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Uitnodiging begrotingsvergadering 
 
Het bestuur van Volkstuinpark De Eendracht nodigt alle leden uit 
voor de begrotingsvergadering op zaterdag 6 december 2008, om 
15.00 uur in de kantine van de Eendracht. 

 
De begroting voor 2009 is op de pagina's 17-20 van dit blad 
opgenomen. 
Vragen en opmerkingen over die begroting graag schriftelijk 
indienen, tot uiterlijk 10 dagen voor de vergadering, bij het 
secretariaat of in de brievenbus aan de bestuurskamer. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 

19 april 2008 
3. De begroting 2009 
4. Wat verder ter tafel komt 
5. Rondvraag en sluiting. 
 
 

Mededelingen van het bestuur 
Verzekering 
Voor de eerste maal wordt in 2009 de verplichte indexering op de 
getaxeerde waarde van de huisjes toegepast, waardoor de 
verzekerde bedragen met ca. 3,7 % worden verhoogd, afgerond op 
€ 1.000,00 naar boven. 
Vanzelfsprekend wordt de premie ook dienovereenkomstig 
aangepast. 
Verder gaat de assurantiebelasting omhoog, van 7 naar 7.5%. 
U vindt deze verhogingen terug op Uw contributienota in januari. 
 

De kantine 
U bent gewend dat de prijzen van het levensonderhoud jaarlijks 
verhoogd worden. De kantine is jarenlang niet mee gegaan met die 
verhoging. Omdat dit niet vol te houden is heeft de 
clubhuiscommissie besloten deze achterstand in te halen en de 
prijzen, met ingang van 1 januari 2009, met 20% te verhogen. 
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Vergeleken met commerciële uitbaters blijven de consumpties 
natuurlijk zeer betaalbaar. 
De vrijwilligers die zich inzetten voor het openhouden van de kantine 
rekenen op uw begrip en staan ook in het komende jaar weer klaar 
om u een gezellige tijd te bezorgen. 
 

Ongenode gasten 
Hoewel de toegangspoort nu 24 uur per etmaal gesloten is 

garandeert dit niet dat mensen met minder goede bedoelingen ons 

tuinpark bezoeken om te kijken of er iets van hun gading is 

achtergebleven. We adviseren u daarom op het volgende: 

 Neem alle waardevolle spullen die niet perse op de tuin 

hoeven te blijven meer naar huis. Bijvoorbeeld: 

zonnepanelen, accu(s), radio, televisie, Digitenne, elektrisch 

gereedschap en sieraden. 

 Houdt u er rekening mee dat het dievengilde ook juist daar 

zoekt waar u het niet verwacht. 

 Haal de koelkast leeg en zet deze open, zodat eventuele 

ongewenste slapers zien dat er niets te eten en te drinken is. 

Haal daarom ook flessen wijn, overige alcoholische dranken, 

frisdrank en etenswaren weg. 

 Zet kasten open, zodat te zien is dat er niets te halen is. 

 Laat de gordijnen open en controleer of u, bij het verlaten 

van uw tuinhuis alle ramen, ook het wc-raampje, heeft 

gesloten en doe de deur op slot. 

 

Houdt er rekening mee dat uw zonnepanelen gedurende de periode 

van 1 oktober tot 1 april niet verzekerd zijn. Fietsen en geld zijn 

gedurende het hele jaar uitgesloten van verzekering. 

Mocht u onverhoopt toch bezocht worden doe dan altijd aangifte bij 

de politie. Dit kan persoonlijk op het bureau, per telefoon T 0900-

8844 lokaal tarief of via internet www.evenaangiftedoen.nl . In het 

bestuursgebouw en de website kunt u een schadeformulier 

halen/downloaden. Het schadeformulier, een kopie van het proces-

verbaal en de bonnen van de vermiste en/ of beschadigde goederen 

kunt u in de brievenbus van het bestuur deponeren. 

http://www.evenaangiftedoen.nl/
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Kleurplaat 

 

 



8 
 

 

 ATCO Dakwerken bv 
   
Uw adres voor: 
 - stalen dakpannen 
 - bitumineuze daken 
 - shingle daken 
 - dakpannen 
 (vrijblijvende prijsopgave) Alles onder 10 jaar 

garantie 
 

Krasseurstraat 55 – 1033 DH Amsterdam. 
Tel / Fax: 020-6335493 – Mobiel: 06-21260073 

 
Email : info@atcodakwerken.nl 

 

 
 
 

 
 
 
 

Advertentietarieven 2009 (zwart/wit) 
 

Een hele pagina (A5) € 70,00, per jaar 

Een halve pagina      € 40,00, per jaar 

Een kwart pagina      € 25,00, per jaar 

mailto:info@atcodakwerken.nl
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Van het onderhoud 
Aan het eind van het tuinjaar 2008 weer een paar aandachtspunten 
van het onderhoud. 
 

