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Van de voorzitter 

 
De langste dag is al weer achter de rug, maar de vakantie begint. Lekker tuinieren en 
recreëren. Het is als vanouds een drukke periode op ons tuinpark. Hou juist in deze tijd 

rekening met je medetuinders, vooral met je buren. Op het parkeerterrein zal het ook weer 
vol zijn. Parkeer je auto schuin en niet langs het water. 
 

De verfraaiing van ons tuinpark is echt zichtbaar aan te worden. Ik dank iedereen die 
hieraan heeft bijgedragen, de tuincommissie (het onderhoud), de Projectgroep Natuurlijk 
Tuinieren en iedereen die heeft meegeholpen. 

 
Deze zomer starten we met het renoveren van het bestuursgebouw en de winkel waardoor 
de entree nog mooier wordt. 

 
Het opknappen van het evenemententerrein is nog niet geworden wat we ervan hadden 
verwacht, maar er kan gelukkig op worden gesport. Na de zomer gaan we verder met dit 

project. 
 
Ik wens iedereen een hele fijne zomer. 

 
Met vriendelijke groet, Paul 
 

 
 
 

 
 

Van de penningmeester 
 
Beste tuinders, 
 

Ook van mijn kant wil ik u graag het een en ander meedelen. 
 
Op de Bondsvergadering van de Bond van Volkstuinders 21 juni jl. ben ik gekozen als 

bestuurslid van de BVV. In de eerste vergadering daarna van het Bondsbestuur is besloten 
dat ik de taak van penningmeester op mij ga nemen. Ik beschouw dat als een grote eer èn 
als een grote uitdaging. 

 
Er is immers in de afgelopen periode door allerlei oorzaken veel werk blijven liggen binnen 
de Bond. Ook functioneerde het bestuur al anderhalf jaar zonder penningmeester. Aan mij 

de taak om samen met de andere bestuursleden en de medewerkers op het Bondsbureau 
de achterstanden in te lopen en van de Bond van Volkstuinders weer een goed draaiende 
organisatie te maken waar de tuinparken en de tuinders zich in herkennen en zich thuis 

voelen. Zo kunnen wij met z’n allen in 2017 hopelijk ons 100-jarig bestaan als Bond 
feestelijk vieren. 
 

Helaas zijn mijn werkzaamheden als bestuurslid van de Bond volgens de statuten en 
reglementen niet te combineren met het bestuurslidmaatschap van Volkstuinpark De 
Eendracht. Tot 29 november a.s. mag ik volgens diezelfde regels nog penningmeester 

blijven bij ons park maar dan zal ik na drie jaar het stokje aan iemand anders moeten 
doorgeven. 
 

Graag verzoek ik mogelijke kandidaten zich met spoed bij mij te melden. Vanuit mijn eigen 
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ervaring kan ik u verzekeren dat u deelgenoot wordt van een inspirerend team op een mooi 

en bruisend volkstuinpark. 
 
Daarbij is het huidige bestuur bezig, samen met Nick de Koster, de diverse werkzaamheden 

die op ons park verricht moeten worden op te splitsen in kleinere, afgebakende 
deelactiviteiten. Onder het motto “Vele handen maken licht werk” wil het bestuur meer 
tuinders bij de activiteiten betrekken terwijl tegelijkertijd de belasting voor die individuele 

tuinders minder groot wordt. 
 
In de maanden die mij nog resten als uw penningmeester zal ik mij, naast de normale 

werkzaamheden, bezig gaan houden met een goede overdracht van de financiën en het 
maken van een draaiboek zodat mijn opvolger in een gespreid bedje komt. 
 

Daar hoort onvermijdelijk bij dat de tuinders al hun facturen betaald hebben. Ik verzoek alle 
tuinders die dat nog niet gedaan hebben dat alsnog met grote spoed te doen. Dit in het 
belang van ons park en van uzelf! 

 
Vooralsnog blijf ik tot de volgende afdelingsvergadering uw penningmeester en hoop met u 
te genieten van een mooie zomer op ons volkstuinpark 

 
 

Verbouwing van het bestuursgebouw gaat van start 
 
In de komende maanden zal onder leiding van Frans van Hulst door een ploeg van tuinders 

de buitenkant van het bestuursgebouw en de winkel gerenoveerd worden. Ook zal de 
indeling van de diverse ruimtes in en om het bestuursgebouw veranderd worden om zo tot 
een efficiënter gebruik van die ruimtes te komen. Daarbij wordt ook het oude afvalhok onder 

handen genomen. 
 
Het houtwerk aan de buitenkant is al een aantal jaren aan vervanging toe. Na uitgebreid 

overleg met het bestuur en de bouw- en taxatiecommissie is gekozen voor het 
kunststofmateriaal Keralit in de kleur ceder zodat het bestuursgebouw goed aansluit bij het 
tegenoverliggende, vorig jaar nieuw gebouwde, wachthuisje. Het materiaal Keralit is 

gemaakt van gerecycled kunststof en is zeer onderhoudsarm zodat het aantal extra uren 
dat door vrijwilligers moet worden gemaakt bij het onderhoud van onze gebouwen in de 
toekomst omlaag gaat. 

 
Ongetwijfeld zult u enige overlast ondervinden van deze renovatie. Daarvoor bij voorbaat 
verontschuldigingen, maar bedenkt u dat het voor een goede zaak is en dat we trots 

moeten zijn op de mensen die dit voor ons gaan uitvoeren! 

 
 

Parkeerplek minder validen binnenterrein 
 
Er zijn op het binnen parkeerterrein een aantal parkeerplaatsen voor minder validen 
gemaakt. Deze plekken zijn gereserveerd voor tuinders van Volkstuinpark De Eendracht, 

die hiervoor van het bestuur een speciale vergunning hebben ontvangen. Deze vergunning 
wordt zichtbaar in de auto gelegd. Vergunningen kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij 
het bestuur. 

 
 
Ralf Grevelink 
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Notulen 
afdelingsvergadering De Eendracht, 10 mei 2014 
 
Volgens de presentielijst zijn bij de vergadering 44 stemgerechtigde leden aanwezig en het 

bestuur. Betwijfeld wordt of een ieder getekend heeft. 
 
1.Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter Paul van Kooten opent de vergadering met een hartelijk welkom aan alle 
aanwezigen. 
Fijn dat jullie er zijn! 

Ton de Leeuw is ons ontvallen. Wij gedenken hem, die zo veel gedaan heeft voor ons 
tuinpark, met enkele ogenblikken van stilte. 
De voorzitter leest de namen voor van leden die zich hebben afgemeld: Annemiek van 
Leeuwen, Paula Mol, Hessel Zijlma, Nick de Koster, Frank de Smalen, Johan van Schendel 

en Bert Kuit. 
De agenda wordt vastgesteld, zoals gepubliceerd in het Clubblad. 
 

2.Ingekomen stukken en mededelingen 
- Liander heeft gemeld dat er op dinsdag 27 mei van 9.00 tot 15.00 uur geen elektriciteit op 
het tuinpark is. Vooral van belang voor ijskasten e.d. in de kantine. Het buitenhek blijft dan 

open. 
- Paul van Kooten deelt mee dat er afgelopen dinsdag ’s ochtends een incident heeft 
plaatsgevonden. Dronken onverlaten zijn met hun auto het terrein opgereden. Voorgesteld 

wordt om de hekken, op het kleine deurtje in het tussenhek na, voorlopig gesloten te 
houden. 
Arie van Haeften (Tuin 123) zegt dat de ongenode gasten dan wel lopend het park op 

kunnen om wraak te nemen nu de politie ze heeft ingerekend. 
Het buitenhek blijft nog gesloten totdat de gemoederen tot rust zijn gekomen, tijdelijk omdat 
het hier toch een openbaar toegankelijk park is. 

