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Tuin 

Voorzitter: Paul van Kooten 15 
Secretaris: Marian van der Meer 33 
Penningmeester: Ralf Grevelink 1 
Bestuurslid: Fridtjof Versnel 234 
Bestuurslid: Hanneke van Tongeren  65 
Bestuurslid: Marieke van der Linden 109 
 
Joris van den Berghweg 4 
1067 HS Amsterdam 
T (020) 6194119     bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl         Postbank 5010268 
 
 
Inleveren kopij: 15 juni, het volgende clubblad verschijnt in de 4e week van juni. 
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Van de voorzitter 
 
Beste tuinders, 
 
Na een eindeloos lijkende winter dient het nieuwe tuinseizoen zich eindelijk aan. Dit jaar 
staat vooral in het teken van de Tuinen van West. Hierover kunnen jullie meer lezen in dit 
clubblad. 
 
Ons volkstuinpark is door de Bond van Volkstuinders uitverkoren om mee te doen aan het 
Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Natuurlijk Tuinieren zorgt er voor dat de natuur 
zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. De gemeente Amsterdam financiert onze 
deelname. 
 
Tuinparken die dit keurmerk hebben, onderscheiden zich door hun toegevoegde waarde 
voor de natuur en de maatschappij. Het is bedoeld voor de gemeenschappelijke gedeelten, 
maar ik hoop dat ook de tuinders er door geïnspireerd worden. 
 
De komende afdelingsvergadering is op 20 april. Ik hoop weer op jullie komst. 
Ik wens jullie allemaal alvast een fijn tuinseizoen. 
 
Hartelijke groet, Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 

 
 
 

E-mail adressen gewijzigd 
 
Met ingang van dit seizoen gaan we nieuwe e-mail 
adressen gebruiken. 
 
Voor berichten aan: 
 
Bestuur    bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl 
 
Penningmeester    penningmeester@volkstuinpark-de-eendracht.nl 
 
Onderhoud   onderhoud@volkstuinpark-de-eendracht.nl 
 
Redactie clubblad & Website redactie@volkstuinpark-de-eendracht.nl 
 
Het oude mailadres t.eendracht@planet.nl blijft voorlopig gewoon bereikbaar. 
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Jaarverslag 2012 van het bestuur 
 
2012 Was een jubileumjaar. Het volkstuinpark De Eendracht bestond 50 jaar. In juli hebben 
we drie dagen feest gevierd. Velen van onze tuinders hebben daaraan hun bijdrage 
geleverd. Oud-tuinders waren er bij. Een evenement om vaak aan terug te denken. 
Wij krijgen van de gemeente Amsterdam een subsidie waarmee wij met een twee jaar 
durende begeleiding het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de AVVN kunnen behalen. Wij 
starten daarmee in 2013. 
 
Tuinen van West 
Ook voor het bestuur was 2012 een vol jaar. 
Het project Tuinen van West vroeg veel van onze tijd, het zal ook in 2013 doorlopen. Wij 
werken daarin intensief samen met het stadsdeel, met de Bond en met de andere 
deelnemende volkstuinparken. 
Wij zullen straks, beter nog dan nu, aan mensen in en buiten de wijk via de nieuwe 
wandelroute kunnen tonen dat we een prachtig volkstuinpark hebben, en dankzij alle 
activiteiten houden we er verbeteringen op onze tuin aan over. 
De aanleg van de entree en de parkeermogelijkheden zijn in 2012 voorbereid. Het 
opknappen van de singels en nieuwe beplantingen zijn voor een groot deel gereed. 
 
Verbeteringen 
Een van de verbeteringen is de afvalverwerking. Er zijn nog steeds teveel mensen uit de 
omgeving, maar ook eigen tuinders, die hun afval dumpen op een verkeerde manier of een 
verkeerde plaats, of het zomaar ergens neergooien. Wij proberen een manier te vinden 
waardoor dit zoveel mogelijk tegengegaan wordt. Door de wijzigingen in de inrichting van de 
entree, ook met betrekking tot afval, kan er efficiënter gewerkt worden. 
Het baggeren, dat door sommige tuinders onvoldoende gebeurde, werd goed aangepakt, 
en heeft nu al geresulteerd in een betere kwaliteit van onze sloten. De organisatie en de 
controle kosten veel tijd, maar het loont de moeite. 
 
Tuinen 
Er is een begin gemaakt met het registreren en vastleggen van alle tuinen en huisjes op ons 
park. Dit mede als gevolg van veel aanbouwsels die de afgelopen jaren zijn aangebracht 
maar die in strijd zijn met de reglementen. Met het Bondsbestuur is een regeling daarover 
afgesproken, waardoor niet meteen alles afgebroken hoeft te worden. 
De controle van sterk verwaarloosde tuinen is geïntensiveerd, verschillende tuinen zijn door 
de afdeling onderhoud aangepakt voor rekening van de nalatige tuinder. Niet alles kan 
tegelijkertijd, maar er wordt hard aan gewerkt. Er is extra aandacht voor het handhaven van 
de veiligheid. 
De watermeters vroegen aandacht en tijd, het registratie systeem dat er was gaf te veel 
fouten. Dit zal ook in de komende jaren veel extra zorg vragen. 
 
Administratie 
We hebben onze internetmogelijkheden verbeterd en uitgebreid. Van de meeste tuinders 
hebben wij nu een e-mailadres, wat de communicatiemogelijkheden aanzienlijk vergroot. Dit 
jaar gaan we daarmee verder, u zult daar zeker resultaten van zien. 
De financiële administratie is op een ander systeem overgegaan, dat heeft grote voordelen 
voor de tuinders, alle gegevens zijn sneller en gedetailleerder beschikbaar, en de jaarlijkse 
rekeningen zijn veel overzichtelijker en begrijpelijker geworden. Het was een mega-klus 
maar de komende jaren hebben we daar voordeel van. 
We hebben een nieuwe procedure vastgesteld en toegepast voor de koop en verkoop van 
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de huisjes, met onder meer een eerste kennismaking, wat goed blijkt te werken. 
 
Contacten 
Wij willen de contacten met de verschillende vrijwilligerscommissies verder verbeteren. 
Dankzij de mededelingen die wij van die commissies krijgen, hebben we langzamerhand 
zicht op de tuinders die daarin actief zijn. 
Het huishoudelijk reglement van ons volkstuinpark is onder de loep genomen, aangepast 
aan de huidige omstandigheden en aan de gewijzigde reglementen van de Bond, en 
uiteindelijk door de afdelingsvergadering vastgesteld. 
 