De groenstroken op de buitensingels: 
U kunt gedurende de wintermaanden weer gesnoeide takken in de 
groenstroken leggen. Graag met de stammen naar het pad. 
Deze takken worden door het onderhoud naar een plek op de 
parkeerplaats gebracht, zodat de aanplant in de groenstroken onder 
de takken niet teveel schade oploopt. 
Het zal door het onderhoud enorm gewaardeerd worden als u zo 
veel mogelijk de takken zelf naar de parkeerplaats brengt. 
 
In het nieuwe tuinseizoen worden de buitensingels verfraaid. Er komt 
een plan van aanpak om eenheid in de singels aan te brengen. 
Van de mensen die hun groenstrook slecht onderhouden hebben, 
bijvoorbeeld door er houtsnippers op te laten liggen of gif te spuiten, 
wordt de groenstrook teruggenomen. 
 

De doorgangen naar TIGENO 
Het is absoluut niet de bedoeling dat de doorgangen gebruikt worden 
om uw tuinafval of, erger nog, uw restafval te deponeren. Hierdoor 
dreigen de paden naar TIGENO geblokkeerd te worden. 
 

Baggeren 
Het baggeren is in het algemeen goed verlopen. De waterlelies 
moeten echt verwijderd worden, zeker bij de duikers, omdat anders 
door de dikke wortels de doorloop van het water in gevaar komt. 
 

Noodkreet 
Zoals u zelf hebt kunnen vaststellen, is er met de bekabeling van de 
lantaarnpalen nog weinig tot niets gebeurd. Er is geen 
elektracommissie meer en daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers 
die deze schone taak op zich kunnen nemen. 
Bovendien zoeken we enkele mensen die willen helpen om de 
stoepranden weer goed aan te brengen. Het is echt onmogelijk dit in 
orde te maken met alleen de roosteruren die de tuinders maken. Als 
er zich genoeg mensen melden, is dit varkentje zo gewassen. 
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Zorg goed voor uw tuinhuisje! 

 

 

 
10 Basisregels voor onderhoud van de buitenboel 
 

1. Zet houten tuinmeubels in de olie voor de winter. 
 
2. Ontvet voor u gaat schuren het houtwerk goed. 
 
3. Controleer vooral de kitvoegen bij glaslatten in de kozijnen op 
onthechting. De voegen bij het glas zijn het kwetsbaarst voor vocht. 
Verwijder loszittende kitvoegen en herstel ze met overschilderbare 
beglazingskit. 
 
4. Gaatjes en verbindingen in het hout grondt u met verdunde verf, 
want die dringt beter in het hout. Daardoor wordt de hechting ook 
beter. Verdun de verf met water of terpentine (afhankelijk van de 
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soort verf). Let vooral op de kwetsbare hoeken van kozijnen en 
deuren. 
 
5. Gaatjes en kiertjes vult u met bijvoorbeeld stopverf. Als het kleine 
plekjes zijn kunt u deze daarna nog schilderen. Gaat het om grotere 
delen, dan is het beter om ze in het (drogere) voorjaar af te 
schilderen. 
 
6. Verwijder eventuele verfbladders met een schraper. 
 
7. Controleer hang- en sluitwerk en smeer de scharnieren met olie. 
 
8. Kale delen (de verfbladders zijn er af) gronden met 
vochtregulerende verf of beits, want kaal hout heeft extra 
bescherming nodig tegen vocht. 
 
9. Gronden doet u het liefst in de kleur van het schilderwerk. Dan 
kijkt u niet steeds tegen de plekken aan die nog niet klaar zijn. 
Gebruik buiten liever dekkende beits, die heeft een hogere 
buitenduurzaamheid. Voor het houtwerk binnen kunt u beter gewone 
grondverf nemen. 
 
