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N.T.V. De Windhoek 
 
Opgericht: 
13 januari 1988 
Ingeschreven bij de kamer van koophandel  
Nummer: 40656017 
 
IBAN:  
NL76 INGB 0661 8060 81 
 
Adres: 
Windhoek 3 1357 JX Almere-Haven 
www.dewindhoek.com 
 
 

ALGEMENE GEGEVENS 
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De vereniging begon ooit onder de naam volkstuinvereniging ‘De 
Kluitenduikers’ en is opgericht op 31 maart 1977, wat betekent dat 
de vereniging al meer dan 45 jaar bestaat. In die tijd had de vereni-
ging ongeveer 40 tuinen in en rond Almere Haven, maar tegen 
1985 was dat aantal gestegen tot zeker 1200 verspreid over ver-
schillende complexen in Almere. 
 
In de begindagen zag alles er heel anders uit voor de tuinders in 
Almere. Almere Haven was nog in aanbouw en de vereniging be-
stond uit drie grote complexen, waaronder ‘De Windhoek’, en vier 
kleine complexen. 'De Windhoek' was het grootste complex met 
400 tuinen, terwijl de grotere complexen aan de rand van Almere 
Haven lagen en de kleinere complexen in de Rozenwerf, Wittewerf, 
Binnenhof en Hoekwierde lagen. 
Deze tuinen waren oorspronkelijk bedoeld puur voor het tuinieren. 
Het was niet toegestaan om huisjes of andere constructies op de 
tuin te plaatsen en er mochten maximaal 4 eenruiterplatglasbakken 
per 100 m² tuin staan. De grootte van de tuinen varieerde van 60 
m² tot maximaal 300 m² en een tuin van 100 m² kostte destijds min-
der dan ƒ35 gulden per jaar (omgerekend naar euro's is dat nu on-
geveer €14). 
 
In 1987 splitste 'De Windhoek' zich af van 'De Kluitenduikers' en 
werd het NTV De Windhoek zoals we het nu kennen. Twee jaar 
later kwam daar het tweede grote complex bij genaamd De Gou-
wen met circa 250 tuinen. 'De Windhoek' werd opgericht op 13 ja-
nuari 1988 en bestaat nu dus 35 jaar, maar er wordt al bijna 45 jaar 
getuinierd op die plek. 
Zowel wij als onze zustervereniging 'De Kluitenduikers' behoren tot 
de oudste en een van de eerste tuinverenigingen in Almere. Een 
aantal decennia geleden was er echter een enorme terugloop van 
het aantal leden en stonden er te veel tuinen leeg, waardoor we 
moesten inkrimpen naar het complex zoals we het nu kennen. 
 
Vandaag de dag, anno 2023, bestaat het complex uit 217 tuinen 
tussen de 100 m² en 300 m² met een gevarieerd aantal leden, tal 
van activiteiten en een gezellige sfeer. 

 

GESCHIEDENIS 
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Voorzitter 
Dhr. George Koster  
06-19199409 
voorzitter@dewindhoek.com  
 
Secretaris  
Dhr. Cees van Os  
06-34939973 
secretaris@dewindhoek.com  
 
Penningmeester 
Dhr. Chris Wolters  
06-24372376 
penningmeester@dewindhoek.com 
 
Tuincommissie 
Dhr. Jan Roetert  
06-26616313 
tuincie@dewindhoek.com  
 
Tuinwinkel 
Dhr. Tjalling Faber  
06-36402697 
winkel@dewindhoek.com  
 
Evenementen 
Dhr. Peter Vos  
06-28838464 
evenementen@dewindhoek.com  
 
 
 
 
 

BESTUUR 
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Advies en voorraadbeheer 
Mw. Wiep Eevenaar 
clubhuis@dewindhoek.com 
 
Technische commissie 
Dhr. Ton Lammen  
td@dewindhoek.com  

Tuinuitgifte 
Dhr. George Koster  
06-19199409 
tuinuitgifte@dewindhoek.com 
 
Bouwbeoordelingscommissie 
en Winkel 
Dhr. Hein van der Horst  
06-48625249 
Bbcommissie@dewindhoek.com 
winkel@dewindhoek.com  
 
