
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stemming over de cijfers van 2020. Zij verlenen het bestuur de-
charge (met applaus). 

7 Sociaal jaarverslag 2021 

Ook over het jaarverslag van 2021 zijn geen vragen, opmerkingen 
of aanvullingen vanuit de leden van de ALV. Het jaarverslag wordt 
daarmee vastgesteld.  

8 Financieel overzicht 2021 

Ook over 2021 geeft de penningmeester uitleg over de cijfers. 
Ook 2021 heeft grotendeels in het teken van het gevoerde coro-
na beleid gestaan waardoor er bijna geen activiteiten zijn ge-
weest. Verklaring van de kascommissie: zij zijn akkoord met de 
cijfers. De ALV verleent wederom decharge aan het bestuur.  

9 Huishoudelijk reglement 2020, staat op de website. 

Niemand van de aanwezigen heeft hier vragen over.  

10 Kascommissie 

a) Verslag: het verslag van de kascommissie is in te zien bij de 
penningmeester. 

b) Benoeming nieuwe kascommissie: Elly v.d. Laan, lid van de 
kascommissie heeft aangegeven met deze functie te stoppen. 
Binnen de ALV wordt gevraagd wier deze functie wil gaan vervul-
len. Jan Willem Pondman geeft aan dit op zich te willen nemen. 
Samen met Mark de By zijn zij de nieuwe kascommissie 2022. 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11 Samenstelling van het bestuur 

Geno de BY-Neuhuys, nieuw bestuurslid pr.  De voorzitter geeft 
aan dat Geno al twee jaar deelneemt aan de bestuursvergaderin-
gen en de pr-taken naar volle tevredenheid heeft uitgevoerd. De 
voorzitter vraagt de leden van de ALV of er iemand bezwaren 
heeft tegen de voordracht van Geno de By. Er zijn geen bezwaren 
waarmee de voorzitter stelt dat de voordracht wordt gesteund 
door de ALV. Officieel treedt Geno de BY- Neuhuys hiermee toe 
tot het bestuur. 

Vervolgens neemt de secretaris de microfoon over om de heer 
Jan Brouwer uit te nodigen naar voren te komen om over te gaan 
tot de huldiging van mevrouw Docter- van ’t Kaar. De waarne-
mend voorzitter wordt door de heer Jan Brouwer, penningmees-
ter van het landelijk hoofdbestuur, in het zonnetje gezet en over-
handigt de oorkonde en het bijbehorende speldje voor ruim 19 
jaar onderscheidend bestuur deelname van onze vereniging. 

12 Rondvraag 

De heer Meindert Welagen merkt op dat de advertenties in de 
DNS en de nieuwsbrieven beter onder de aandacht gebracht 
moeten worden. Hij krijgt hierover vragen van adverteerders. De 
voorzitter antwoordt dat in de digitale versie van De Nieuwe Stek 
de advertenties er en beter uitzien en door de tekst heen staan 
waardoor zij beter opvallen. Dit zal ook zo worden opgepakt in 
de nieuwsbrieven. 

13 De ALV wordt om 20.15 uur gesloten. 
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Recept

En als we dan een paar van die hele hete dagen gaan krijgen is er 
niets zo lekker als een Citroen tiramisu met lemon curd. Een een-
voudig en snel te maken dessert. 

Een paar maanden geleden kreeg 
ik een tiramisu als dessert bij een 
vriendin van mij te eten. En die 
smaakte zo anders en de cake 
was zo verrukkelijk dat ik natuurlijk 
moest weten hoe dat kwam. Het 
geheim verklapte ze door te ver-
tellen dat ze voor haar tiramisuge-
rechten geen gewone lange vin-
gers gebruikte, maar Italiaanse 
lange vingers. Ja, daar zit een we-
zenlijk verschil in. Ze zijn groter en 
cakeachtiger. Dus op naar de Ita-
liaanse winkel (er zit er een op de 
Marktstraat in Alkmaar, maar be-
stellen online bij AH kan ook). En als je dus eenmaal met deze 
heerlijke Savoiardi hebt gewerkt dan wil je niet meer anders. 
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Aan de slag!  

✦ Ingrediënten 

✦ 150 ml slagroom 

✦ 250 gram mascarpone 

✦ 50 gram poedersuiker 

✦ 1 kopje limo cello 

✦ 175 gram lange vingers 

✦ 150 ml lemon curd (ik zelf gebruik bijna ¾ van de pot) 

Stap 1: klop de slagroom stijf met een mixer of garde. Roer de 
mascarpone goed los zodat het mooi zacht is en spatel dit hierna 
samen met de poedersuiker door de slagroom. 

Stap 2: doe de limo cello in een schaaltje. 

Stap 3: doop de helft van de lange vingers één voor één kort in 
de limo cello. Verdeel de gedoopte lange vingers met de besui-
kerde kant naar onder in de schaal. Verdeel hierover de helft van 
het slagroom-mascarpone mengsel en bestrijk dit met een dun 
laagje lemon curd. 

Stap 4: verdeel hierover nog een laag in limo cello gedoopte lan-
ge vingers, en hierop de rest van het mascarponemengsel. Ver-
deel hierover tot slot de rest van de lemon curd, royaal bestrijken 
dus je hebt meer nodig dan de beschreven 150 ml.. 

Stap 5: zet de schaal hierna minimaal 1 uur weg in de koelkast om 
op te stijven. 

En daar past natuurlijk ook een glaasje limo cello bij. Eet smake-
lijk. 

Anke van Kruijssen 
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De Bullaan 2 1851 VW  Heiloo 
T 072 535 25 86 - drukkerijdedijk@ggz-nhn.nl

Uitsluitend de allerbeste kwaliteit 
tegen de scherpst mogelijke prijs!

Al jaren dé drukkerij in Heiloo!Al jaren dé drukkerij in Heiloo!
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www.boeke l tuinen . n l
w w w. b o e k e l tu inen . n l

B o e k e l
TUINEN

Bij Boekel Tuinen hanteren we een aantal eenvoudige regels. 

•	  Beplanting vormt de basis van onze tuinontwerpen. 
•	 We maken tijdloze tuinen in elke gewenste st i j l . 

•	 Elke nieuwe tuin begint met een persoonlijk ontwerp, 
waarin we goed doordacht maatwerk leveren. 

Dat is waar we voor staan bi j Boekel Tuinen.

Bel of mai l gerust eens voor een vrijblijvende afspraak. 
We laten graag bi j u thuis zien wat de mogel i jkheden zi jn.

Boeke l  Tu inen  -  Bureau  voor  Tu in-  en  Landschapsarch i tec tuur 

06  5100 8325 -  Kennemers t raa tweg 464,  He i loo  -  i n fo@boeke l tu inen .n l