10. Probeer een milieuvriendelijk product te nemen. 
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Zijn er wel bestuursleden die deugen? 
 
Als ze vriendelijk en aardig zijn, zijn het slappelingen. 
 
Als ze keihard zijn heten ze dictators. 
 
Als ze ernstig zijn, zijn het zuurpruimen. 
 
Als ze hard werken zijn het uitslovers. 
 
Als ze weinig uitvoeren zijn ze waardeloos. 
 
Als ze jong zijn hebben ze geen ervaring en weten van niets. 
 
Als ze oud zijn weten ze het altijd beter. 
 
Als ze met iedereen een praatje maken zijn het kletsmeiers. 
 
Als ze niet praten zijn ze verwaand en lopen ze naast hun schoenen. 
 
Als ze met iedereen trachten op te schieten zijn het  
allemansvriendjes. 
 
Als ze zich met een bepaalde groep bemoeien doen ze aan 
vriendjespolitiek. 
 
Als ze aan iedereen zijn inbreng gunnen zijn ze bang en laf. 
 
Als ze van iedereen belangstelling eisen zijn het doordrijvers. 
 
Als ze het niet doen zijn ze ongeschikt. 
 
Als ze hun ogen de kost geven lopen ze te spioneren. 
 
Als ze wat door de vingers zien zijn ze stekeblind. 
 
Als ze de tuinders in het werk willen betrekken zijn ze te lui om het 
zelf te doen. 
 
Als ze het niet doen zijn het baantjesjagers en bang voor 
concurrentie. 
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Kortom: 
Een bestuurslid moet zo wijs zijn als Salomo, zo geduldig als Job, zo 
sluw als een vos, zo moedig als een leeuw, zo dikhuidig als een 
olifant, zo buigzaam als een riet, zo krachtig als een eik en zo 
gevoelig als een „kruidje- roer- me- niet‟. Bovendien moet hij kunnen 
praten als Brugman, zwijgen als het graf en werken als een paard. 
 
Het is een wonder dat er nog bestuursleden zijn! 
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Nieuws van de website 

De website van De Eendracht (www.volkstuinparkdeeendracht.nl) is 
alweer 16 weken in de lucht. Omdat het plaatsen van een 
bezoekersteller, bij de bouwer van de website, enige vertraging heeft 
opgelopen kunnen wij u nog niet vertellen hoeveel bezoekers er tot 
nu toe zijn geweest. 
 
Wij proberen onze website aantrekkelijk te maken voor mensen die 
op zoek zijn naar een tuinhuisje. Zo staat er ook informatie, inclusief 
een foto, op over de te koop staande huisjes. Dit is natuurlijk ook een 
extra service van het bestuur naar de verkopers van de te koop 
staande huisjes toe. Of het nu aan de publicatie op de website ligt of 
niet, wij kunnen u vertellen dat er nu maar 4 tuinhuisjes op ons 
tuinpark te koop zijn. 
 
Ook is de website bedoeld voor u als onze medetuinders. Omdat wij 
beseffen dat veel tuinders geen internet hebben zullen wij u 
regelmatig in dit clubblad informeren over de website. Zo zijn er 
foto‟s geplaatst van activiteiten die het afgelopen seizoen plaats 
hebben gevonden. Wijproberen tot een overzicht te komen van alle 
dieren die op ons tuinpark wonen. Op de website is dan ook een 
oproep geplaatst om ons digitale foto‟s te sturen van vogels. Wij 
beseffen dat het maken van een foto van een vogel niet gemakkelijk 
is. Meestal vliegen ze net weg en is de vogel nog maar een klein 
stipje op de foto. 

 

 
Met dank aan tuin 22 hebben wij deze schitterende foto ontvangen 
van een IJsvogel. Heel herkenbaar aan de schitterende gekleurde 

http://www.volkstuinparkdeeendracht.nl/


15 
 

veren. Normaal gesproken lukt het vrijwel nooit om deze vogel van 
zo dichtbij te fotograferen. Dit vogeltje was echter tegen het raam 
aangevlogen en lag bij thuiskomst van de tuinder helemaal versuft 
op de grond. Natuurlijk werd er direct eerste hulp verleend. Daarna 
werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om er een foto van te 
maken. Het vogeltje is weer helemaal gezond weggevlogen. Het 
bijzondere aan deze vogel is dat zij geen nest in een boom maken 
maar een holletje graven in kale en steile oeverwanden. 
 