Aan de situatie dat het binnenhek soms moeilijk open gaat zal aandacht worden besteed. 
- Er zal een nieuwe procedure worden gehanteerd voor de laancontroles, kondigt Paul van 
Kooten aan. De tuinders moeten zelf, aan de hand van een lijst, hun tuin controleren op vier 

momenten in het jaar waarvan de datum wordt bekend gemaakt. Dit zal door de 
laancommissie worden beoordeeld. Gelet zal worden op o.a. 
of de heg (op de goede hoogte) is geknipt, of het pad is onderhouden en of de breedte 

tussen de tuinen niet te smal is geworden. 
Arie van Haeften is het er niet mee eens. Hij vindt het onzin om op bepaalde data te 
controleren. Als je hier een tuin hebt moet je die voortdurend netjes hebben. Dat weet 

iedere tuinder! Wat is er mis met de tuincontroles, zoals die nu plaats vinden? 
De voorzitter benadrukt dat men nu van te voren weet dat op de aangekondigde data de 
tuin in orde moet zijn. Wat Arie van Haeften betreft moet je direct een boete opleggen. 

Arie Spooren (Tuin 228) is het wel eens met de aangekondigde maatregelen maar vraagt 
zich af wat het bestuur doet bij zo’n manshoge heg die je nu hier en daar aantreft. 
Ralf Grevelink licht toe dat de laancommissie niet constant kan controleren, vandaar dat 

men de momenten van controle van te voren bekend wil maken. 
Luuk Rietveldt (Tuin 108) is bang dat in de tijd tussen de data de tuinders dan minder letten 
op het onderhoud. 

Mevrouw Van Gils (Tuin 209) maakt het bestuur attent op hoge heggen tussen sommige 
tuinen. De voorzitter zegt dat dit niet onder de controle van de laancommissie valt.  
Marja Hoogendorp vraagt of het om vier keer per seizoen gaat of om vier keer per jaar. Per 

seizoen is het antwoord. 
De meerderheid van de vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur. 
- Op 4 juni van 18.30 tot 20.30 uur komt de avondvierdaagse over het tuinpark. 

- We zijn bezig met het aanleggen van een kleine bijentuin vooraan op het park bij de 
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containerruimte. Meer informatie in het Clubblad. 

 
3.Notulen afdelingsvergadering d.d. 30 november 2013 
Arie van Haeften zegt vandaag de vermelding te missen van een afgevaardigde van de 

Bond. Die is er inderdaad niet. 
In de notulen staat een typefout: in de 2

e
 alinea, punt 4: genoemde grintkeien moet 

granietkeien zijn. 

Hij informeert naar de halfjaarlijkse bijeenkomst met de commissies. Die komt, zegt Paul.  
Arie van Haeften vindt dat de rondvragen in het Clubblad beantwoord moeten worden. Over 
bijvoorbeeld de gele stickers waar mevr. Mol naar vroeg, heeft hij niets meer gehoord.  

Is er al bericht van de advocaat Kolle, t.a.v. beleid bestuur? Daar is nog geen bericht over 
ontvangen, antwoordt de voorzitter. 
Arie Spooren heeft zich gestoord aan het antwoord van de penningmeester t.a.v. het 

verplaatsen van het biljart. We zijn geen biljartvereniging en kosten van schade van 
eventuele verplaatsing moeten dan maar gedragen worden door?. Soms is het nodig om de 
tafel te verplaatsen, legt de voorzitter uit. 

Monny Litjens (Tuin 194) heeft gevonden wat er is gezegd: door de gebruikers. 
De notulen worden na deze aantekeningen goedgekeurd. 
 

4.actualiteiten Bond van Volkstuinders en verslag afgevaardigden naar de 
Bondsvergadering 
Arie Spooren doet namens de afgevaardigden in het kort verslag van de Bondsvergadering. 

Er zijn problemen in het Bondsbestuur, waardoor enkelen daarvan hebben besloten af te 
treden. In die vergadering is er een hoop langs elkaar heen gepraat. Hij vond het zonde van 
zijn tijd. Arie Spooren vraagt hoe de commissie van ‘verontruste tuinders’ is samengesteld. 

Hij heeft de indruk dat de heer Greinier onvrijwillig is vertrokken. Hij had wel graag van 
tevoren uitgenodigd willen worden door het bestuur van De Eendracht om te horen wat er 
aan de hand is. 

Paul van Kooten leest een brief voor van de BVV: 
 
 
Beste leden van de Bond van Volkstuinders, 
 
Daar de bezetting van het Bondsbestuur nog niet optimaal is kunnen we niet bij alle 

algemene ledenvergaderingen van de afdelingen onze inbreng hebben. Dus nu maar op 
papier een reactie en wat uitleg. 
 

Op 21 juni 2014 is er weer een Algemene ledenvergadering van de Bond gepland, waar we 
kandidaat-leden vragen om het bondsbestuur te komen verstevigen, tot die tijd zal het 
huidige bestuur de lopende zaken blijven waarnemen. Het gaat de goede kant op.Op het 
Bondskantoor zijn twee nieuwe medewerkers gekomen, een voor Rob Schuurman 

(Annemarie Gijzelaar) en een ander voor Ingrid Pendaving ( Marianne Kraai ) allebei in 
tijdelijke dienst. Twee zeer bekwame mensen tot nog toe. Iedereen krijgt weer antwoord op 
zijn e-mail (binnen 14 dagen) en de betalingen gaan  op tijd de deur uit. De achterstand is 

bijna ingelopen en de meeste gegevens in het Afas-systeem ingevoerd. Het blijft van belang 
om mutaties direct door te sturen aan het Bondsbureau zodat deze verwerkt kunnen 
worden. 

 
Zoals u weet ga ik de Bond na ruim 30 jaar verlaten, er is een tijd van komen en een tijd van 
gaan en nu is het gaan gekomen. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en het 

vertrouwen die u mij gegeven hebt. Helaas zijn zaken niet altijd goed gelopen en voor zover 
nodig vraag ik daarvoor  excuus. Ik heb vernomen dat er mensen staan te "springen" om tot 
het bestuur toe te treden, en dat is mooi. 

Ik wens hen veel wijsheid toe, het is belangrijk dat de juiste kandidaat op de juiste plek 
komt. Graag willen betekent niet altijd dat men ook de juiste kandidaat is voor een 
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bestuursfunctie. Het is aan de ledenvergadering om hierin een doordachte keus te maken.  

 
In de ziekenboeg gaat het goed: Henny Tilstra is aan het re-integreren en werkt toe naar  
100% herstel. Brian Broens is al flink afgevallen en voelt zich fit na zijn maagverkleining. 

 
De tijdelijke ondersteuning in de vorm van Hennie Kerkhof voor de boekhouding is gestopt; 
het werk wordt nu gedaan door Marianne Kraaij. 

