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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Er is en er wordt hard gewerkt op De Eendracht. De Wandelroute Tuinen van West over
ons park wordt verder afgemaakt. De zuidsingel langs de Dijksloot is en wordt beplant.
Er wordt een brommer- en scooterparkeerplaats aangelegd nabij de perscontainer. Het
Stadsdeel werkt verder aan het nieuwe parkeerterrein.
We hebben de perscontainer in gebruik genomen. Hierin mag alleen huisvuil worden
gedaan. Glas moet in onze glasbak, papier in de papierbak en we proberen ook nog een
plasticbak te regelen. Zo dragen we bij aan het gescheiden inzamelen van afval.
Ik schreef er al eerder over, ik raad iedereen aan een compostbak te nemen. Dit levert je in
een half jaar de mooiste grondverbeteraar en het bespaart een hoop gesjouw!
De Projectgroep Natuurlijk Tuinieren is voortvarend gestart. Een eerste resultaat is nu al te
zien bij het wachthuisje tegenover het bestuursgebouw en naast de voorraadhuisjes bij de
kantine. En dit is nog maar het begin! Zie verderop in het clubblad voor meer informatie.
De vakantieperiode komt er aan. Traditioneel de periode dat we met velen op onze tuinen
zijn. Houd vooral dan rekening met je medetuinders. Gebruik apparaten alleen op
zaterdagochtend en woensdagavond.
Ik herinner jullie er nog aan dat ook deze zomer de watermeterstanden weer worden
opgenomen. Dit wordt verzorgd door onze Watercommissie.
Ik wens jullie een mooie zomer en veel plezier op ons volkstuinpark.
Hartelijke groet,
Paul

Kijk, zo hebben wij onze compostbakken gemaakt. Zie ook voorbeelden op pagina 16.
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Van de penningmeester
Waterfactuur en watermeterput
Begin juli zal door Monny Litjens de stand van watermeters worden opgenomen. Zorgt u er
dus voor dat de waterput goed bereikbaar is en dat de watermeter niet onder water staat.
Alle meters zijn afgelopen voorjaar op de goede hoogte gebracht, dus mocht uw meter
onder water staan dan dient u zelf voor een goede afvoer van het water in de waterput naar
de sloot zorg te dragen.
De factuur wordt u in juli gestuurd, zodat bij mogelijke vergissingen direct actie genomen
kan worden. Als uw e-mailadres bij mij bekend is, krijgt u de factuur via de e-mail met het
verzoek de ontvangst daarvan te bevestigen. Als er geen e-mailadres bekend is, wordt deze
per post gestuurd. Dit alles om kosten en tijd te besparen.

Contributiefactuur 2013
De tuinders die hun contributiefactuur nog niet ( volledig ) betaald hebben en daarover geen
contact met mij hebben gehad kunnen zeer binnenkort een eerste aanmaning verwachten.
Het verzoek is dit te voorkomen en uw contributie alsnog per ommegaande te betalen. U
bewijst uzelf en ons tuinpark een grote dienst.
Dat de zon maar veel mag schijnen deze zomer!!
Ralf Grevelink
Penningmeester

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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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 leden niet toegestaan explosiemotoren op het tuinpark in gebruik te hebben, uitgezonderd 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
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.