 
 
Met dank aan tuin 14 een foto van een rode vos aan de waterkant 
op de buitensingel. 
 
Over de vos wordt vaak negatief geschreven maar hij kan ook van 
groot nut zijn. De vos doodt niet alleen kippen maar vangt ook 
schadelijke knaagdieren en hij ruimt dode dieren op. Als hij de kans 
krijgt doodt de vos meer dieren dan hij op kan. Het overschot wordt 
verstopt om in tijden van minder voedsel opgegeten te kunnen 
worden. 
Het zijn overwegend alleen levende dieren met een eigen territorium. 
De paartijd is van december tot april. Rond juni en juli worden de 
jongen geboren in een vossenhol. Na ongeveer zes maanden 
worden zij uit het territorium verstoten.  
Er zijn veel spreekwoorden en gezegdes waar de vos in voorkomt. 
Wij sluiten af met: “De vos groet dan alleen de heg als hij de tuin in 
wil”. 
Mocht u ook mooie digitale foto‟s hebben van vogels of andere 
dieren dan stellen wij het zeer op prijs als u ze mailt naar 
t.eendracht@planet.nl. 

mailto:t.eendracht@planet.nl
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De Mus 

 

Tjielp tjielp - tjielp tjielp tjielp 

tjielp tjielp tjielp - tjielp tjielp 

tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp 

tjielp tjielp tjielp 

 

Tjielp 

etc. 
 
Jan Hanlo 
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  Begroting 2009 begroting begroting begroting begroting 

inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven 

2009 2009 2008 2008 

1.  GRONDHUUR TUINEN / ALG. GROEN 41000 41000 40800 40800 

2.  ALGEMENE KOSTEN  22000 0 21500 0 

3.  KONTRIBUTIES BVV EN AVVN 17500 17500 16500 16500 

4.  ASSURANTIE LEDEN 17000 17000 17000 17000 

5.  ASSURANTIES VERENIGING 0 5000 0 4500 

6.  O.Z. BELASTING GEBOUWEN 750 750 600 600 

7.  REINIGING en  AFVAL 10000 10000 10000 10000 

8.  RESERVE REINIGING                0 0 0 0 

9 WATERGELD 9000 9000 10000 10000 

10 AFDRACHT INKOOP  1500 0 1500 0 

11 BRANDSTOF/RITJES TRACTOR 200 200 250 250 

12 AFDRACHT  KANTINE CLUBGEBOUW   8500 0 8500 0 

13 MUNTEN CLUBGEBOUW        reservering           0 0 0 0 

14 ONTSPANNINGS-COMMISSIE 5000 9000 5000 8000 

15 KWARTAALBLAD EENDRACHT 250 1500 250 1500 

16 STROOMVERBRUIK  1000 1000 3000 3000 

17 GASVERBRUIK  1000 1000 3500 3500 

18 RENTE & BANKKOSTEN   4000 100 3500 100 

19 ADM/AANMANINGS-KOSTEN 0 0 0 0 

 
9. Waterverbruik was in 2005/2006 fors gestegen, van 6500 naar 8300 m³.  

In 2006/2007weer gedaald, naar 7100 m³.                                                                     
In 2007/2008 is het, waarschijnlijk als gevolg van de watermeters, gedaald naar  
5500 m³.  

 
14. Het bestuur wil de ontspanningscommissie € 1000 per jaar meer geven. Ze 
denken dat geld nodig te hebben om de activiteiten, die de laatste jaren zijn 

uitgebreid, te kunnen blijven organiseren. 
 
15. Kwartaalblad. De advertentietarieven  kunnen wel iets omhoog. En we moeten wat 

aan acquisitie doen, er staan er nu nog maar 4 in. 
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jaarrekening jaarrekening begroting begroting   

inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven 

2007 2007 2007 2007 

38395,48 38481,16 40800 40800 1 

20703,50 81,51 21075 0 2 

16445,30 16862,70 14460 14460 3 

16841,66 16846,69 17000 17000 4 

0 4467,94 0 4500 5 

587,5 600 600 600 6 

9832,4 10000 10000 10000 7 

6768,75 0 0 0 8 

13511,86 13511,86 14000 14000 9 

2474,76 0 2000 0 10 

204,75 160,7 250 250 11 

6816,64 0 7500 0 12 

300 0 300 0 13 

3341,25 6178,65 5000 8000 14 

275 1260,89 300 1200 15 

3440,40 3440,40 3500 3500 16 

4916,20 4916,20 5000 5000 17 

3981,13 53,76 2500 100 18 

35 0 0 0 19 

 
16. Stroomverbruik. 
Hier als baten opgenomen de teruggave energiebelasting over de jaren 2004 t/m 2007 

1286,50 en het teveel betaalde aan elektra in 2007: € 611,86   Dit overschot is te 
verrekenen bij de contributie 2009. 
 