Hennie zal zijn gezicht nog laten zien op de ledenvergadering en eventueel toelichting 
geven op een aantal financiële zaken. Ik kan vaststellen dat het Bondskantoor weer goed 
begint te lopen en dat geeft de burger moed. Er wordt weer gelachen en dat was voorheen 

wel anders. Gelukkig gaan we nu de goede kant uit, vandaar dat ik de Bond kan overdragen 
aan de nieuwe generatie. 
Nogmaals ik dank u en zeg, maak wat moois van uw tuin en houd de Bond hoog. 

 

MET GROEN EN TUSSEN HET GROEN MOET JE DOEN 
 
Frans Schiphorst 
 
ps. lees de Vroegop A.U.B. 

 
 

5.jaarverslag 2013 van het bestuur 

Het jaarverslag is te lezen in het Clubblad. Er zijn geen vragen of opmerkingen over.  
 
6.financieel jaarverslag 2013 

Wil Vennik (Tuin 198) heeft van te voren al enkele vragen ingestuurd. 
Zij heeft geïnformeerd naar het waterverbruik. Baten en lasten lopen niet gelijk en dat zou 
wel moeten. Ralf Grevelink geeft daarover uitleg en past de methodiek aan. 

Je kunt verschillen gewoon op een reserverekening zetten, meent Wil Vennik. 
In 2013 is de perscontainer gekomen zodat de kosten van afvoer van vuil aanzienlijk zijn 
verminderd. 

In de begroting is rekening gehouden met te hoge kosten (€ 7000,- minder dan begroot) die 
over 2013 in rekening zijn gebracht. Over 2014 dus lagere kosten voor de tuinders en in 
2015 weer een normale (zij het lager dan voorheen) ‘aanslag’. Het overschot van € 7000,- is 

opgenomen in ‘Toevoeging aan bestemmingsreserves’ (€ 29.000,-). 
Ook voor OZB zijn baten en lasten niet gelijk. Overschot is eveneens in 
bestemmingsreserves opgenomen. 

 
Dank zij veel vernieuwingen in de afgelopen tijd zijn de kosten ‘onderhoud complex’ hoger 
dan begroot was, legt de penningmeester uit. 
Wil Vennik vindt het vreemd om beplanting onder Activa op te voeren. Volgens Ralf doet 

men dat elders ook zo. Het is tenslotte de bedoeling dat we er langere tijd plezier van 
hebben met ons allen. 
Coby van Haeften vraagt of de penningmeester het niet jammer vindt, dat hier en daar 

beplanting al weer wordt overwoekerd door ‘onkruid’. Ja, maar zoals u al hebt gemerkt, heb 
ik meer verstand van cijfers dan van tuinieren, bekent Ralf Grevelink. 
 

Wil Vennik informeert naar de reserve jubileum. Antwoord: dit ook in bestemmingsreserves. 
Door de crisis is er minder resultaat in de kantine waardoor de kosten van de 
ontspanningscommissie hoger zijn dan in 2012, licht Ralf Grevelink desgevraagd toe. Maar 

het verlies van het afgelopen jaar staat tegenover een voordeel in voorgaande jaren, voegt  
de penningmeester er aan toe. 
Er is ook geen subsidie meer ontvangen, vult Theo Kruize aan en dat scheelt ook. Voor dit 

jaar probeert men dat wel weer te verkrijgen. 
Wil Vennik mist in het Clubblad hier en daar toelichting. Dan had zij minder vragen hoeven 
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te stellen. Volgende keer uitvoeriger toelichting, belooft Ralf Grevelink. 

 
7.verslag kascommissie 
De kascommissie heeft ingestemd met de financiële overzichten en stelt voor bestuur en 

penningmeester decharge te verlenen. De vergadering besluit daartoe. 
 
8.beleid bestuur 

De voorzitter zegt dat de werkzaamheden in verband met de wandelroute Tuinen van West 
nog steeds niet zijn afgerond. Regelmatig wordt er bij het stadsdeel op aangedrongen om 
een en ander in orde te maken. Lantaarnpalen, bebording, indeling parkeerterrein, 

beplanting. 
Dank zij het project Natuurlijk Tuinieren zijn diverse verbeteringen op het tuinpark 
gerealiseerd. 

Het onderhoud van de beplanting zal in het gevolg in maandelijkse fasen plaats vinden, in 
plaats van wekelijks zoals voorheen. Dat geeft een beter overzicht. Aan de werkers zal 
duidelijk worden gemaakt wat hier en daar groeit en wat wel en niet weg moet. Op ons 

tuinpark hebben we te maken met vergrijzing. Gelukkig is er ook verjonging doordat er 
nieuwe tuinders komen. 
Arie Spooren zegt waardering te hebben voor het feit dat het bestuur zo veel tijd geeft aan 

het tuinpark. Toch vindt hij het jammer meestal alleen maar Fridtjof Versnel tegen te komen 
en de andere bestuursleden nauwelijks. Als men het daar te druk voor heeft breid dan het 
bestuur uit van vijf naar zeven leden….Erik Wiggelinkhuizen (Tuin 222) zegt dat hij het 

bestuur toch wel tamelijk zichtbaar vindt. Ralf Grevelink legt uit dat er de afgelopen tijd zo’n 
15 overdrachten zijn geweest van zo’n anderhalf uur. Verder: 20 schadegevallen, die 
moesten worden afgewikkeld: 10 uur. 

Er zijn in 2013 elf kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd, ook weer anderhalf uur per 
keer. 
Verder zijn er de eigen bestuursvergaderingen; facturen; boekhouding; administratie; 

overleg met de commissies. Maar heus ook wel af en toe een praatje hier en daar. 
Arie Spooren waardeert dat maar zou toch wel graag vaker de bestuursleden persoonlijk 
tegen willen komen. 

Arie van Haeften zegt dat diverse dingen hem tegen de borst stuiten. Het tuincomplex wordt 
hartstikke mooi maar waarom wordt niet eerst het onkruid verwijderd voordat planten 
worden geplaatst? Hele groepen vrijwilligers zijn ondeskundig bezig omdat ze geen goede 

instructie krijgen. Overhangende takken, vuile paden. Is dat Natuurlijk Tuinieren? Het 
onderhoud van het openbaar groen is schandalig! Bij de ingang liggen sinds vorig jaar twee 
betonnen palen. En hij schaamt zich voor bezoekers hoe de afvalhoek er uit ziet.  Hij ziet 

huisjes en schuurtjes die op instorten staan. Hij gaat er overigens van uit, dat er achter de 
schermen behoorlijk voor gevochten wordt maar laat het bestuur anders de zaken zelf in 
orde (laten) maken en stuur de tuinder de rekening! Ook kan hij het bestuur verzekeren dat, 
als je naar de buurtregisseur gaat, de lantaarnpalen er al lang hadden gestaan. 

Fridtjof Versnel zegt dat de buurtregisseur niks met lantaarnpalen te maken heeft. Die heeft 
ons verwezen naar het stadsdeel. 
Arie Van Haeften zegt dat men verplicht is uit veiligheidsoverwegingen overal lantaarnpalen 

te plaatsen. En waarom hangt die brievenbus nog steeds aan het hek? Hij heeft daar zelf 
iemand over het hek zien klimmen. Ook het elektronische hek moet beter worden afgesteld. 
Wat gaat er met het bestuursgebouw gebeuren? 