In tuin 170 troffen de tuiders een wilde, dus beschermde, orchidee in hun tuin!
Foto Frans van der Feen
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Notulen afdelingsvergadering
De Eendracht, 25 mei 2013
Aanwezig: 28 stemgerechtigde tuinders, het voltallige bestuur.
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken.
Voorzitter Paul van Kooten opent de vergadering, die een vervolg is van de
afdelingsvergadering op 20 april j.l. De stukken die toen niet behandeld konden worden zijn
nu aan de orde.
De aanwezigen herdenken onze onlangs overleden medetuinder Jeroen Gronert.
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
2. Notulen afdelingsvergadering 20 april 2013
Er zijn geen op- of aanmerkingen, zodat dit verslag ongewijzigd is vastgesteld.
3. Financieel jaarverslag 2012
De penningmeester, Ralf Grevelink, dankt de aanwezigen voor hun bereidwilligheid deze
stukken vandaag te behandelen, en dankt de leden van de kascommissie alsmede Wil
Vennik voor hun hulp.
Hij legt uit dat er een nieuw boekhoudsysteem in gebruik is genomen waaraan tien
volkstuinparken tot nu toe deelnemen, ook De Eendracht. Het kostte veel tijd om alles om te
zetten.
Desgevraagd toont hij de handtekeningen van het bestuur onder de stukken.
Er zijn geen vragen of opmerkingen uit de vergadering omtrent de financiële stukken.
4. Verslag kascommissie, i.c. Johan van Schendel en Hessel Zijlma.
Het verslag van de kascommissie is door beiden ondertekend.
Het voorstel van de commissie om de financiële verantwoording goed te keuren en het
bestuur decharge te verlenen, wordt met algemene stemmen aangenomen.
Johan van Schendel geeft een toelichting op de opmerkingen in het verslag met betrekking
tot het aantal niet gewerkte uren en met betrekking tot de fooienpot.
De commissie kan zich niet voorstellen dat de opbrengst van de niet gewerkte uren slechts
€ 1.000 is. De penningmeester en de kascommissie zullen hier samen naar kijken.
De kascommissie wil voorts graag weten wat de bestemming is van de fooienpot. Vroeger
ging het vooral naar kinderactiviteiten.
Ook nu blijkt dat nog meestal zo te zijn. Ieder jaar wordt door de ontspanningscommissie
vastgesteld wat er uit de fooienpot betaald wordt. Deze legt daarover aan het bestuur
verantwoording af (afdelingsreglement art 15 lid 7).
5. Aanvulling kascommissie
De kascommissie bestaat nu uit twee leden. Dat is te weinig, volgens het
afdelingsreglement moeten er drie leden zijn en twee plaatsvervangers.
Dit moeten allen leden van de Bond zijn, in tegenstelling tot het bestuur en de andere
commissies, waarvan ook partners deel mogen uitmaken.
Frank de Smalen meldt zich als kascommissielid. Hij wordt door de afdelingsvergadering
benoemd.
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6. Verslag van de afgevaardigden naar de Bondsvergadering dd. 13-12-2012
Geen van de afgevaardigden heeft de behoefte om verslag uit te brengen.
7. Inbreng op de komende Bondsvergadering dd. 11-6-2013
Unaniem wordt besloten dat de afgevaardigden van De Eendracht tegen het voorstel van
De Bretten m.b.t. een jaarlijkse financiële bijdrage van aspirant-leden zullen stemmen.
8. Rondvraag
Arie van Haeften spreekt een compliment uit voor het jaarverslag van De Eendracht dat in
Vroegop is gepubliceerd (en in onze vorige afdelingsvergadering is behandeld).
Arie van Haeften wil graag horen hoe de indeling van de parkeerplaatsen is gedacht. Het
bestuur hoopt dit binnenkort van het stadsdeel te vernemen.
Arie van Haeften wil bij iedere ingang aangegeven hebben dat er niet mag worden gefietst
op de paden. De bordjes die er nu wel degelijk overal staan kunnen wel wat groter. De
vergadering heeft niet de illusie dat dit veel zal helpen. Wij moeten onze mede-tuinders daar
op aanspreken.
Er worden opmerkingen gemaakt over auto’s die op de paden rijden. Dit mag alleen bij
hoge uitzondering, en alleen als het bestuur daar goedkeuring voor gegeven heeft. De
vergadering vindt dat de betreffende automobilisten die goedkeuring moeten kunnen tonen.
Regel is, dat iedereen grote of zware dingen met de platte kar en de trekker vervoert. De
vergadering wil dat er een obstakel komt bij de ingang waardoor men niet te gemakkelijk en
snel kan doorrijden, ook niet de leden met een ontheffing. Het is nu en dan ronduit
gevaarlijk.
Paula Mol stelt voor stickers met het tuinnummer op de auto’s te plakken zodat de
bestuurder bereikt kan worden als zijn auto in de weg staat. Johan van Schendel stelt een
boete voor bij foutparkeren. Het bestuur neemt de geopperde ideeën mee.
Arie van Haeften vindt dat de perscontainer niet goed gebruikt wordt. Uitgelegd wordt wat er
wel en niet in de perscontainer mag: wel huishoudelijk afval (in vuilniszak) en karton, verder
niets. Er komen afvalbakken voor plastic, voor glas en voor papier. Voorgesteld wordt
standaard iemand bij de container te zetten zodat voorkomen kan worden dat tuinders er
een verkeerd gebruik van maken. Ralf Grevelink maakt duidelijk dat de kosten wel erg hoog
worden als wij doorgaan met op verkeerde plekken afval te storten. Zaken die niet in de
verschillende containers mogen, moeten naar de Seineweg gebracht worden. Mensen die
geen auto hebben kunnen door mede-tuinders geholpen worden. Hulpvaardigheid is een
groot goed op de tuin!
Alle regels met betrekking tot afval worden op de website geplaatst worden, in het clubblad
gepubliceerd, en aangeplakt bij de containers.
Frans van Hulst vraagt of scooters in het nu lege onderhoudshok kunnen worden gestald en
of dit afsluitbaar gemaakt kan worden. Het bestuur heeft een andere bestemming voor het
hok.
De vergadering verwacht dat er zeker scooters en kruiwagens in het wachthuisje gezet
zullen worden. De ingang kan verkleind worden maar er moeten wel rolstoelen in kunnen.
Daar moet nog verder over nagedacht worden. Ook hier is het goed als tuinders elkaar
aanspreken als zij zien dat mensen zich niet aan de afspraken houden.
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Paula Mol vindt dat de lettertjes van het nieuw gedrukte huishoudelijk regelement van De
Eendracht wel erg klein zijn. Iedereen is dat met haar eens. De tekst was door het bestuur
goed aangeleverd maar kennelijk is er bij het drukken wat fout gegaan. Het zal uiteraard
ook nog op de website geplaatst worden.
Op een vraag van Cobi van Haeften wordt meegedeeld dat er binnenkort iets gedaan zal
worden aan het wel heel moeilijk begaanbare nieuwe grind.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de vergadering.