17. Gasverbruik. Ook hier als baten de teruggave energiebelasting over de jaren 2004 
t/m 2007 € 1286,50 en het teveel betaalde aan gas in 2007: € 1352,56. 
 

22. (zie volgende pagina‟s) De kosten, die voor deze subsidie gelden, zijn opgenomen 
onder onderhoud groen en snoeien bomen. 
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  Vervolg Begroting 2009 begroting begroting begroting begroting 

inkomsten uitgaven inkomste

n 

uitgaven 

2009 2009 2008 2008 

20 WERKUREN EN BOETES 0 0 0 0 

21 OVERDRACHTSKOSTEN 1500 200 1500 200 

22 SUBSIDIE STAD GROENVOORZIENING 5000 0 5000 0 

23 ONDERHOUD GEBOUWEN 0 0 0 0 

24 ONDERH. GEBOUWEN           reservering 0 8600 0 8600 

25 ONDERHOUD TERREIN incl. reservering                                     0 4000 0 0 

26 ONDERHOUD GROEN    incl. reservering 0 6000 0 4000 

27 SNOEIEN BOMEN           incl.  reservering    0 1000 0 1600 

28 SPEELPLAATS,               incl.  reservering 0 0 0 700 

29 ONDERHOUD WATERLEIDING  0 500 0 1000 

30 ONDERHOUD VERLICHTING 0 5500 0 2500 

31 ONDERH. VERLICHTING        reservering 5500 0 0 0 

32 TAKKEN KRAKEN            incl  reservering 0 900 0 600 

33 EHBO  0 250 0 350 

34 EHBO VERBLIJF              incl. reservering 0 0 0 0 

35 REPRESENTATIEKOSTEN 0 1900 0 1900 

36 RESERVE REPRESENTATIEKOSTEN      0 0 0 0 

37 AFSCHRIJVINGEN  0 4000 0 4000 

38 BESTUUR SECRETARIAAT 0 3200 0 3200 

39 VERGUNNING STADSDEEL 0 250 0 250 

40 50 JARIG BESTAAN                reservering                     0 500 0 500 

41 DIV. BATEN & LASTEN,  0 0 0 0 

42 BETALINGSVERSCHILLEN 0 0 0 0 

43 SCHADES  0 0 0 0 

44 INCASSOKOSTEN 0 200 0 200 

45 BAGGEREN 0 0 0 0 

46 SALDO             0      650           0      3050 

  TOTAAL 150700 150700 148400 148400 
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jaarrekening jaarrekening begroting begroting   

inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven 

2007 2007 2007 2007 

5379,56 0 0 0 20 

3010,58 0 1000 200 21 

5000 0 5000 0 22 

0 11977,82 0 2540 23 

5910 0 2040 0 24 

0 4964,21 0 5100 25 

0 4187,49 0 4000 26 

0 600 0 600 27 

0 700 0 700 28 

0 0 0 1000 29 

0 2626,33 0 1500 30 

1500 5500 1500 5500 31 

3750 2950 750 1350 32 

0 595,79 0 300 33 

0 500 0 500 34 

0 1695,79 0 1900 35 

1000 0 1000 0 36 

0 3577,98 0 6000 37 

0 2917,58 0 3220 38 

0 157,42 0 150 39 

0 500 0 500 40 

100 677,63 600 1000 41 

6,6 0 0 0 42 

4295,27 4295,27 0 0 43 

110 172,51 0 200 44 

19126,8 34008,8 0 0 45 

    1405,69                0             0          505 46 

199467,08 199467,08 156175 156175   
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Speciale plekjes in de tuin 
 
Voorjaarsbloeiers onder struiken 
In voedselrijke bossen bloeien in het voorjaar veel planten die zodra 
het blad aan de bomen komt snel afsterven. Ze maken gebruik van 
het licht dat de bosbodem in het vroege voorjaar bereikt. Die situatie 
is in de tuin onder struiken of bomen heel goed na te bootsen. 
Goede soorten hiervoor zijn:  
 
 
 
 

 
 
Sneeuwklokjes (galanthus nivalis) 
Humusrijke niet te droge  
grond. Planten kan beter in het voorjaar omdat de bolletjes makkelijk 
uitdrogen. 
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Bosanemoon (anemone nemorosa) 
Houdt van humusrijke vochtige grond. Heeft wortelstokken. 
 