Ralf Grevelink zegt dat Theo van der Zon een tekening gaat maken zodat op korte termijn 
het gebouw kan worden aangepast. Dat gebeurt in eigen beheer. 
Arie Van Haeften zit nog altijd met het probleem van de AED. De nieuwe plek staat niet 

duidelijk vermeld. Als eerste hadden de EHBO-ers daarvan op de hoogte gesteld moeten 
worden. Er staat ook niet bij, dat je het kastje met de sleutel van het tuinpark kan openen. 
Luuk Rietveldt zegt dat iedereen dat ding kan weghalen. Zou dat niet anders kunnen? 
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9.samenstelling bestuur 

De voorzitter kondigt aan dat Fridtjof Versnel na elf jaar het bestuur gaat verlaten. Dat is 
voorlopig de enige wijziging. 
Arie Spooren vindt dat dit in het Clubblad aangekondigd had moeten worden. Dan hadden 

anderen zich eventueel kandidaat kunnen stellen. 
Volgens de voorzitter was het Clubblad al verschenen toen de definitieve beslissing door 
Fridtjof was genomen. 

Femke Koens (Tuin 237) informeert of geen van de andere bestuurders aftredend is? Nee, 
niemand.    
 

10.samenstelling commissies 
Voor zover wij weten zijn er geen veranderingen, zegt de voorzitter. Wijzigingen graag 
schriftelijk doorgeven aan het bestuur, vraagt hij. 

In de inkoop is Marit van Ittersum vervangen door George Petrovai, dit is reeds gemeld. 
 
11.inbreng op de Voorjaarsvergadering van de Bond namens De Eendracht 

Er worden geen zaken genoemd voor de Bondsvergadering. 
 
12.natuurlijk Tuinieren 

Hanneke van Tongeren (Tuin 65) heeft zitting in de projectgroep Natuurlijk Tuinieren en 
geeft hierover een Powerpointpresentatie. We vatten die hieronder samen: 
Natuurlijk tuinieren, betekent niet alleen zo min mogelijk gif gebruiken maar ook de manier 

van tuinieren, waarbij de natuur gerespecteerd wordt. Zo’n tuin is zo ingericht dat deze 
aantrekkingskracht uitoefent op dieren. Bij het onderhoud rekening houden met planten en 
dieren en de natuur zoveel mogelijk de vrije loop laten gaan. 

Aandachtspunten: 
- Inheemse planten (zijn gratis). 
- Aandacht voor vogels, vlinders en andere insecten. 

- Bodembedekkers gebruiken (= minder onkruid = minder werk). 
- Rommelhoekjes voor dieren. 
- Geen chemische bestrijdingsmiddelen. 

- Liever geen kunstmest, maar compost. 
- Hergebruik van afval (eigen composthoop). 
- Genieten van alle leven in de tuin. 

 
Met afbeeldingen werd weergegeven liever geen paaltjes te gebruiken als afsluiting, maar 
stapelmuurtjes. Geen hekken maar takkenrillen. 

 
Gerealiseerde projecten zijn het Insectenhotel, de Plas-drashoek (paddenpoel). 
Stapelmuurtjes en Takkenrillen. Projectplannen: vogelbosje, oeverbegroeiing (Dijksloot) en 
een vlinder- en bijentuin. 

 
Workshops: takkenrillen maken, compostbak maken, bomen snoeien 
(kinder)Activiteiten: stekjesruilmarkt, op ‘safari’ over de tuin. 

 
Naast de projectgroep is er een grotere steungroep. Deze doet en denkt mee met projecten 
tijdens werkuren of op andere tijden, initieert initiatieven, helpt bij evenementen en treedt op 

als ambassadeurs om straks het keurmerk te behalen. 
 
Luuk Rietveldt vraagt wat met takkenrillen precies wordt bedoeld. Dat wordt uitgelegd. 

Hij vindt de stapelmuurtjes bij de ingang niet veilig. Onlangs werd er door onverlaten met 
die stenen gegooid! 
Arie van Haeften wil terugkomen op de ‘inheemse planten’, die Hanneke noemde. Hij 

benadrukt dat er voor hem geen onkruid bestaat. Hij juicht de activiteiten van de 
projectgroep van harte toe maar is bang dat er nu te veel aandacht naar toe gaat, ten koste 
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van andere zaken. 

Coby van Haeften merkt op dat één van de projectleden een halve gele tuin heeft. De tuin 
lijkt wel platgespoten. Waarschijnlijk is het een goedgekeurd bestrijdingsmiddel, wordt 
verondersteld. 

Marieke van der Linden (Tuin 109) zegt dat er beknopte folders beschikbaar zijn. Verder 
komt een en ander op de website. 
 

13.gebruik tractor 
Het bestuur stelt voor de rijtijden van de tractor buiten de schoolvakanties indien 
noodzakelijk uit te breiden tot uiterlijk 14.00 uur. 

Die tijd is nodig om spullen door de inkoop te laten vervoeren naar tuinen. 
Ed Admiraal (Tuin 2) rijdt al zo’n tien jaar op de tractor. Hij zegt dat de beperkte tijd (tot 
12.00 uur) onwerkbaar is en daarom pleit hij voor uitbreiding, maar ook tot 14.00 uur is 

onvoldoende uitbreiding, vindt hij. Voorheen gold ‘niet in de kindervakantie en niet op 
zondag’. 
Lex Spaans (Tuin 3) zegt het te betreuren dat er regels over de tractor zijn opgesteld 

zonder overleg met de betrokkenen.  
Arie van Haeften komt nog weer terug op de regels over geluidsoverlast. Het oude 
reglement zou blijven gelden en dat is niet gebeurd volgens hem. Geluidsoverlast kun je 

alleen maar meten, niet omschrijven. Ed Admiraal stemt daarmee in. Hij pleit voor een 
norm, met een decibelmeter. 
Coby van Haeften verzoekt Ed Admiraal om wat rustiger te rijden en niet door de bochten te 

scheuren. Ik doe dat vanwege te weinig tijd, werpt Ed Admiraal tegen. 
In april en september zijn de aggregaten nog gedoogd en daarom vindt Coby van Haeften 
het overdreven dat mensen klagen dat ze niet rustig kunnen lezen…Arie van Haeften 

onderstreept het verzoek om rustig te rijden met de tractor, want er kan zo een kind onder 
komen. 
Arie Spooren merkt op dat we moeten luisteren naar degene die in de vergadering het 

woord voert en niet door elkaar roepen. 
Hij ergert zich aan al die kruiwagens die bij de ingang staan vastgezet. 
Zelf heeft hij altijd alles met zijn kruiwagen vervoerd en de wagen daarna weer op de eigen 

tuin geparkeerd. Coby van Haeften ergert zich vooral ook aan kruiwagens die daar heel 
lang staan. Even moet kunnen, als je boodschappen doet. 
Ralf Grevelink zegt dat we het voorstel over de rijtijden terugnemen en het eerst met 

betrokkenen bespreken. 
Monny Litjens (Tuin 194) is van mening dat de tractor uitsluitend op zaterdag en 
woensdagavond moet rijden en dan mag het rustig langer. Maar wel rustig, want onlangs 

vloog de tractor nog bij zijn tuin langs: het leek Zandvoort wel! 
 
14.Rondvraag 
Coby van Haeften informeert naar de in Vroegop vermelde accreditatie van Ralf Grevelink. 