Klachten 
Ook in 2012 waren er klachten over (geluids)overlast te behandelen en conflicten op te 
lossen, dat zal wel altijd doorgaan. Tuinders zitten dicht bij elkaar en hebben verschillende 
ideeën over het houden van een tuin en het rekening houden met elkaar. Uiteraard is het 
het beste als men er samen uitkomt, maar men kan altijd een beroep doen op het bestuur 
en dat gebeurt regelmatig. 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft in 2012 afscheid genomen van drie bestuursleden die elk gedurende een 
flinke periode veel werk voor het volkstuinpark hebben verzet: Femke Koens, Otto 
Jongerius en Marianne de Boer. 
Het bestuur is aangevuld met twee nieuwe leden: Hanneke van Tongeren, die zich vooral 
zal bezighouden met de verkoop van de huisjes, en Marieke van der Linden, die zich zal 
toeleggen op de communicatie. 
Het bestuur heeft 16 x vergaderd. 
 
Tenslotte 
Hierboven staat een groot aantal van de zaken waarmee het bestuur zich in 2012 heeft 
beziggehouden. Het is lang niet alles, maar u krijgt hierdoor een indruk. 
Ook wij – de bestuursleden – zijn vrijwilligers, evenals velen van u. 
Ook wij doen ons best om, samen met u, van volkstuinpark De Eendracht een prettige 
verblijfplaats te maken voor zoveel mogelijk actieve tuinders. 
 
 
 
 

	
 
 
 
 
 

Berichtgeving overlijden 
 
Indien de nabestaanden dit wensen, biedt het bestuur de mogelijkheid om bij het overlijden 
van een lid van ons Volkstuinpark een bericht te sturen aan alle leden. Alleen op 
nadrukkelijk verzoek van de nabestaanden zullen wij een kopie van de rouwkaart via de e-
mail opsturen naar de leden waarvan het e-mailadres bekend is. Hierdoor kunnen leden die 
daar prijs op stellen hun deelneming uiten of indien gewenst de uitvaart of condoleance 
bijwonen. 
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Jaarcijfers 2012 
 
Bij het ter perse gaan van dit clubblad waren de jaarcijfers 
2013 helaas nog niet gereed. Deze zijn u later via de e-mail of 
per brief toegestuurd. Mocht u ze onverhoopt op 28 maart nog 
niet ontvangen hebben, neemt u dan contact met mij op.  U 
krijgt ze dan alsnog per ommegaande toegestuurd. 
 
Ik ben bereikbaar via mail: penningmeester@volkstuinpark-
de-eendracht.nl of via de telefoon op nummer: 06 -53163005. 
 
Ralf Grevelink, penningmeester 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuinen van West 
 

De inrichting van de entree van ons volkstuinpark is in volle 
gang. Het werk wordt uitgevoerd door Wieringen Prins in 
opdracht van het stadsdeel, samen met het Onderhoud. Het is 
een omvangrijk project, want het beslaat het hele terrein tussen 
de ingang en de kantine. 
 
Het terras bij de kantine wordt verfraaid, de appelboomgaard 
wordt opgehoogd en gedraineerd, oude en zieke bomen en 
planten zijn verwijderd, er worden enorme plantenbakken en 
zitgelegenheden aangelegd en er komt, uiteraard nieuwe, 
beplanting. 
 
Vanwege de omvang van het werk en het feit dat het 
tuinseizoen al bijna begint, wordt de inrichting van de 
parkeerterreinen na het seizoen voltooid. 
 
De officiële opening van de ‘Tuinen van West’ is gepland op 11 
mei. 
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Overdrachten in  2012 

   nr. oud nieuw 
4 W.J. Ploeger- Gerner M.N.J. Bunnik 

9 G.J.J. van Rossum J. Caland 

27 M.G. Westerbeek - Borgers W.E.M. Hof 

40 L. Iannatuoni F. Kollison 

66 R.M. Schouwenaar E.R. Vermeulen 

71 R.F. de Bakker G.A. Loomans 

77 V. Campos Teixeira S. Prins 

103 B.T.M. Oosterling - de Lange S. Deen 

117 E.W.F. Demoitié - Poelgeest P. Sterenberg 

133 J.P.W. Lefferts P.W. van der Haas 

142 Volkstuinpark De Eendracht L. Stötefalk 

146 D.L. Colvin S.L. Boogaard 

157 K.F. Tito M.J.H. van Lent 

162 J. Bottelier F.M. Braaksma 

176 T. van Dijk M. van Kooten 

188 F.A. Koens N.F.M. Koek 

195 C.J.F.M. de Kok S.D. van Soomeren 

204 J. Veenboer Volkstuinpark De Eendracht 

219 G. van Loenen E. Schoof 

221 I.F.M. van Laar M.A. van Hout 
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De Eendracht op YouTube 
 
Op YouTube zijn diverse filmpjes van geplaatst. Filmpjes van tuinders, maar ook van 
bijvoorbeeld ons jubileum in 2012. Hieronder een overzicht met de link die u kunt intikken: 
 
De Volkstuin 1 (2011) 
http://www.youtube.com/watch?v=LmYj7Xp_GRg&list=UUCJqOyNlKQL6FYuJRaeSJ5w&index=5 
 
De Volkstuin 2 (2011) 
http://www.youtube.com/watch?v=U5fFrTEM-T8&list=UUCJqOyNlKQL6FYuJRaeSJ5w 
 
De Volkstuin 3 (2011) 
http://www.youtube.com/watch?v=zc6AJNWyqHE&list=UUCJqOyNlKQL6FYuJRaeSJ5w 
 
Zomerpret (met Danny, 2011) 
http://www.youtube.com/watch?v=KQovrpmBwa0&list=UUCJqOyNlKQL6FYuJRaeSJ5w 
  
TIGENO (open imkerij dag, 2011) 
http://www.youtube.com/watch?v=pqXADmofPic&list=UUCJqOyNlKQL6FYuJRaeSJ5w 
  
De Eendracht jubileum 1 (2012) 
http://www.youtube.com/watch?v=dvyHycQCSvY 
  
De Eendracht jubileum 2 (La Stampa, 2012) 
http://www.youtube.com/watch?v=_bZr6XFeubM  
  
De Eendracht jubileum 3 (brunch, Old Stuff, 2012) 
http://www.youtube.com/watch?v=QyR25Bem5u4 
 
 
Als u naar het clubblad op onze website gaat, 
http://www.volkstuinparkdeeendracht.nl/index.php?menu=19&stijl=1,  kunt u eenvoudig met 
ctrl + klikken het item vinden. 
 