Oogstgroep 
Mw. Rina Wouts  
06-44306886 
Mw. Bea Honorits 
06-28316021 
oogstgroep@dewindhoek.com 
 
Tuincommissie 
Dhr. Jan Roetert  
06-26616313 
Dhr. Jos Callaars  
Dhr. Jos Almering  
Dhr. Peter Vos 
tuincie@dewindhoek.com  

               FUNCTIES EN WERKGROEPEN 



6 

 
  

AGENDA 2023 

ZATERDAG 11 MAART NLDOET 

DONDERDAG 30 MAART ALGEMENE LEDEN  
VERGADERING 

ZATERDAG 08 APRIL PAASFEEST JEUGD 
PANNENKOEKEN 

ZATERDAG 13 MEI  PLANTJES– EN  
OPEN DAG 

ZATERDAG 20 MEI KLAVERJASSEN 

ZONDAG 21 MEI JUBILEUM  NTV DE 
WINDHOEK 

ZONDAG 18 JUNI LANDELIJKE OPEN 
TUIN DAGEN 

ZATERDAG  24 JUNI MIDZOMER NACHT 
(BBQ) 

ZATERDAG 8 JULI LANDELIJKE OPEN  
IMKERIJ DAG 

ZATERDAG 
 

23 SEPTEMBER OOGST EN BUREN 
DAG 

ZATERDAG 21 OKTOBER KLAVERJASSEN 

DONDERDAG  16 NOVEMBER ALGEMENE LEDEN 
VERGADERING 

   

   

   

   

   

   

Hou de website in de gaten voor alle details zoals tijden. 
   www.dewindhoek.com/activiteiten/ 
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Geopend vanaf  01 maart 2023 tot 1 september 2023 

Zaterdag    11.00 - 12.30 uur 
Zondag    11.00 - 12.30 uur 
Woensdag    11.00 - 12:30 uur 

Dinsdag     14.00 tot 19.00 uur 
Woensdag     14.00 tot 19.00 uur 
Donderdag    14.00 tot 19.00 uur 
Vrijdag     14.00 tot 20.00 uur 
Zaterdag     10.00 tot 20.00 uur 
Zondag      14:00 tot 18:00 uur (seizoen) 
Maandag gesloten.  

 
Het clubhuis en het terras zijn voor iedereen toeganke-
lijk. Bovendien is het toegestaan om op het terras zelf 
meegebrachte consumpties te nuttigen, op voorwaarde 
dat deze niet-alcoholisch zijn.  

OPENINGSTIJDEN WINKEL 

OPENINGSTIJDEN CLUBHUIS 
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VAN DE VOORZITTER 
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ADVERTEERDERS 2023 
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Plattegrond NTV de Windhoek
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Plattegrond NTV de Windhoek 
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De moderne en tevens ouderwetse houthandel 
waar u zich als vakman en als "doe het zelver" 
direct thuis voelt. Wij zijn een bedrijf dat erg service 
gericht is en leveren maatwerk in de ruimste zin des 
woords. Wij gaan verder voor particulieren en bedrij-
ven, waar het voor een bouwmarkt ophoudt. 
 
-balkhout in langere maten, 
-schutting op maat,  
-plaatmateriaal in andere lengte's of breedtes   
 en in vele soorten en dessins. 
 

Delftstraat 56-58 
1324 LL - Almere-Stad  
Tel. 036-5301113 

https://hudsontuinhout.nl 

Leden 10% 
Korting!! 
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ALGEMEEN WERK 