Deze legt uit dat hij deel uit maakt van de financiële commissie van de Bond en op De 
Eendracht gewoon penningmeester blijft. 
Marianne de Boer (Tuin 239) vraagt wie het stokje van Fridtjof gaat overnemen? Dat is nog 

niet bekend. 
Marja Hoogendorp meent te weten dat niet alle tuinders watergeld betalen. Ze weet van 
mensen die wel water gebruiken, maar bij wie de meter op dezelfde stand blijft staan.  Ook 

zijn sommige meters door condens niet afleesbaar. 
Monny Litjens zegt dat ze ’s zomers gecontroleerd worden en dan best afgelezen kunnen 
worden en dat de stand wordt vergeleken met die van het vorige jaar. Normaal gesproken 

wordt elke meter jaarlijks gecontroleerd. Ralf vult aan dat Monny Litjens daar jaarlijks twee 
dagen mee bezig is. Het is wel van belang dat de put droog is. Verder moet de meter ’s 
winters goed worden ingepakt om bevriezing te voorkomen. Arie van Haeften zegt dat bij 

het opnemen gemerkt moet worden als de meter niet klopt. Meld dat dan a.u.b., wordt 
verzocht! Coby van Haeften meent dat niet iedereen dat doet. 
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Arie van Haeften vraagt wie het gereedschap onderhoudt en controleert of alles terugkomt. 

Hij vindt dat dit slecht wordt bijgehouden. Vroeger hadden we daar ook ‘een mannetje’ voor. 
Zijn volgende probleem is loslopende katten op de tuin. Nog steeds gebeurt dat! Dat moet 
keihard worden aangepakt! 

Marianne de Boer heeft over een oplossing gehoord: vang de kat in een mandje en breng 
het naar het asiel. 
Luuk Rietveldt maakt complimenten over de afvoer van afval maar is nog niet tevreden over 

de afvoer van het groen. Wellicht kan het helemaal achterin op de parkeerplaats t.z.t., 
droomt de voorzitter hardop. Luuk Rietveldt raadt aan het parkeerterrein te huren om te 
voorkomen dat door het oprukken van betaald parkeren er straks vreemde auto’s worden 

neergezet. Dat is te duur, legt de voorzitter uit. Als dat ooit gebeurt bekijken we het 
opnieuw. 
Luuk Rietveldt  oppert om ook het groen in te persen. 

Arie Spooren meldt een berenklauw bij de ingang. Haal die gevaarlijke plant weg, a.u.b. 
Fridtjof denkt dat dit al gebeurd is. 
Frans van Hulst (Tuin 110) informeert waarom het schrijven van Paula Mol niet is 

voorgelezen. De voorzitter zegt dat haar is gevraagd dat zelf voor te lezen  
Arie van Haeften vraagt of de aanwijzingsborden op het parkeerterrein weer teruggezet 
kunnen worden. Nu loop je het risico van botsingen omdat alles schots en scheef staat.  

Arie Spooren is niet tevreden over het antwoord aan Frans van Hulst.  
Een ingekomen stuk dient voorgelezen te worden.  
 

15.Sluiting 
Paul van Kooten spreekt grote waardering uit voor Fridtjof en Betty Versnel, voor al het 
werk dat hij (en zij) in de afgelopen jaren heeft verzet. Uit erkentelijkheid wordt Fridtjof 

benoemd tot Erelid. 
 
Hiermee is de vergadering omstreeks 16.20 uur gesloten en wordt er een glas champagne 

geschonken ter opening van het nieuwe tuinseizoen. 
 
Notulist, Frans van der Feen 
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Op bezoek bij Cantina 
 
We schrijven 3 juni 2014. Een goede vriendin uit Nijmegen (mijn geboorte- en woonplaats) 
logeert een paar dagen bij me. Ze verteld enthousiast over de vele nieuwe (alternatieve) 
activiteiten die sinds een aantal jaren plaatsvinden in onze stad. Dat hoor ik met gemengde 

gevoelens aan. Ik zou daar ook graag bij zijn maar ja, ik woon tijdens het tuinseizoen in 
Amsterdam. 
Gelukkig gebeurt er de laatste jaren ook veel in het Westelijk deel van Amsterdam (ook op 

alternatief gebied) en ook in Geuzenveld. 
 
Het was op die junidag en het was heerlijk weer en ik besloot mijn vriendin te trakteren op 

een verrassing op loopafstand van ons tuinpark. 
Een aantal jaren geleden had ik het Rijk van de Keizer, verscholen tussen de weilanden 
ontdekt. Het maakt onderdeel van de stelling van Amsterdam (UNESCO werelderfgoed). 

Tot 1984 deed het nog dienst als munitieopslagplaats voor het ministerie van Defensie. 
Nu ik opnieuw het gebied betrad was ik zeer aangenaam verrast door de vele activiteiten 
van ambachtslieden en kunstenaars die zich er hadden gevestigd.  

Het is zeer smaakvol vormgegeven, de creativiteit spat er van af. Ik werd er heel blij van. 
Mijn licht jaloerse gevoelens verdwenen op slag toen ik mijn vriendin daar rondleidde en iets 

gingen drinken bij Cantina. 

Mijn verblijf op De Eendracht is al fantastisch, deze plek in het Rijk van De Keizer draagt 
ertoe bij dat mijn verlangen naar Nijmegen verminderd. 
 

Ben je nieuwsgierig geworden, loop daar ‘ns binnen en laat je verrassen.  
 
 

 
 
Marianne de Boer (T239) 

 
Informatie kun je nakijken op: http://www.hetrijkvandekeizer.nl/nl/buiten 
 

 

 
 
 

 
 

                          

http://www.hetrijkvandekeizer.nl/nl/buiten
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DE ZOMER IS BE-
GONNEN 
 
De zomer is begonnen. En ook bij de 
Projectgroep Natuurlijk Tuinieren is dat 
niet onopgemerkt gebleven. Voor de 

komende maanden zijn door ons een 
aantal activiteiten gepland waarvoor alle 
tuinders uiteraard meer dan welkom zijn. 

 

Workshops: 
Op zaterdag 25 oktober, vanaf 14.00 uur 
organiseren wij een workshop snoeien. 
Op zaterdag 20 september vanaf 14.00 

uur organiseren wij een workshop moestuinieren. 
Wijziging onder voorbehoud en worden indien nodig bekend gemaakt via mededelingen in 
het kastje naast de bestuurskamer en op het mededelingenbord. Of rechtstreeks aan u via 

de mail, wanneer u aangeeft dat u op de hoogte gehouden wilt worden. 
 

Excursie 
Op zondagmiddag 20 juli organiseren wij een excursie naar Tuinpark Klein Danzig om daar 

een kijkje te nemen en inspiratie op te doen. 
 

Zaden en stekjes Ruilmarkt 
Op zaterdag 20 september organiseren wij, voor de derde keer alweer, de inmiddels 

traditionele zaden en stekjes ruilmarkt. Vanaf 11.00 uur staan wij met een kraam voor het 
bestuursgebouw. Oogst alle zaden, stekjes, groente en fruit uit uw eigen tuin die u zelf niet 
wilt gebruiken en neem dit alles mee naar de zaden en stekjes ruilmarkt. U kunt er andere 

tuinders blij mee maken en zelf iets moois terugvinden in het aanbod van andere tuinders. 
Niks kost geld, nergens hoeft u voor te betalen, als u zelf ook maar zaden en stekjes 
meeneemt als ruilmiddel. 