 

 
 
 

Van de redactie 
Kopij voor het clubblad 
Hebt u mooie, ontroerende verhalen en/ of leuke foto’s? Hebt u vragen en/ of opmerkingen 
over het clubblad of de website? Neem schriftelijk of digitaal contact op met de redactie De 
Eendracht, Joris van den Berghweg 4, 1067 HS Amsterdam. U kunt uw kopij ook in de 
brievenbus van het bestuur achter laten of mailen naar redactie@volkstuinpark-de-
eendracht.nl 
 
Kijk voor het clubblad in kleur www.volkstuinparkdeeendracht.nl 
 
Redactie: Marianne de Boer  T 239 
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Bestuursmededelingen 
 
1 – bestuurszittingen 
Van april t/m september zijn elke eerste dinsdag van de maand tenminste twee 
bestuursleden aanwezig van 20.00 tot 21.00 uur in het clubgebouw. Ook de 
bouwcommissie is dan aanwezig. 
 
2 – slaapvergunningen 
Aan het begin van een seizoen kan een slaapvergunning voor dat seizoen worden 
aangevraagd bij het bestuur. Deze wordt verleend als een huisje aan de veiligheidsnormen 
voldoet, wat wordt gecontoleerd door de bouwcommissie. Logees mogen alleen 
overnachten als ook de tuinders zelf aanwezig zijn. In de winter mag er alleen overnacht 
worden na toestemming van het bestuur en van de Bond. Er moet dan tenminste drie 
nachten per week op de tuin geslapen worden, aan het bestuur moet worden meegedeeld 
welke nachten dat zullen zijn. Alleen tuinders die langer dan twee jaar een tuin bezitten 
komen in aanmerking. Aanmelding voor winterbewoning moet plaatsvinden vóór 15 
augustus bij het afdelingsbestuur. 
 
3 – werkuren 
Alle tuinders van de Eendracht moeten per jaar 24 werkuren maken. De werkuren kunnen 
ook door familie, vrienden of kennissen worden uitgevoerd. 
Alle tuinders krijgen een rooster waarop aangegeven staat op welke zaterdagochtenden 
(van 9.00 tot 12.00 uur) zij verwacht worden. Als één van de data niet schikt, kan een 
andere datum gekozen worden, met dien verstande dat niet gewerkte uren vóór 1 juli ook 
vóór 1 juli moeten worden ingehaald. 
Vrijstelling van werkuren geldt alleen voor tuinders van 70 jaar en ouder, mits zij tenminste 
vijf jaar tuinder op De Eendracht zijn. 
Niet gewerkte uren worden aan de tuinders in rekening gebracht à € 25 per uur. 
 
4 – adreswijzigingen 
Adreswijzigingen moeten schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat gestuurd worden. 
Vermeld alstublieft niet alleen tuinnummer en nieuw adres, maar ook (nieuw) 
telefoonnummer, en e-mail adres. 
 
5 – huisdieren 
Honden en katten mogen alleen aangelijnd buiten de eigen tuin komen. 
 
6 – geluidsoverlast 
Het is verboden radio, televisie, muziekapparatuur of muziekinstrumenten zodanig aan te 
zetten of te bespelen dat dit voor anderen hoorbaar is. Houd het geluid binnen! 
Het gebruik van aggregaten en elektrisch gereedschap dat veel lawaai maakt is tussen 1 
april en 1 oktober alleen toegestaan op zaterdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur, en op 
woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. Van 1 oktober tot 1 april mogen deze 
apparaten alleen met mate gebruikt worden waarbij andere tuinders geen overlast mogen 
ondervinden. Bij gebruik vanwege verbouwingen e.d. moet overleg met andere aanwezige 
tuinders plaatsvinden. 
 
7 – schotelantennes 
Voor het plaatsen van een (schotel)antenne dient toestemming gevraagd te worden bij de 
bouwcommissie. 
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8 – onderhoud 
Een tuinder is verplicht om de eigen tuin, bouwsels, beplanting, de aan de tuin grenzende 
paden, hagen, sloten, slootkanten en beschoeiingen goed te onderhouden en/of te 
vernieuwen. De tuin moet vrijgehouden worden van rommel en vuilnis. 
Tuinen worden regelmatig gecontroleerd. Wanneer een nieuwe beschoeiing nodig is, of iets 
aan het huisje of schuur verbouwd moet worden is altijd toestemming nodig van de 
bouwcommissie. 
 
9 – baggeren 
In het najaar moeten de sloten gebaggerd worden. In het najaarsclubblad wordt daarvoor 
een schema gepubliceerd.  
 
10 – (brom)fietsen 
Het is in ons tuinpark verboden om tussen 1 mei en 1 september te (brom)fietsen, behalve 
voor kinderen tot 7 jaar. Ontheffing kan worden gevraagd bij het bestuur op basis van een 
recente medische verklaring. Ontheffingen gelden voor één seizoen. Scooters dienen op de 
parkeerplaats te worden geparkeerd en mogen nooit op het terrein rijden. 
Gezien de vele klachten van tuinders zal het bestuur er op toezien dat een ieder zich aan 
deze regel gaat houden. Er zal worden opgetreden conform de reglementen, er worden 
geen waarschuwingen meer uitgedeeld. Voor een overtreding geldt een boete van € 50. 
 
11 – schade 
Tuinen van andere tuinders mogen niet betreden worden als daar niet expliciet 
toestemming voor gegeven is door de betreffende tuinder. Er mag in geen geval schade 
aangebracht worden aan andere tuinen, bijvoorbeeld door te snoeien of planten te 
verwijderen. 
 
12 – Verkoop tuinhuisje 
Wanneer een tuin wordt opgezegd en het huisje moet worden verkocht, dan meldt de 
verkoper dat schriftelijk aan het bestuur. Tuin en huisje zullen worden getaxeerd door de 
bouw- en taxatiecommissie en de tuintaxatiecommissie. Nadat het taxatieformulier is 
ondertekend door de verkoper, wordt een te- koop- bericht met foto en bedrag gepubliceerd 
aan het bestuursgebouw en op de website. Het huisje mag niet voor een hoger bedrag 
verkocht worden dan de taxatie aangeeft, wel voor een lager bedrag. 
Voorrang als koper krijgen andere tuinders van De Eendracht, en vervolgens aspirant-leden 
die op de wachtlijst staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentietarieven 2013 (zwart/wit) 
 
Een hele pagina (A5) € 74,00, per jaar 
Een halve pagina       € 40,00, per jaar 
Een kwart pagina       € 25,00, per jaar 
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AGENDA - Afdelingsvergadering De Eendracht 
 
Zaterdag 20 april 2013, aanvang: 14.00 uur in de kantine 
 
1  Opening en vaststelling agenda 
2  Ingekomen stukken en mededelingen 
3 Notulen afdelingsvergadering d.d. 1 december 2012 
4 Activiteiten Bond van Volkstuinders 

- Inbreng Bondsbestuur 
- Verslag Bondsvergadering d.d. 13 december 2012 (zie Vroegop winter 2012 blz. 13) 
- Verslag afgevaardigden De Eendracht naar de Bondsvergadering 

5 Jaarverslag 2012 van het bestuur 
6 Financieel jaarverslag 2012 
7 Verslag kascontrolecommissie 
8 Beleid bestuur 
9  Samenstelling commissies 
10 Benoeming afgevaardigden naar de Bondsvergadering 
11 Inbreng op de Bondsvergadering van 11 juni 2013 
12 Rondvraag 
13 Sluiting 
 
 
 

Koolmeesje te vroeg uit het nest 
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Notulen afdelingsvergadering De Eendracht 
d.d. 01 december 2012. 
 