Het algemeen werk bestaat uit het bijhouden van het com-
plex, zoals de groente-afvalhopen, heggen, boomcirkels, 
houtrichels in de singel, paden, het plantsoen,  terras, de 
kantine en het onderhoud aan het gereedschap. Afkoop 
van algemeen werk is niet mogelijk. Bij het niet voldoen 
wordt dan ook € 100 euro in rekening gebracht en de ver-
plichte dagen worden doorgeschoven naar het volgende 
jaar. 
De groente-afvalpunten kunnen worden gebruikt voor 
tuinafval zoals snoeihout, gras- en tuinproducten. Het afval 
dient er bovenop gegooid te worden, dus niet ervoor. 
Neem dus even een riek of een spitvork mee. Er liggen 
rijplanken. Gelieve geen wortels van koolsoorten en geen 
aardappel– en tomaten-resten te storten. Dit met het oog 
op ziektes als knolvoet, fytoftora 
(Plasmodiophorabrassicae) en het aardappelcysteaaltje. 
Vanzelfsprekend ook geen geverfd hout of plastic storten. 
De groente-afvalpunten zijn ter plekke aangegeven door-
middel van bordjes en liggen rondom het complex in de 
singel.  
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DATA ALGEMEEN WERK 

Voor 2023 zijn er 4 werkplichtdagen per tuinder vastge-
steld. De werkuren zijn van 09.15 - 12.00 uur. 
De eerste twee werkplichtdagen dienen uiterlijk  
5 Augustus te zijn uitgevoerd! 
Denk er aan om werkhandschoenen mee te nemen en 
zorg voor de juiste werkkleding. Een familielid of kennis 
kan als tweede persoon meekomen of uw werkdag  
overnemen. Deze moet dan wel een vrijwilligersverklaring 
invullen in verband met de verzekering.  
. 
Indien u niet in staat bent het algemeen werk te verrichten, 
wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan:  
N.T.V. De Windhoek, t.a.v. J. Roetert, Windhoek 3, 1357 
JX Almere of stuur een mail aan :         
                          tuincie@dewindhoek.com. 
  
 
 
 
              Zie de knippagina voor een koelkast variant. 

ZATERDAG    
 
ZATERDAG  
 
ZATERDAG    
 
ZATERDAG    
 
ZONDAG         
 
ZATERDAG 
 
ZATERDAG  

11 MAART 
 
01 APRIL 
 
06 MEI 
 
03 JUNI  
 
25 JUNI 
 
15 JULI 
 
05 AUGUSTUS 

27 AUGUSTUS 
 
16 SEPTEMBER 
 
07 OKTOBER 
 
29 OKTOBER 
 
18 NOVEMBER 
 
09 DECEMBER 
 

ZONDAG 
 
ZATERDAG 
 
ZATERDAG 
 
ZONDAG 
 
ZATERDAG 
 
ZATERDAG 
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De punten van de controle zijn: 

 
- De hoeveelheid onkruid op uw tuin 
- De hoeveelheid verharding op uw tuin. 
- De hoogte (maximaal 1.80 meter) en breedte van de 
  haag.  
  Voor tussenhagen bedraagt de hoogte 1.50 meter. 
- Buitenzijde van de tuin onkruid vrij houden. Let hierbij op  
  uitstekende takken en struiken, waar men bij het maaien   
  van het gras last van kan hebben. 
- Plaats van de aardappelen; indien aardappelen onjuist  
  zijn geplaatst deze direct verwijderen. Alleen goed ge- 
  keurde aardappelen poten. Indien er niet goedgekeurde   
  aardappelen zijn, deze direct verwijderen en indien er   
  aardappelen zijn gepoot die niet via de winkel zijn ge 
  kocht maar wel zijn goedgekeurd, het keuringslabel in de   
  winkel inleveren. 
- Bijhouden van uw opstallen. Denk aan gescheurde ra- 
  men van  uw kas ( dit in verband met de veiligheid) en de  
  staat van de omheining. Rommel op uw tuin die niet ge- 
  relateerd is aan tuinieren, verwijderen. 
- Denk ook om de spullen die achter en naast uw schuur   
  en/of  kas staan. 
  