 
Als u zin en tijd hebt om deel te nemen aan een workshop of aan de excursie, stuurt u dan 
even een mail naar dominique.engers@planet.nl. Ik zet u dan op de lijst van 

geïnteresseerden en laat u tijdig weten waar u moet zijn op welke tijd en of de geplande 
activiteit voldoende deelnemers heeft om door te kunnen gaan. Ook als de activiteit niet 
doorgaat krijgt u daarvan van mij tijdig bericht. 
 

In de hoop op een mooie zomer, en in de hoop velen van u te mogen begroeten bij een van 
bovenstaande activiteiten, 
 

Vind ons leuk op facebook 
De werkgroep Natuurlijk Tuinieren van de 
Eendracht heeft een facebookpagina 
aangemaakt. Hierop worden aankondigingen 

gedaan van activiteiten en worden foto’s 
gepubliceerd van projecten. 
 

 

mailto:dominique.engers@planet.nl
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Workshop Composteren 
 

“Duizenden personeelsleden in de tuin, dat willen we toch allemaal?” 
 
Op 19 april van dit jaar organiseerde de Projectgroep Natuurlijk Tuinieren een workshop 

Composteren. Meer dan dertig geïnteresseerden, van ons tuinpark en van omringende 
tuinparken, waren aanwezig en hadden een bijzonder gezellige, interactieve en leerzame 
middag. Veel van de aanwezigen hadden al een composthoop op hun tuin en woonden de 

workshop vooral bij om uit te vinden of ze het allemaal wel goed deden. Als iets deze 
middag duidelijk werd was dat er vele manieren zijn om een goede composthoop te maken. 
De onderlinge uitwisseling van ervaringen was minstens zo leerzaam als het inspirerende 

verhaal van de workshopleidster, Machteld Klees. Voor degenen die de workshop niet 
konden bijwonen, maar die toch geïnteresseerd zijn in zelf compost maken op de eigen tuin, 
volgt hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste zaken die in de workshop aan 
de orde kwamen. 

 
Een composthoop maken is mensenwerk en 
iedereen doet het op zijn of haar manier. Maar er 

zijn vele zaken die het succes van de 
composthoop en de snelheid van het proces in de 
hand werken. 

Probeer veel afwisseling aan te brengen in het 
materiaal dat je op de composthoop gooit en gooi 
er niet al te grote, onverteerbare halve struiken of 

bomen op. Als je het materiaal goed klein maakt 
kan het gemakkelijker verteren. Niet teveel van 
één soort materiaal tegelijk op de composthoop 

gooien en het materiaal goed mengen zodat er 
voldoende lucht bij kan. Gemaaid gras in het 
groeizame seizoen bijvoorbeeld komt in zulke 

grote hoeveelheden dat het lastig verteerbare 
plakken worden als je dat niet goed mengt met 
ander materiaal. 

 
Het is absoluut niet nodig compostversnellers of andere hulpmiddelen te gebruiken. Als het 
goed is doet de compostbak zelf al het werk, als je er maar de juiste spullen opgooit. Die 

juiste spullen zijn groente, fruit en nagenoeg alle tuinafval, theezakjes, koffieprut met 
filterzakjes (géén koffiepads). 
Let bij onkruid wel op wortels en zaden en wees niet te scheutig met coniferenblad want dat 

remt de vertering. Gemaaid gras, zoals gezegd, goed mengen met ander groenafval. De 
insecten en wormen in je compostbak, de “duizenden personeelsleden” , gaan dan gratis 

voor je aan gang om mooie compost van je groenafval te maken. 

 
De compostbak gedijt het best op een beschutte plek in de schaduw, waar de compost niet 
te nat en niet te droog wordt. Een open compostbak neemt meer ruimte in dan een dichte, 

maar het voordeel is dat je er ook meer afval in kwijt kunt. De vertering gaat sneller dan in 
een dicht vat, maar sommige mensen vinden een dicht vat mooier omdat het afval erin niet 
zichtbaar is. Als je genoeg plaats hebt kun je natuurlijk een dicht en een open vat naast 

elkaar installeren, zoals veel deelnemers aan de workshop ook inmiddels deden. En er zijn 
allerlei manieren om een open compostbak op een subtiele, natuurlijke manier aan het zicht 
te onttrekken. 

 
Doorgaans kan de compostbak binnen een jaar worden leeggehaald en de verse compost 
op de tuin worden gebruikt. Hoe groter de compostbak, hoe langer dit duurt. Er waren onder 

de deelnemers aan de workshop ook die hun compostbak slechts één keer in de twee jaar 
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leegschepten. Het beste seizoen om dit te doen is in de herfst of in het vroege voorjaar, en 

niet tijdens de vorstperiode. 
 
 

Voortgang Projecten Natuurlijk Tuinieren: Volg de bordjes! 
 
Misschien hebt u het nog niet gezien, 
omdat u alleen maar op uw eigen tuin 

aan het werk bent geweest maar er is 
de afgelopen tijd weer veel moois 
verrezen op ons tuinpark. 

 
In de stapelmuurtjes bij de ingang bloeit 
de, dit voorjaar aangebrachte, aanplant 
inmiddels volop en lokt vele vlinders en 

bijen. 
 
In en rond de paddenpoelen, bij het 

clubhuis en langs de achterste singel bij 
de Dijk, zijn allerlei waterplanten gezet. 
En de eerste passanten, vrolijke kikkertjes en sierlijke libellen, zijn reeds gesignaleerd. 

 
Nadat dit voorjaar in de buurt van het vogelbosje her en der vogelhuisjes zijn opgehangen 
en bessenstruiken zijn aangeplant wordt ook dit steeds aantrekkelijker voor zijn bewoners. 

 
In de vlinder en bijentuin groeien de aangeplante vlinderplanten zo hard dat ze alweer 
verder uit elkaar gezet moeten worden. En de varens in het varenbosje tegenover het 

clubhuis zijn, ondanks de droogte van de afgelopen weken, goed aangeslagen. 
 

Misschien vraagt u zich af waar al deze 

plekken zich nu precies bevinden? Loopt u 
dan eens een klein rondje over ons tuinpark. U 
zult zien dat bij alle bovengenoemde projecten 

inmiddels bordjes staan. Één bordje om de 
plaats van het project aan te duiden en één 
bordje met wat meer inhoudelijke uitleg over 

het betreffende project. 
 
Bij alle nieuwe zaken op nieuwe plekken die 

het komende jaar op het park zullen verrijzen, 
komen ook zulke bordjes te staan. Wij kunnen 
alvast verklappen dat we bezig zijn 

voorzieningen te treffen voor ransuilen, vleermuizen, ijsvogeltjes en ringslangen. Waar het 
eerste jaar de beplanting centraal stond om bijen en vlinders aan te trekken gaan we het 
tweede jaar wat meer ons best doen om voorzieningen te treffen voor bovengenoemde 

dieren. Omdat we hopen dat die ook tevreden bewoners van ons park zullen gaan worden.  
 
En u hoeft alleen maar nu en dan een wandelingetje over het park te maken en de bordjes 

te volgen, om te ontdekken wat er allemaal nu weer voor nieuws en moois te zien is. 
 
Namens de Projectgroep Natuurlijk Tuinieren, 

 
Dominique Engers. 
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Dag van de Tuin op 30 augustus 
 

De AVVN organiseert dit jaar voor de eerste keer 
de (inter)nationale Dag van de Tuin. 
Op De Eendracht doen wij mee met dit initiatief. 