Aanwezig: 46 stemgerechtigde tuinders. 5 berichten van verhindering waarvan 4 een 
machtiging aan andere tuinders hebben gegeven. Totaal dus 50. 
 
1 – Opening 
Om 14.00 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter, Paul van Kooten. Als 
eerste herdenkt de vergadering de heer van Bommel en mevrouw Terstall die afgelopen 
jaar overleden zijn. 
 
2 – Goedkeuring notulen voorjaarsvergadering 14 april 2012 
Arie van Haeften vraagt zich af of het wel goed gaat met de presentielijst. Alleen tuinders 
kunnen die tekenen en zijn daarmee stemgerechtigd. De voorzitter bevestigt dat de 
belangstellenden niet apart een andere lijst hoeven te ondertekenen. 
 
Arie van Haeften laat weten dat bij navraag bij de brandweer dat overhangende takken 
vanaf 3,5 meter goed is. De beplanting moet dan wel recht omhoog groeien, dus niet vanuit 
de heg schuin naar het midden. 
 
Arie van Haeften: Wordt nu toch niet iets veranderd in het Huishoudelijk Reglement wat 
betreft de geluidsoverlast? We hebben toch in de vorige vergadering afgesproken dat de 
oude regels gehandhaafd blijven? Dit wordt bevestigd door de voorzitter en de secretaris, 
Marian van der Meer. Er wordt nog extra naar gekeken of regels, door het bestuur 
uitgevaardigd, niet in strijd zijn met het Huishoudelijk Reglement. Ook houdt Arie van 
Haeften een pleidooi voor het soepel hanteren van elektrisch gereedschap. Overlast mag 
niet, maar wanneer is iets overlast? 
 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
3 – De agenda wordt vastgesteld. 
 
4 – Ingekomen stukken en mededelingen 
De secretaris leest de brief van De Bond van Volkstuinders voor waarin medegedeeld wordt 
dat punt 9 op de agenda, het voorstel van de bouw- en taxatiecommissie, niet behandeld 
kan worden zonder voorafgaand overleg met de Bond. Besloten wordt de brief te 
behandelen bij agendapunt 9. 
 
De voorzitter meldt n.a.v. de brand op tuin 027 in november 2012, het belang van het 
hebben van een slaapvergunning. Zonder vergunning kan er niet geslapen worden. Zowel 
in de winter als de zomer is het, in het kader van de veiligheid, van het grootste belang dat 
we weten wie er mogelijk kunnen overnachten op hun tuin. De leden worden verzocht 
elkaar wat dat betreft ook in de gaten te houden. 
 
5 – Benoeming nieuwe bestuursleden. 
Het bestuur stelt voor Hanneke van Tongeren, tuin 065 en Marieke van Linden, tuin 109, te 
benoemen als bestuurslid. De vergadering gaat akkoord. 
 
6 – Het beleid van het afdelingsbestuur 
De voorzitter begint met iedereen te bedanken die heeft meegewerkt om ons 50-jarig 
bestaan te organiseren. Zonder de inzet van de Kantine- en Ontspanningscommissie, de 
Jubileumcommissie en alle andere vrijwilliger was het jubileum nooit zo mooi en geslaagd 
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geworden. Voor wie wil nagenieten van het lustrum zijn op het Youtubekanaal filmpjes van 
George Petrovai te zien. De links zullen te vinden zijn op de website en in het clubblad. Ook 
alle oude foto ’s zullen worden gedeeld. 
 
Het project Tuinen van West is inmiddels gestart en de groenstrook aan Bremwal is gereed. 
Onder punt 10 wordt nog verdere informatie verschaft. 
 
Een ander belangrijk aandachtspunt voor het bestuur en de BVV is het Natuurlijk Tuinieren. 
In de winkel is daarom begonnen met het aanpassen van het assortiment. 
 
In het clubgebouw is een WIFI-installatie aangebracht. Voor iedereen in de buurt van de 
Kantine is dit netwerk toegankelijk. Aanvragen bij de voorzitter, Paul van Kooten. Hij toetst 
het wachtwoord in op telefoon of tablet. Dit i.v.m. de veiligheid. 
Op de vraag van de heer Gezici of het WIFI-signaal niet over het hele park verspreidt kan 
worden antwoord de voorzitter dat sterkere zenders in Nederland illegaal zijn en dat een wel 
toegestane installatie veel te duur is. 
 
Prioriteit voor het bestuur in 2013 heeft het project Tuinen van West: De twee overgebleven 
singels aan de westkant en de zuidkant, de herinrichting van de entree en de uitbreiding 
van de parkeermogelijkheid. 
 
Ook het project “Natuurlijk Tuinieren” door de AVVN heeft de grote aandacht. Het bestuur 
heeft ons park opgegeven voor een subsidie van de Gemeente Amsterdam van € 7.500,-- 
om zo mee te kunnen doen aan een traject van twee jaar om voor een certificaat in 
aanmerking te komen. 
 
Het bestuur richt zich in 2013 op het onderhoud van de tuinen en de paden. Vooral 
probleemgebieden pakken we aan. 
 
Onze administratie wordt verder gedigitaliseerd. Zo hopen we de tuinders sneller en beter 
van dienst te kunnen zijn. Zo zijn inmiddels alle bouwtekeningen door Monny Litjens en zijn 
vrouw Jos ingescand waarvoor wij ze hierbij nadrukkelijk bedanken. 
 
Nog steeds zijn we op zoek naar vrijwilligers. Er komt veel op ons tuinpark af. Vooral bij het 
Onderhoud zijn hulpkrachten nodig. Meldt u a.u.b. aan bij Fridtjof Versnel. 
 