Blauwe anemoon (anemone appenina) 
Houdt van vochtige, zandige maar humusrijke grond. De witte 
anemoon (anemone blanda) heeft een zonniger standplaats nodig. 
 
 
 
 

 
 
Longkruid (pulmonaria officinalis) 
Fraai blad met grijze vlekken. De bloem is eerst roze, dan blauw. In 
trek bij hommels. Niet te droge grond. Bij droogte gevoelig voor 
meeldauw. 
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Vingerhelmbloem (corydalis solida) 
Fraai in combinatie met de bosanemoon. Vormt knolletjes en zaad, 
zaait zich langzaam uit, maar is snel na de bloei weer verdwenen 
dus geeft geen overlast. 
 
 
 
 
 
Bodembedekkers in de schaduw 
Een heel geschikte bodembedekker voor grotere oppervlakten in de 
schaduw is klimop. Als er geen geschikte klimgelegenheid is zoekt 
klimop zijn weg over de grond. Ook de kleine maagdenpalm (vinca 
minor) groeit graag in de schaduw, hoewel een beetje zon de bloei 
met mooie blauwe bloemen bevordert. Maagdenpalm kruipt over de 
grond en kan flinke oppervlakken bedekken. 
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Elfenbloem (epimedium)  
Is een ongeveer 30 cm hoge bodembedekker die bloeit in de 
schaduw. Er zijn verschillende variëteiten met prachtige, tere 
bloemen. 
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Bodembedekkers in de zon 
Rond de vijver is penningkruid een goede bodembedekker, het 
bloeit met heldergele bloemen. Penningkruid breidt zich al kruipend 
uit maar is goed te beteugelen.  
Op droge zonnige plekken komen verschillende vetplanten in 
aanmerking. Allereerst natuurlijk muurpeper en zacht vetkruid, 
beide met gele bloemen. Het blad van wit vetkruid is roodachtig, 
maar de bloemen zijn wit. 
 
 
 
 

 
 
Ezelsoor (stachys byzantina) 
Heeft sterk behaard blad. Dankzij het behaarde blad groeit deze 
plant prima op droge zonnige grond. De 40 cm hoge bloemen 
trekken bijen en hommels aan. Met meerdere planten kan een mooi 
sluitend geheel verkregen worden. 
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Akkertje 
Een paar vierkante meter is voldoende voor een klein akkertje met 
akkeronkruiden: klaproos, korenbloem, echte kamille, gele 
ganzenbloem. Zij groeien op kale omgewoelde grond. Als de grond 
tot rust komt verdwijnen de akkeronkruiden. Ideaal voor een tijdelijke 
situatie. Spit een stukje grond om en zaai eind maart een mengsel 
van akkeronkruiden met een graan, bijvoorbeeld rogge of tarwe.  
Zaai vooral niet te dik. Nadat het akkertje is uitgebloeid kan het weer 
worden opgeruimd. Granen zijn te koop bij winkels in diervoeding, 
mengsels van akkeronkruidzaad is te koop bij zaadhandelaren 
 
 
 
 
 
Fraaie klimmers 
Een muur, pergola of schutting kan worden opgevrolijkt met 
klimplanten. U kunt klimmers kiezen die zichzelf vasthouden en 
klimmers die geleid moeten worden. Klimop maakt sterke 
hechtwortels, is wintergroen en is belangrijk voor dieren als 
schuilplaats, voedselbron, nestgelegenheid.  
Wilde wingerd klimt zelf. Wingerd heeft prachtige herfstkleuren en 
verliest het blad in de winter. 



28 
 

 
 
Hop 
Klimt ook zelf, sterft elk jaar af en groeit in het voorjaar opnieuw. De 
hopbellen zitten alleen aan de vrouwelijke planten. Na enkele jaren 
oppassen, hop woekert. 
 