 
Op zaterdag 30 augustus zijn wij van 10.00 tot 
12.00 uur aanwezig in een kraam bij het clubhuis 

om al jullie vragen te beantwoorden en ook horen wij graag wat jullie nog voor ideeën 
hebben voor het project Natuurlijk Tuinieren. Verder kan er gezellig worden bijgepraat met 
de andere tuinders, onder het genot van een kopje koffie of thee. 

 
Jullie kunnen de eigen tuin aanmelden voor de verkiezing van ‘de meest natuurvriendelijke 
tuin’. De keuring zal plaatsvinden tussen 13.00 en 16.00 uur, waarna de bekendmaking 
volgt. Verdere informatie volgt via de etalage of de mededelingenkastjes bij de winkel.  

Hopelijk tot ziens! 
 
Projectgroep Natuurlijk Tuinieren op De Eendracht 

 
 
 

Muntthee tegen luizen, goedkoop en 
natuurlijk 
 
Verheugd las ik in het juninummer van Groei & Bloei een zeer eenvoudige lezerstip over 
luizenbestrijding. 
 

‘Er is een heel simpel anti-luismiddel dat je zelf kunt maken (en verbouwen – nf). Ik heb er 
uitstekende ervaringen mee en het is ook nog eens goedkoop (en natuurlijk – nf). Maak een 
liter muntthee en laat de munt of het zakje muntthee er gewoon in zitten terwijl je de thee 

laat afkoelen. Zeef de thee of verwijder het zakje en sproeien maar! Bij hardnekkige luizen 
zoals dikke, zwarte luis kan het een paar dagen duren voor er resultaat is. Mijn ervaring is 
dat je meestal maar één keer hoeft te spuiten om de rest van het seizoen geen last te 

hebben van luizen. Het middeltje zou ook werken tegen ander ongedierte, het proberen 
waard!’ 

 

Dus: mooie (Marokkaanse) muntplanten verbouwen, heerlijke thee drinken en ook geen last 
van luizen meer. Nog een advies: laat de muntplant in de pot met iets uitstekende rand, 
want ze hebben nogal de neiging zich langzaam door de tuin te verspreiden. 

 
Norinda Fennema, tuin 15 
 

 

Ongewenste dieren in de tuin (2): 
de gewone wesp 
 

Het is weer zomer. Heerlijk om buiten te zitten met 
een hapje of een drankje. Maar de kans bestaat dat 
wespen ons plezier komen vergallen. De wesp heeft 

zich niet geliefd gemaakt. Is de wesp alleen maar 
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ongewenst? Of zijn er ook nuttige werken bekend van deze ‘party pooper’? 

 
Onbekend maakt onbemind. De wesp is namelijk een zeer nuttige opruimer in de natuur. De 
wesp toont zijn nut in onze tuinen, omdat hij rupsen en andere schadelijke insecten in toom 

houdt. Om hun larven te voeden hebben wespen veel eiwit nodig, waarvoor grote 
hoeveelheden insecten, zoals vliegen en muggen, moeten vangen. Ook spelen zij een 
belangrijke rol bij het opruimen van kadavers. Op hun beurt staan wespen op het menu van 

allerlei vogels. 
Er zijn trouwens enorm veel verschillende soorten wespen, waarvan de gewone wesp 
(Vespula vulgaris), ook wel limonadewesp genoemd, het meest algemeen is in onze 

streken, maar ook overal verspreid over de aardbol voorkomt. Deze wesp is 17 tot 20 mm 
lang en is stereotiep zwart en geel gekleurd. Verder heeft een wesp een opvallende smalle 
´wespentaille´. Alleen werksters hebben een angel om mee te steken, eventueel meerdere 

keren achter elkaar.  
Na haar winterslaap in een hol onder de grond bouwt de koningin in het voorjaar een 
papierachtig nest, vaak in een verlaten holte. Ze kauwt daarvoor hout of riet fijn en 

vermengt dat met speeksel, zodat er een substantie (lijkend op papier-maché) ontstaat 
waar het nest mee gebouwd kan worden. Ze legt haar eieren met een legboor in 
zeshoekige cellen en voedt de larven met door haar gevangen insecten en rupsen. Daarna 

worden tot wel 5000 werksters geboren, die het nest helpen vergroten en versterken. Ook 
helpen zij met het vangen van rupsen en insecten als voedsel voor de larven. Later in het 
seizoen worden de mannelijke wespen geboren, evenals de koninginnen van het volgende 

jaar. De gewone wespen zijn dus sociale insecten. 
 
Doorgaans laten wespen ons met rust, behalve in de nazomer, wanneer ze een opvallende 

voorkeur krijgen voor suikers, afkomstig uit nectar, honingdauw, vruchtvlees en zoete 
etenswaren. Het afdekken van etenswaren kan goed helpen, evenals het vangen van de 
wesp onder een glas, afdekken met een doek of stuk karton en dan buiten loslaten. 

Hinderlijke hoeveelheden wespen kunnen worden gevangen in een wespenvanger of een 
fles met nauwe hals waar wat limonadesiroop of bier in zit. De wespen kunnen daaruit niet 
ontsnappen en zullen verdrinken.  

 
Naar wespen slaan is gevaarlijk omdat ze dan juist zullen steken. Je kunt hun gezelschap 
beter vermijden, zeker als je allergisch voor wespensteken bent. Wees voorzichtig met eten 

als er wespen in de rondte vliegen. Een wespensteek in de mondholte geeft een snelle en 
soms ernstige zwelling van het slijmvlies, met veel pijn en mogelijk ook benauwdheid tot 
gevolg. De pijn van een wespensteek kan verminderd worden door een ijsblokje over de 

bult te wrijven of door te deppen met azijn of verdunde ammonia. Bij abnormale zwelling, 
benauwdheid of algemene ziekteverschijnselen moet er met spoed een arts geraadpleegd 
worden. 
 

Wespennesten in huis of tuin zijn uiteraard niet prettig. Het is echter niet verstandig om de 
uitvliegopeningen af te dichten. De kans is groot dat de wespen proberen zich een weg naar 
de vrijheid te banen, dwars door dikke houten planken heen. Ze kunnen zo juist binnen in 

het huis terechtkomen. Imkers hebben meestal geen ervaring met het op juiste wijze 
verwijderen van een wespennest. Neem dus liever contact op met een professionele 
ongediertebestrijder en verbaas je over de prachtige woning die de wespen zelf gebouwd 

hebben. 
 
Kortom, wespen zijn zeker nuttig, maar kunnen ook lastig zijn. Hoeveel last je er van hebt 

kun je eigenlijk grotendeels zelf bepalen. Doe hier je voordeel mee. 
 