Het bestuur hoopt op een grotere betrokkenheid van een ieder. Zo kunnen we ons tuinpark 
leuk en leefbaar houden. 
 
Arie Spooren vraagt zich af of we wel mee moeten doen aan een keurmerk. Het gaat toch 
ook al 50 jaar zonder. 
 
Arie van Haeften: bedankt het bestuur voor het goed verlopen lustrum. Ook de mensen die 
de overkapping aan de kantine hebben gebouwd worden bedankt. 
Kan de groenbak ook weer op woensdagavond open? Kan er een verkeersbord bij de 
entree komen dat het een voetpad is? Beide zaken hebben de aandacht van het bestuur. 
 
Paula Mol brengt het geluidsvolume van de muziek van de Kantine ter sprake tijdens 
feesten en evenementen. Kan dat niet minder. Ook dat heeft de aandacht van het bestuur. 
Daarbij geeft Paula Mol de suggestie het groenafval op de eigen tuin te verwerken in een 
composthoop. 
Johan van Schendel vindt de huidige manier van groenafval wegbrengen op zaterdag 
uitstekend. 
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Het beleid van het bestuur wordt goedgekeurd na het verzoek van Arie Spooren. 
 
7 – Vaststelling van de begroting 2013 
De penningmeester, Ralf Grevelink licht toe dat de begroting duidelijk hoger is dan vorig 
jaar: alles is duurder geworden, bijvoorbeeld de btw met 2% en de assurantiebelasting met 
11,3%.. Bovendien moet er flink worden gereserveerd voor de (algemene) beschoeiing rond 
het sportveld die over een tijdje zal moeten worden vernieuwd. 
Hij heeft een andere wijze van administreren gehanteerd, die aansluit bij de nieuwe 
systematiek die de Bond toepast m.b.t. de jaarrapportage. 
Arie Spooren vraagt naar de methodiek van het berekenen van de Algemene Bijdrage. Dit 
wordt uitgelegd door de penningmeester. Johan van Schendel vraagt waarom bij de 
Assurantie Vereniging nu ineens inkomsten vermeld worden. Het antwoord is dat in het 
kader van de inzichtelijkheid deze post uit de exploitatierekening is gehaald en hetzelfde 
behandeld wordt als de posten gas, elektra, afval etc. Johan van Schendel stelt ook voor de 
reserveringen anders in te delen. De penningmeester is het daar mee eens. Ook vraagt 
Johan van Schendel naar de inkomsten van de Kantine en de Inkoop. En, is het niet 
mogelijk in december een prognose erbij te geven van het lopende boekjaar? Dat zou 
mogelijk moeten zijn volgens de penningmeester en gaan we dus volgend jaar proberen. 
Op grond van het voorlopige resultaat stelt de penningmeester voor de winstverwachting 
van de Kantine voor 2013 met € 2.000,-- naar boven bij te stellen. Deze wordt dan € 6.000,-
-. De Algemene Bijdrage gaat dan met € 2.000,-- omlaag naar € 25.570,--.  Als laatste wordt 
genoemd de stand van de reserveringen en de afschrijvingen. Kunnen die ook niet apart 
worden vermeld? Ja, dat kan. De penningmeester bedankt de leden voor alle vragen en 
opmerkingen en de vergadering geeft goedkeuring aan de begroting met de aanpassing 
zoals die is voorgesteld. 
 
8 – Agenda Bondsvergadering 
Er blijken geen aparte punten te zijn vanuit de leden om toe te voegen aan de agenda van 
de Bondsvergadering. Als vertegenwoordigers gaan Bert Drukker als vervanger van Paula 
Mol, Monny Litjens als vervanger van Wil Vennik en Arie Spooren als vervanger van Arie 
van Haeften. 
 
9 – Voorstel Bouw- en taxatiecommissie 
Paula Mol leest verklaring voor waarin ze voorstelt de discussie over de luifels te 
beëindigen en besluit van vorig jaar na te leven. Zo blijft er tijd over bij de bestuursleden 
voor andere zaken. 
 
De voorzitter: We bespreken toch het voorstel van de bouw- en taxatiecommisie. 
 
Diverse mensen maken opmerkingen en stellen vragen: Lex Spaans, Arie van Haeften, 
Mariëlle Hogendorp, Arie Spooren en Johan van Schendel. Uitkomst is dat er gestemd 
wordt over het voorstel zoals het er nu ligt. De meerderheid is tegen. Er zal een nieuw 
voorstel gemaakt moeten worden. 
 
10 – Stand van zaken Tuinen van West 
De Bremsingel is gereed, de Graswal en de Voorgrift zijn in voorbereiding. De Entree en het 
parkeerterrein buiten worden aangepakt. Er komt een perscontainer. De aanpassingen aan 
de boomgaard zijn ook in gang gezet. Ook hier zoeken wij vrijwilligers voor. Ed Admiraal 
meldt zich aan. 
 
Arie van Haeften: Hoe is het financieel geregeld? De penningmeester: Er is een subsidie 
die in natura verrekend. Het stadsdeel verzorgt vanuit die subsidie diverse werkzaamheden 
op ons park. 
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Hoe komt het tweede hek er uit te zien? Voorzitter: Ongeveer zoals ons huidige hek. 
Wanneer is de uitvoering? Voorzitter: Deze winter en in het voorjaar. Afhankelijk van het 
bestemmingsplan. 
Waarom is de Dijksloot niet gebaggerd? Fridtjof Versnel: er is wel gebaggerd, maar 
rekening houdend met de vogels.  
Waarom zijn de straatnaambordjes nog niet opgehangen. Voorzitter: ze zijn binnen en 
worden opgehangen. 
Waarom zijn de twee populieren gerooid bij de ingang? Voorzitter: ze waren ziek. 
 
Verder legt de voorzitter uit dat als er een beslissing genomen is over de bestemming van 
het buiten- parkeerterrein het bestuur hierop terugkomt bij de leden. 
 
Arie Spooren vindt dat er nog te weinig te zien is van een ontwerp van de Tuinen van West. 
Het lijkt nu meer kaalslag. Voorzitter: in de komende tijd wordt meer duidelijk. 
 
12 – rondvraag 
Mariëlle Hogendorp: wordt huur betaald voor het gebruik van de kantine in het geval van 
feesten. Theo Kruize en de penningmeester: tijdens een feestje wordt er € 0,25 per 
consumptie extra gerekend. 
 
Lex Spaans zoekt nog een vrijwilliger voor de woensdagavond. 
 
Arie Spooren: moet er nu ieder jaar gebaggerd worden? Voorzitter: nee, als de sloot op 
voldoende diepte is. Penningmeester: Alle sloten zijn dit jaar gemeten zowel voor als na het 
baggeren. Iedereen die een diepte heeft tussen de 50 en 60 centimeter hoeft in 2013 niet te 
baggeren. 
 