 
 

Indien er door omstandigheden even niet teveel 
aandacht aan de tuin gegeven kan worden neem dan con-

tact op met de secretaris. Samen kunnen we er dan wat aan 
doen. 

 
secretaris@dewindhoek.com 

TUINCONTROLE 
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Indien uw tuin niet aan de doelstellingen voldoet, zullen wij 
u in eerste instantie een brief sturen met het verzoek om dit 
binnen 21 dagen te verhelpen. Na het verstrijken van deze 
periode, krijgt u een tweede brief met het verzoek om bij de 
eerstvolgende 
bestuursvergadering aanwezig te zijn om een en ander toe 
te lichten. Indien er daarna nog geen aanwijsbare verbete-
ringen zijn aangebracht, zal het dagelijks bestuur u een 
brief sturen met daarin de aankondiging dat de huurover-
eenkomst wordt opgezegd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De tuincontrole commissie 
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Waterpompen van de vereniging zijn geschikt om recht-
streeks water af te tappen voor het bijvullen van uw water-
tank(s). Om hiervan gebruik te maken, dient u zelf te be-
schikken over een door elektriciteit of benzine aangedreven 
waterpomp plus een dikke slang met klemkoppeling van 
minstens 10 meter of meer, afhankelijk van de afstand van 
uw tuin tot het afgiftepunt. Beschikt u over een elektrische 
pomp, dan heeft u ook nog een aggregaat nodig om stroom 
op te wekken.  
 
Handmatig pompen blijft tijdens het aftappen 
gewoon mogelijk. 
Voor vragen en technische gegevens kunt u 
terecht bij de Technische Dienst. 
 
 

DE WATERPOMPEN 

AARDAPPEL PLAATS 2023 

In verband met het risico van aardappelziekte wordt elk 
jaar verplicht een ander deel voor het  poten van aardap-
pels aangewezen. Gerekend vanaf de officiële ingang van 
de tuin (waar het tuinnummer is geplaatst).  

2021 2023 2022 2024 INGANG tuin 
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De aanhanger wordt in principe alleen gebruikt tijdens de 
algemeen werk dagen voor het wegbrengen van tuinafval 
of ophalen van goederen t.b.v. de vereniging.  
 
Als uitzondering is het voor leden mogelijk om gebruik te 
maken van de aanhanger voor tuingerichte zaken, zoals 
het wegbrengen van  een afgebroken schuurtje, oude glas-
platen enz. ( dus niet voor privé gebruik thuis).  U kunt de 
aanhanger buiten algemeen werk dagen, indien open,  in 
de winkel reserveren of daarvoor even bellen met Hein van 
der Horst 06-48625249 
 
Als vergoeding vraagt de vereniging €10,- euro per keer 
met een maximum gebruik van 4 uur of €12,50 euro voor 
een hele dag. 
De aanhanger mag alleen achter een minimaal WA verze-
kerde auto gebruikt worden en men dient hem  weer 
schoon in te leveren. Ook dient men zelf voor een kente-
kenplaat te zorgen. Schade aan de aanhanger die niet kan 
worden verhaald op derden zal door de gebruiker aan de 
vereniging vergoed moeten worden. Hiervoor dient men 
vóór gebruik een verklaring in te vullen en te ondertekenen. 
  
Het uitlenen van de aanhanger is een service aan de leden. 
Als u hiervan gebruik wil maken, bel vroegtijdig even op of 
als de winkel geopend is, loop even langs om wat af te 
spreken zodat er ook iemand is die de aanhanger mee kan 
geven of innemen. Op dagen van algemeen werk is het in 
principe niet mogelijk om  gebruik te maken van de aan-
hangwagen. 

GEBRUIK AANHANGER 
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 ONLINE 

NTV de Windhoek nu ook op facebook.  

               Bekijk onze vernieuwde website 
                    

WWW.DEWINDHOEK.COM 
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AARDAPPEL PLAATS 2023 

2021 2023 2022 2024 INGANG tuin 

 

KNIP PAGINA 1 

In verband met het risico van aardappelziekte wordt 
elk jaar verplicht een ander deel voor het  poten 
van aardappels aangewezen. Gerekend vanaf de 
officiële ingang van de tuin (waar het tuinnummer is 
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 KNIP PAGINA 2 

Ledenpas 2023 
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Ledenpas 2023 

 