 
 

 
 
Kamperfoelie 
Is in veel variëteiten te koop, deze woekert niet en is goed te leiden. 
De bloemen van de kamperfoelie geuren 's avonds. Clematis 
vitalba, de wilde bosrank, is een zeer sterke groeier. Clematis 
alpina (blauwbloeiend). 
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Clematis montana, 
Roze of witbloeiend groeien ook flink maar zijn goed in de hand te 
houden. Bij voorkeur op kalkhoudende grond. 
 
Een voorjaarswei 
Op je grasveld kan je sneeuwklokjes, krokussen en 
winteraconieten planten of zelfs vroegbloeiende Narcissen. 
 

 
Narcissen 
Pas als het blad van deze bolgewassen geel is geworden mag er 
worden gemaaid. Niet met kunstmest bemesten, daar houden de 
bollen niet van. Eventueel organische mest in de herfst. 
 
uit: groentjes, AVVN 2008 
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Stilte 
 
Er is een einde gekomen aan een leven waarin de weekenden in 
Amsterdam doorgebracht worden. Ik vind het geen eenvoudige 
overgang, ik wil namelijk nog geen afscheid nemen. 
Gelukkig werkt de natuur mee. De atmosfeer heeft een verandering 
ondergaan, het geluid is gedempter, de luchtvochtigheid neemt  toe. 
De waarheid dringt onverbiddelijk tot me door, de herfst is 
ingetreden. 
Om me heen zie ik dat huisjes worden leeggehaald, zonnepanelen 
verwijderd. Tuinen krijgen een laatste opknapbeurt. In het park wordt 
het allengs stiller, kaler, vochtiger. Het afscheid is onafwendbaar. 
Tegelijkertijd laat ik me troosten door het prachtige licht! 
In deze tijd van het jaar 'strijkt' het als het ware langs het landschap 
waardoor alles extra geaccentueerd wordt. Strijklicht dat zijwaarts 
(bijna parallel) op de omgeving valt. 
In oktober geniet ik nog van de ondergaande zon tijdens het 
“vijfuurtje”, zittend in groenstrook aan het water. 
De veranderingen in de tuin tonen een heel eigen kleurenpracht. Alle 
schakeringen rood, oranje, geel. Fruit dat gerijpt is voor de pluk, 
bessen, bramen, de bottels van de rozen. Een schitterende 
overgang naar een periode waarin natuur en mens zich terugtrekt. 
Jammer dat de Eendracht niet in de directe omgeving van Nijmegen 
gelegen is. Maar ja, de provinciesteden hebben van oudsher weinig 
hoogbouw en een groene omgeving. Hier zijn alleen Nuts tuinen. 
Juist de aanwezigheid van een huisje heeft voor mij meerwaarde. 
Weer neem ik me voor ook in de winterperiode weekenden op de 
tuin door te brengen. Ik heb nu immers een goede houtkachel en 
ben ik begonnen het huisje te isoleren. 
Nadeel is wel dat alles winterklaar is, echt gezellig is het er niet 
meer. Ook is de  waterleiding afgesloten en doorgeblazen, is de 
geiser afgekoppeld. Ook het vroeg invallen van de duisternis en 
gebrek aan zonneschijn zal me, denk ik, tegenvallen. Neen, ik denk 
niet dat het realistisch is. Wel jammer…. 
Ik besluit mijn mooiste tuinfoto‟s op 30 x 40 cm formaat af te drukken 
en op een prominente plaats thuis op te hangen. Op die manier 
waan ik me toch een beetje in de volkstuin. 
Nu ga ik vier maanden, met relatieve rust, hernieuwd contact met 
vrienden en feestdagen, in. 
 
T 240 
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Bestuursmededelingen 
 
1. Bestuurszittingen. Van april t/m september, elke eerste dinsdag van de maand in 
het clubgebouw, van 20.00 tot 21.00 uur. Aanwezig zijn dan de secretaris, de 

penningmeester, de bouwcommissie en de onderhoudscommissie. 
 
2. Slaapvergunning. Zonder slaapvergunning mag niet worden overnacht op de tuin. 

Slaapvergunningen kunnen worden gehaald bij de bouwcommissie tijdens de 
bestuurszittingen. 
 