Arie van Haeften: kan op de jaarrekening de stand van de meters vermeld worden? 
Penningmeester: dat ga ik verzorgen. 
Honden en katten niet los laten lopen. Bestuur, doe er wat aan. 
 
Arie Spooren: denk eraan dat de regelgeving voor de verhuur van de Kantine is veranderd. 
Ook spreekt hij zijn dank uit voor het werk dat het bestuur heeft verricht in het afgelopen 
jaar. 
 
De heer Tit: kan de beschoeiing niet gemeenschappelijk? Penningmeester: door de 
geschiedenis kan dat helaas niet. 
Kan er niet meer ruimte voor de kruiwagens komen? Bij de herindeling van de entree in het 
kader van de Tuinen van West wordt ook daar naar gekeken. 
Kunnen er geen boompjes neergezet worden rond het sportveld. Wordt aandachtspunt. 
 
Arie van Haeften: als er duidelijke regels worden afgesproken voor het maken van de 
nieuwe beschoeiingen wat betreft materiaal en plaatsing, en controle door de 
bouwcommissie plaatsvindt, worden uiteindelijk alle beschoeiingen gelijk. 
De voorzitter dankt Arie van Haeften voor dit idee en vertelt de vergadering dat de 
beschoeiingen volgend tuinseizoen goed bekeken zullen worden en dat de bouw- en 
taxatiecommissie gevraagd zal worden de beschoeiingen bij de taxaties tuinen die te koop 
komen, worden meegenomen. 
 
Ron Kremer: wanneer wordt het dak van de luifel van het clubgebouw er af gehaald? Ik heb 
een brief gehad dat ik mijn dak van de partytent moet halen. De voorzitter antwoord dat de 
overkapping van het terras bij het clubgebouw iets anders is dan de bedekte partytent. Ron 
Kremer is het daar niet mee eens. 
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Lex Spaans reageert: waarom moeten die regels zo streng. Mensen kunnen hun partytent 
toch laten staan. 
De penningmeester: het is in het belang van de tuinders zelf. Bij de laatste stormwind zijn 
diverse partytenten weg- en/of stukgewaaid. Daarbij heeft De Eendracht dit zelf als regel 
vastgelegd in haar Huishoudelijk Reglement. 
 
13 - sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en betrokkenheid bij deze 
vergadering en nodigt iedereen alvast uit voor de volgende vergadering op zaterdag 20 april 
2013 om 13.00 uur. 
De vergadering wordt gesloten. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Een wereld van verlangen 
 
Als we de trendprofeten en de glossy woon-, landleven- en lifestylebladen mogen geloven, 
dan is de moestuin weer helemaal hip en trendy. ‘Mocht het u helemaal ontgaan zijn: de 
moestuin is hot! Het lijkt wel of u elk “open” plekje wilt gaan benutten om zelf kruiden en 
groenten te kweken,’ zo luidde het recentelijk in een van die bladen. 
Wie zijn wij om daaraan te twijfelen als zelf Michelle Obama een moestuin heeft bij het Witte 
Huis? Die trend wordt trouwens bevestigd door een marktonderzoek in België uit 2012 van 
een grote zaad- en meststoffenfirma. Maar liefst 68 % van de ondervraagden gaf daarin aan 
zelf gezonde groenten en fruit te willen kweken. Uit een Nederlandse enquête uit 2009 van 
voedingsgigant Unilever bleek dan weer dat een op de vijf Nederlanders graag een eigen 
moestuin wil hebben om lekkere groenten te verbouwen. Een vijfde van de Nederlanders 
met een moestuin vindt een moestuin de ideale manier om de drukte van de stad en het 
dagelijks leven achter zich te laten. Andere redenen om een moestuin te hebben: men vindt 
de smaak van de zelfverbouwde groenten lekkerder (54 %) en het is ook nog eens 
goedkoper (29 %). 
Maar uit dezelfde enquête bleek ook dat een op de vier Nederlanders nog nooit op een 
groenteveld of groentetuin is geweest, en dat een op de drie Nederlanders zelfs niet weet 
hoe groenten groeien. Zo denkt 23 % van de ondervraagden dat spruitjes aan een struik 
groeien, 18 % dat een bloemkool op een steel groeit, 18 % dat erwten als vlierbessen aan 
een struik groeien, 23 % dat witlof als een maïskolf aan een stengel groeit en 56 % dat 
knoflook er als klimop uitziet… 
 
Frans van der Feen 
(overgenomen van de Tuinscheurkalender) 
 
 
‘Zo geduldig moest je kunnen zijn als de bomen, zo vol vertrouwen. 
Wie ziet er zo toegetakeld uit als de bomen in de winter?  
Toch is er geen mens die twijfelt aan hun bloei.’ 
 
(Geert van Beek) 
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Keurmerk Natuurlijk Tuinieren 
 
In april starten we met de deelname aan het project “Nationaal Keurmerk Natuurlijk 
Tuinieren”. Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij inzet en steun van de Bond van 
Volkstuinders, de gemeente Amsterdam en het AVVN.  
 

Het Lieveheersbeestje 
Het doel is om over 2 jaar ook daadwerkelijk het Keurmerk te 
halen. Dit is bij sommigen misschien beter bekend als “Het 
Lieveheersbeestje”. Dit is een onafhankelijk Keurmerk van 
de landelijke organisatie voor volkstuinders AVVN. Een 
dergelijk Keurmerk vormt het bewijs dat het volkstuinpark 
natuurvriendelijk ingericht, onderhouden en beheerd wordt. 
Volkstuinparken die een Keurmerk hebben, zijn verzekerd 
van een sterkere rechtspositie. Ze onderscheiden zich door 
hun toegevoegde waarde voor de natuur en de 
maatschappij. 
 

 
Inventarisatie 
Op 19 april komt een adviesteam ons volkstuinpark inventariseren en een advies schrijven 
hoe de natuurwaarde van het algemeen groen de komende twee jaar verbeterd kan 
worden. Het zou geweldig zijn als een groepje enthousiastelingen van onze vereniging 
daaraan mee wil werken. Omdat het nuttig is, maar ook omdat het aangenaam is. Het is 
leuk om te werken aan een verrijking van het volkstuinpark, te zorgen voor meer kleur en 
fleur en voor een goed heenkomen voor nuttige dieren. 
 