Norinda Fennema, tuin 15 
Bronnen: Wikipedia, Milieucentraal.nl, Meldpuntwespennest.nl en diverse andere websites 
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De Bijentuin is in gebruik genomen 
 
Na vele voorbereidingen is het dan eindelijk zover: de Bijentuin op het voorterrein wordt 

bewoond door honingbijen. De tuin is omheind door 

een beukenhaag en afgesloten met een ketting. In 
principe is er plaats voor drie imkers met een beperkt 
aantal bijenkasten. Betreden van het gebied is wel 

toegestaan, maar uitsluitend onder begeleiding van 
een imker. Voor belangstellenden is er beschermende 
kleding aanwezig en ook medicatie voor gebruik in 

geval van een onverhoopte allergische reactie. 
Hopelijk wordt het een mooie zomer en kunnen de 
bijen goed hun werk doen, het bestuiven van planten 
en gewassen. In geval van voldoende honing, zal 

deze te koop zijn, zij het in beperkte mate. Veel 
bijenkasten zullen er dit jaar immers nog niet staan. 
Dit jaar doet De Eendracht nog niet mee aan de Open 

Imkerijdagen. Ab Holkamp (TIGENO) houdt op 
zaterdag 12 juli open dag en op zondag 13 juli zijn alle 
belangstellenden welkom op Het Nieuwe Bijenpark. 

 
Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen, is er van de aanwezigheid van honingbijen niet 
veel te vrezen; ze mijden mensen en dieren. Ze steken alleen bij gevaar en in uiterste 

noodzaak. Na een steek zal de bij onmiddellijk sterven. Het zwermen (als een tros in een 
boom gaan hangen) mag er erg indrukwekkend uitzien, maar juist dan zijn de bijen volstrekt 
ongevaarlijk. Als voorbereiding op het zwermen hebben ze hun maag volgegeten en dat 

hindert hen bij de beweging die ze moeten maken om te kunnen steken. Het scheppen van 
dergelijke losgeslagen volken wordt door de lokale imkers geregeld. 
 

Wat betekent de aanwezigheid van de Bijentuin verder nog voor de tuinders en bezoekers 
van De Eendracht? Voor belangstellenden, groot en klein, zullen informatieve rondleidingen 
georganiseerd worden. Een afspraak daarvoor maken kan eenvoudig door een e-mail te 

sturen aan bijtjes@live.nl. Daar kunnen jullie ook terecht met al jullie vragen over de 
honingbijen. En ook voor melding van eventuele bijenzwermen. 
 

Norinda Fennema 
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Bestuursmededelingen 
 
1 – bestuurszittingen 

Van april t/m oktober zijn elke eerste dinsdag van de maand ten minste twee bestuursle-
den 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 aange-

vraagd bij het bestuur. Deze wordt verleend als een huisje aan de veiligheidsnormen vol-
doet, wat wordt gecontroleerd 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 ten minste drie nachten per 
week op de tuin geslapen worden, aan het bestuur moet worden meegedeeld welke nach-
ten dat zullen zijn. Alleen tuinders die langer dan twee jaar een tuin bezitten komen in aan-

merking. 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 ande-
re 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 ten minste 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) telefoonnum-
mer, en e-mail adres. 
 

5 – huisdieren  
Honden en katten mogen alleen aangelijnd buiten de eigen tuin komen. 
 

6 – geluidsoverlast  
Het is leden niet toegestaan explosiemotoren op het tuinpark in gebruik te hebben, uitge-
zonderd in de periode van 1 oktober tot 1 april, en in de periode 1 april t/m 30 september 
slechts op woensdag van 19.00-21.00 uur en zaterdag van 9.00-12.00 uur. Dit geldt ook 

voor de tractor en andere geluid makende apparatuur van het tuinpark. Het is leden niet 
toegestaan zodanige handelingen te verrichten of te laten verrichten welke naar het oordeel 
van het bestuur het volle genot van anderen beperken dan wel ontnemen. 

Het is leden niet toegestaan muziek of geluiden anderszins zodanig ten gehore te brengen 
dat dit voor anderen hinderlijk is. (Huishoudelijk Reglement De Eendracht artikel 10) 
Op dit moment wordt het ook in april en september toegestaan om de bedoelde apparatuur 

te gebruiken, mits met mate en zoveel mogelijk in overleg met andere aanwezige tuinders. 

 
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 ver-
nieuwen. 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 bouw-
commissie. 
 

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 toestem-
ming voor gegeven is door de betreffende tuinder. Er mag in geen geval schade aange-

bracht 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 ver-
koper 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. 

Onbewoonbaar verklaarde huisjes zullen als sloophuisje worden aangeboden. 
 
 
 

 

Advertentietarieven 2014 (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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      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. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Defibrillator aanwezig 
Op het tuinpark is een defibrillator aanwezig. Hij hangt aan de terraszijde van het clubge-
bouw. 
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Avondvierdaagse op 
De Eendracht 
 
Woensdagavond 4 juni 2014 was het zover. Een 
groep van ruim 400 kinderen en begeleiders deed 
tijdens een avondetappe van de wandelvierdaagse 
De Eendracht aan. 
Het weer was wat minder, maar dat mocht de pret 
absoluut niet drukken. Onder applaus liepen zij al 
zingend de met ballonnen versierde paden over 
naar Tigeno. De organisatie van de 
Avondvierdaagse was zeer tevreden en dankt De 
Eendracht hartelijk voor hun medewerking en 
komen hopelijk volgend jaar weer op bezoek! 
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Overzicht april tot oktober 

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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Commissies      Tuin 
 
Tuincommissie:   

- onderhoudscommissie E.S.J. Admiraal 2 

 F. Versnel 234 

- laancommissie A.F.W. van Leeuwen 89 

 W. J.I.B. Spier 33 

Inkoopcommissie R.A.A. Spaans 3 

 H. van Tongeren 65 

 E.R. Vermeulen 66 

 M. Bressinck 166 

 C.R. Schutten 181 

 G. Petrovai 158 

 C. van der Weijden 225 

Bouwcommissie J. Boogaard 19 

 S.W.H.M. Litjens 194 

 F. van Hulst 110 

 R.C. Korthuis 150 

 L. Stötefalk  142 

Tuintaxatiecommissie H.J. Vink 74 

 R.H. van Wijngaarde 156 

 K. Wirken 44 

Kascommissie J.A. van Schendel 199 

 H.J.E.M. Zijlma 226 

 F.R. de Smalen 32 

Waterleidingcommissie S.W.H.M. Litjens 194 

 J.D.S. Stubbe 8 

 F. van Hulst 110 

Elektriciteitscommissie H. Johansen 124 

 C.J. Vennik 198 

Ontspanningscommissie E. van den Boogaard 62 

 T.H. Kruize 137 

 C.M. Kruize- van Dieren (penningmeester) 137 

 G. Kusters (voorzitter) 51 
 A. Kusters- van Dieren (kantine) 51 

 W.E.M. Hart 93 
 J. Calbo 93 

 A.S. Zwalue – Boogaard 96 

 P. Zwalue (kantine) 96 
 S.L. Boogaard 146 

 B.L. Drukker 38 

 A. Bakker 207 

Klaverjascommissie J.C. van Gestel - Gremmen 16 

 A.J. van Haeften 123 

EHBO-commissie J.S. Galle               06 - 14 95 68 46 59 

 
Alle leden kunnen de defibrilator 
bedienen. 

E.K. Wirken             06 - 31 69 69 76 44 

G. Petrovai              06 - 24 39 35 50 158 

H.R.Oosterling        06 - 45 46 45 18 184 

A.J. van Haeften     06 - 24 26 32 08 123 

M. Ibrahim               06 -15 62 26 14 153 

Arbocoördinator Vacant  

Redactie Clubblad M. de Boer 239 

 M. van der Linden 109 

 M. Mohamat  

Website M. van Beijnum 39 
 M. van der Linden 109 
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