3. Werkuren. Alle leden van de Eendracht moeten werkuren maken. U kunt de 
werkuren ook door familie, vrienden of kennissen laten uitvoeren. Vrijstelling van 
werkuren geldt alleen voor leden van 70 jaar en ouder, mits zij vijf jaar of langer lid 

van de Eendracht zijn.  
 
4. Adreswijzigingen. Adreswijzigingen alleen schriftelijk aan het secretariaat. 

Vermeld alstublieft niet alleen uw tuinnummer, maar ook uw nieuwe telefoonnummer. 
 
5. Huisdieren. Honden en katten mogen alleen aangelijnd buiten uw eigen tuin 

komen. 
 
6. Geluidsoverlast. Het is verboden radio, televisie,  

 
grammofoon of muziekinstrumenten zodanig aan te zetten of te bespelen dat dit voor 
anderen hinderlijk is. Houd het geluid binnen! 

 
7. Waterverbruik. Sproeien van de tuinen is alleen toegestaan tussen 07.00 en 10.00 
en tussen 19.00 en 22.00 uur. Wees zuinig met water! 

 
8. Verbrandingsmotoren en aggregaten. Het gebruik van deze apparaten is 
verboden tussen 1 april en 1 oktober. Een uitzondering wordt gemaakt voor 

zaterdagochtenden tussen 9 en 12 uur en woensdagavonden tussen 19.00 en 21.00 
uur. 
 

9. Schotelantennes. Wanneer u een schotelantenne aanschaft, dan dient u tijdens de 
bestuurszitting toestemming tot plaatsing te vragen bij de bouwcommissie. 
 

10. Onderhoud. U dient ervoor te zorgen dat het pad voor uw tuin onkruidvrij is, dat 
de heggen geknipt zijn, dat de slootkant onkruidvrij is, en dat overhangende takken 
niet lager hangen dan 3 meter boven het pad. Wanneer u een nieuwe beschoeiing wil 

maken, dan dient u contact op te nemen met de bouwcommissie voor de hoogte van 
de beschoeiing. 
 

11. Baggeren.  In het najaar moeten de sloten gebaggerd worden. In het 
najaarsclubblad wordt daarvoor een schema gepubliceerd. 
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Commissies 
 
Onderhoudscommissie   H.J. Vink   tuin   74 
     A.J. de Leeuw   tuin 175 
     J. van den Brink   tuin     3 
     A. Bakker   tuin 207 
     A. van de Molegraaf   tuin 129 
Laancommissie    F. A. Koens   tuin 188 
     M. Klijn    tuin 206 
Inkoopcommissie   R.M. Schouwenaar  tuin   66 
     M.H. van Ittersum  tuin 207 
     F. van den Brink   tuin     3 
     E. Admiraal   tuin     2 
     B. Drukker    tuin   38 
Bouwcommissie   H. Roschar   tuin 189 
     J. Minneboo   tuin 187 
     Th. van Zon   tuin 231 
     S.W.H.M Litjens   tuin 194 
Kascontrolecommissie   F. van der Feen   tuin 170 
     J. van Schendel   tuin 199 
     A. Bakker   tuin 207 
     W. Vennik (reserve)   tuin 198 
Waterleidingcommissie   J.D.S. Stubbe   tuin     8 
     S.W.H.M Litjens   tuin 194 
Redactie clubblad   M. de Boer   tuin 239 
     P.A. Rouendaal (verspreiding) tuin   79 
     A. Versnel-Arentsen  tuin 234 
Clubhuiscommissie   J. van Dieren   tuin   51 
     K. Kremer   tuin 201 
Ontspanningscommissie  M.A. de Wolff   tuin   36 
     G. Kusters   tuin   51 
     B. Drukker    tuin   38 
     W.E.M. Hart   tuin   93 
     S. Boogaard   tuin   96 
Klaverjascommissie   J. van Gestel   tuin   16 
     Fam. van Bommel  tuin   73 
EHBO-commissie   A.J. van Haeften  tuin 123 
     S. Kattouw   tuin   64 
     E. en K. Wirken   tuin   44 
     A. Versnel-Arentsen  tuin 234 
     H.D. Oosterling   tuin 103 
     M. Ploeger   tuin     4 
Website     A. Bakker   tuin 207 
     M. van Beijnum   tuin   39 
     M. de Boer   tuin 239 
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Kleurplaatjes 
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