Gericht op gemeenschappelijke gedeelten 
Uit ervaring weet het AVVN dat er, voordat het project van start gaat, veel vragen leven 
over wat nou precies het Keurmerk voor de vereniging en voor de leden betekent. 
Bijvoorbeeld: zijn we nou verplicht om in je eigen tuin ook natuurlijk te tuinieren? Het 
antwoord is: nee. Het mag wel, graag zelfs, maar verplicht is het niet. Het Natuurlijk 
Tuinieren is bedoeld voor de gemeenschappelijke gedeelten. Een andere vraag is “wat 
wordt nou bedoeld met natuurlijk tuinieren? Verwildering en rotzooi?” Het antwoord is: Verre 
van dat. 
 
Voorlichtingsbijeenkomst 
Daarom organiseren wij op zaterdag 6 april om 14.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst in 
ons verenigingsgebouw. Daarbij is onze toekomstige begeleidster van de 
Keurmerkorganisatie Machteld Klees van de partij voor verdere toelichting en verklaring van 
het Keurmerk en over het Natuurlijk Tuinieren in het algemeen groen.  
 
Doet u mee? 
Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een project dat de hele vereniging aangaat. 
We hopen dan ook van ganser harte dat men extra gemotiveerd is om onze ALV, en de 
daaropvolgende voorlichting, in groten getale te bezoeken. En wie deel wil uitmaken van het 
groepje enthousiastelingen dat de kar gaat trekken, kan zich gewoon die middag (of eerder) 
bij het bestuur opgeven. Want: hoe meer zielen, hoe meer vreugd, én, vele handen maken 
licht werk. 
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Programma seizoen 2013 
Activiteiten Volkstuinpark De Eendracht 

 

MEI 
Zondag    5 Mei   Voorjaarsreceptie 
Zaterdag  18 Mei   Openingsavond 

JUNI 
Zaterdag    1 Juni   Superbingo 
Donderdag 13 Juni   Kledingparty 
Zaterdag  15 Juni   Stropdas zitten 
Zaterdag  22 Juni   Sixtiesband Old Stuff 
Zondag   30 Juni   Voetbaltoernooi 

JULI 

Zaterdag    6 juli   DJ avond 
Zaterdag  13 juli   18+ Bingo 
Zaterdag  20 juli   Jungle avond 
Zondag  28 Juli   Volleybaltoernooi 

AUGUSTUS 

Zaterdag    3 augustus  Superbingo 
Zondag  11 augustus  Zeskamp 
Zaterdag  17 augustus  Avondspeurtocht 
Zaterdag  24 augustus  Jongens tegen de Meisjes 
_________________________________________________________________________ 
SEPTEMBER 

Zondag    1 september  Biljarttoernooi 
Zaterdag    7 september   Laatste dansavond 
_________________________________________________________________________ 
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Beste mede liefhebbers van rust en natuurschoon, 
 
Ik heet Wim Hof, maar ben beter bekend als de Iceman. Ik ben de trotse vader van vijf 
kinderen, ook die vinden het geweldig mooi om op het complex te zijn. Kruidentuintje voor 
mijn dochter, vijver voor m’n zoons, rust voor mijn andere dochter Isa en lekker voetballen 
met mijn jongste, Noah. Voor ieder wat wils, vakantiegevoel. 
 
Ik wist niet dat er zoveel rust en natuurschoon zo dicht van Amsterdam, bestond. Binnen de 
kortste keren waande ik me dan ook in een andere wereld. Een wereld van geuren, kleuren, 
zonnelicht door bomen op allerlei manieren geweerspiegeld op de paden die naar mijn 
eigen huisje leiden. 
 
Verbazingwekkend wat er gebeurt als mensen met liefde en eigen aandacht een klein 
paradijsje neerzetten, je voelt het en ziet het. 
 
Ik ben de man die in ijs staat over de hele wereld, die de wetenschap verbaasd met zijn 
kunnen, die geraadpleegd wordt door doctoren en patiënten behandeld. Ik heb ook mijn rust 
nodig en die vind ik onfeilbaar in mijn huisje nummer zevenentwintig,  ‘Le petit paradis’.  
 
Om dan onlangs te horen te krijgen dat mijn huisje was afgebrand terwijl ik in de Poolse 
bergen zat groepen te begeleiden, een stomp in mijn maag. 
Echter met de beste zorgen van Fridtjof en Ralf, wordt er nu hard gewerkt aan een nieuw 
huisje, de wereld zal het weten 
 
Uitstekend geregeld ook door de verzekeringsmaatschappij, door het bestuur van De 
Eendracht aangetrokken, organisatie en grondige begeleiding. Petje af voor dit bestuur, 
werelds! 
 
Ik ben veel met tv bezig en zo. Ik zal in de toekomst rustig aan doen met tv op het park. 
Tenslotte is het een plekje dat mijn hart veroverd heeft en ik blijk zal geven van mijn rust en 
liefde waar ik ben. 
 
Ik heb een huis in de bergen van Polen waar de herten in de tuin eten zoeken, waar wij 
natuurlijk voor zorgen. Het is een prachtige plek met een heerlijke ijskoude waterval in de 
buurt. In goed overleg is iedereen welkom. 
 
Van harte mensen, ik houd van het Park en van jullie. 
 
Respect 
 
Wim Hof 
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De perscontainer, groencontainer, glasrolcontainer en papierbak 
 

 
In de loop van dit voorjaar zal door de firma Van Gansewinkel een 
perscontainer, een glasrolcontainer en een papierbak neergezet 
worden voor de afvoer van ons huisvuil. Belangrijkste reden 
hiervoor is tot een besparing van de kosten te komen voor het 
afvoeren van het huisvuil. In de afgelopen jaren zijn deze kosten 
enorm gestegen. 
 
 

 
Regels gebruik perscontainer 
Voor het gebruik van de perscontainer gelden de volgende regels: 
 
- Slechts huishoudelijk restafval mag - verpakt in de grijze huisvuilzakken - worden 

aangeleverd. 
- Glas en papier graag in de daarvoor aparte bakken deponeren. Dit scheelt in gewicht 

en dus in de prijs voor het afvoeren. Daarbij is het milieuvriendelijker. 
- Klein groenafval – geen aarde - kan gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde 

container. Ook hiervoor geldt: iedere kilo moet betaald worden. Als u het groenafval zelf 
tot compost verwerkt, bespaart u uzelf en de vereniging veel geld. 

- Al het andere afval, zoals grofvuil, elektra, verf, batterijen en chemisch afval kunt u 
afleveren bij de milieustraat aan de Seineweg. 

 
 
 
Tijden afvoer afval en overige openingstijden 
 
Voor de volledigheid hieronder de openingstijden tijdens het tuinseizoen van april tot 
oktober voor het afvoeren van het afval, het hek, de winkel en zitting van het bestuur. 
 
 

Overzicht april tot oktober 

Huisvuil Woensdag: 19.00 - 20.00 uur 
Zondag: 16.00 - 17.00 uur 

Klein groen afval zaterdag: 11.00 - 12.00 uur 

Hek Vanaf 6.00 uur tot een half uur na zonsondergang 

Winkel Zaterdag: 10.30 - 12.30 uur 
Woensdag: 19.00 - 20.00 uur 

Zitting van het bestuur van april tot en met september: 
elke 1e dinsdag van de maand van 20.00 - 21.00 uur 
in de kantine. 
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Na een lange winter 
wordt het toch voorjaar… 
 
De fruitbomen hebben genoeg rust gehad en beginnen weer tot leven te komen. 
Deze winter was erg geschikt om te snoeien, is dit nog niet gebeurd dan heeft u nog de tijd 
tot de blaadjes aan de bomen komen. Pas op bij peren, daar breken de nieuwe 
bloemknoppen heel gemakkelijk af. 
 
Wees voorzichtig met het snoeien van pruimenbomen. Deze snoeit u alleen kort vóór de 
bloei of direct na de oogst. 
 
Klein fruit zoals bessen, bramen, frambozen kunt u ook nu nog goed snoeien. 
Voor druiven is het nu te laat! Deze snoeit u eind januari / begin februari. 
 
Ook rozen kunt u nu nog goed snoeien, ondanks dat ze beginnen uit te lopen. Rozen 
houden van korte snoei. 
 
Jonge bomen die in het najaar geplant zijn en nog niet uitlopen, kunt u voorzichtig iets naar 
boven trekken. Het kan gebeuren dat u de boom zo uit de grond trekt. De oorzaak hiervan 
is dat tijdens de winter, muizen de wortels hebben afgevreten. Dit gebeurt vaak in winters 
met sneeuw. Een oplossing voor komende jaren: plant drie zwarte bessen struiken rondom 
de boom, de lucht van de wortels schrikken muizen af. 
 
Door de winter zijn soms ook scheuren ontstaan in de bast, meestal in de lengte richting. Dit 
is komt doordat er te veel vocht in de stam aanwezig was toen het ging vriezen. De 
spanning wordt dan te hoog en de bast springt open. Deze scheuren zullen goed 
overgroeien, wel aan het eind van de zomer deze scheuren goed schoon maken met een 
harde stoffer. Insecten kruipen hier namelijk graag in om te overwinteren. 
 
De oranje vlekken op perenbladeren, is perenroest of perenpok, dit komt tevoorschijn in de 
zomer. Het is nu het juiste moment om dit tegen te gaan. Kijk op onze website onder 
seizoentip, daar staat wat u er aan kunt doen. 
 
Het is nu de tijd voor bemesting van uw fruitbomen. Met een voorkeur voor Culterra of 
kunstmest 12-10-18. Let goed op de hoeveelheid, kunstmest 12-10-18 = 700 kilo per 
hectare, de hoeveelheid voor Culterra staat op de verpakking vermeldt. Tip: strooi zo wijd 
onder de boom als de kruin groot is. 
 
Geen houtsnippers strooien op de boomspiegel, deze onttrekken stikstof aan de grond voor 
het verteren. Stikstof is nodig voor de groei van de bomen. 
 
De bomen die zowel in het najaar als in het voorjaar geplant zijn goed water geven zodra de 
eerste blaadjes er aan komen. Een sproei installatie geeft te weinig water, een klein dijkje 
rond de boomspiegel zorgt er voor dat het water niet weg loopt. Geef water op vaste dagen 
in de week. 
 
Fruitbomen kunt u nog planten tot eind april. 
 
 
 
Uit de nieuwsbrief van G. Snel (www.fruitbomenkwekerij.nl) 
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  Tuingroep De Eendracht      
 
 

 
 
Tips bij calamiteiten: 

 
• Blijf altijd kalm. 
• Schat de ernst van de situatie in: 

 
Urgentie hoog: 

• Bel 112 
• Meld naam,plaats,telefoonnummer soort ongeval, 

alarmeer EHBO en/of buren. Laat de hulpdiensten  
opvangen en de weg naar het ongeval wijzen. 

 
Urgentie laag: 

• Informeer/alarmeer een EHBO-er. 
• Indien niet aanwezig maar wel hulp nodig: 

bel 0900-8844 of huisarts. 
 
                Overige tips: 
 
                Hang de lijst van aangestelde EHBO-er op een  
                duidelijke plaats op. 
                Zorg dat u weet wie de EHBO-er(s) en waar deze 
                te vinden zijn. Noteer eventueel telefoonnummers. 
                Volg instructies altijd op. Blijf hoffelijk. 
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Commissies      Tuin 
 
Tuincommissie:   

- onderhoudscommissie E. Admiraal 2 
 W. J.I.B. Spier 33 

- laancommissie A. van Leeuwen 89 
 E. Admiraal 2 
   
Inkoopcommissie R.A.A. Spaans 4 
 R. Schutte 181 
 M.H. van Ittersum 207 
 H. van Tongeren 65 
 E.R. Vermeulen 66 
   
Bouwcommissie J. Boogaard 19 
 S.W.H.M. Litjens 194 
 J. Minneboo 187 
   
Tuintaxatiecommissie H.J. Vink 74 
 R.H. van Wijngaarden 156 
 K. Wirken 44 
Kascommissie J.A. van Schendel 199 
 H. Zijlma 226 
 M. Notten 14 
 M. van der Linden 109 
Waterleidingcommissie S.W.H.M. Litjens 194 
 J.D.S. Stubbe 8 
   
Elektriciteitscommissie H. Johansen 124 
 C. Vennik 198 
   
Ontspanningscommissie E. van den Boogaard 62 
 T. Kruize 137 
 C.M. Kruize- van Dieren 137 
 G. Kusters 51 
 A. Kusters- van Dieren 51 
 W.E.M. Hart 93 
 J. Calbo 93 
 A.S. Zwaluwe - Boogaard 96 
 P. Zwaluwe 96 
 S. Boogaard 146 
 B. Drukker 38 
 A. Bakker 207 
Klaverjascommissie J. van Gestel 16 
 A.J. van Haeften 123 
   
EHBO-commissie E. Wirken 44 

 
Alle leden kunnen de defibrilator 
bedienen. 

C. van Soest 105 
G. Petrovai 158 
S. Oosterling 184 
A.J. van Haeften 123 
  

Arbocoördinator A. Bakker 207 
   
Redactie Clubblad M. de Boer 239 
   
   
Website A. Bakker 207 
 M. van Beijnum 39 
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