Wandelroute open
’t Was al een gezellige drukte in de kantine van T.I.G.E.N.O. zaterdag 11 mei voordat de
officiële opening van de wandelroute over de volkstuinen van West plaats zou vinden.

Men had deze gelegenheid aangegrepen om ook het tuinseizoen te openen met een
tentoonstelling van de bijzondere huisvlijt van de tuinders van T.I.G.E.N.O., vooral een
enorme hoeveelheid driedimensionale postkaarten, verder glas-in-lood en prachtig
aardewerk, het een en ander gelardeerd met worst, haring en oma’s gehaktballen, terwijl
ook koek en gebak van het Stadsdeel kon worden genuttigd.
Om half twee werden de aanwezigen namens het bestuur verwelkomd en alle medewerkers
en commissieleden die de wandelroute vorm hadden gegeven, onder de inspirererende
leiding van Hans Olsthoorn, hartelijk bedankt.
Het Stadsdeel werd dank gebracht voor de subsidie, waarmee o.a. houten prullenbakken op
dit tuinpark, een bank bij de heemtuin, de aanleg van een vlindertuin en twee vitrines
konden wordt gerealiseerd.
Stadsdeelwethouder Ronald Mauer hield een toespraak over het belang van de Tuinen van
West en hij prees de leden van de drie betrokken volkstuinparken voor hun medewerking.
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Ook Gart Jan Bouwmeester van het Stadsdeel memoreerde hoe in de afgelopen tijd dit
unieke project tot stand is gekomen en wat er toch ook voor tegenslagen moesten worden
opgelost.
Ten slotte kreeg Theo Grenier van de Bond van Volkstuinders het woord om te zeggen hoe
men dit initiatief waardeert. Hij bracht de groeten over van Theo van der Horst, die wegens
ziekte het feest niet kon bijwonen.

Hijsen maar
Het hele gezelschap van bestuurders van de drie tuinparken, vertegenwoordigers van het
Stadsdeel en heel wat belangstellende tuinders begaf zich vervolgens naar de hoofdingang,
waar Ronald Mauer in een hijskraan plaatsnam en met een ruk aan de handle een
verhullende kist op tilde (dat had natuurlijk heel spannend langzaam moeten gaan, maar ja,
Ronald is niet gewend om te hijsen), waaronder het vandalismebestendige bord
tevoorschijn kwam waarop men de wandelroute ziet aangegeven.

Hier gaat het beter met de bijen
De wandeling, aangegeven met paaltjes, waarop twee oranje blaadjes, kon beginnen.
T.I.G.E.N.O. had nog maar kort geleden de paden van de route geasfalteerd en daar was
nieuw fijn grind over gestrooid, net als op de andere paden. We liepen langs de opgeknapte
heemtuin en kregen bij de bijentuin een uitgebreide uitleg van de imker, over koninginnen
en werkbijen.
Hij meende ook al een positieve invloed te bemerken dat, door de komst van de nieuwe
natuur van de Tuinen van West, er geen landbouw meer plaats vindt in de Osdorper
binnenpolder, zodat er ook geen gif meer gebruik wordt, die bijensterfte kan veroorzaken.

Wel rododendrons!
Vervolgens ging het naar de overgang via het stukje niemandsland tussen de twee
tuinparken naar De Eendracht. Hier tilde stadsdeelwethouder Mauer een hek, met de vlag
van De Eendracht, opzij waarop de wandelaars welkom werden geheten op dit terrein.
Linksaf de Bremsingel op. Duidelijk was al te zien, waaraan De Eendracht de subsidie
onder andere had besteed: prachtig bloeiende rododendrons. Als bodembedekker fleurig
gele dovenetel en aan het eind varens.
Aan het eind rechtsaf de Dijksloot op. Wellicht dat in deze hoek nog eens een kunstproject
zal worden geplaatst. Door tekort aan werkkrachten en het begin van het broedseizoen is
uit deze groenstrook alleen verwijderd wat weg moest en zal nu en in het najaar, nieuwe
beplanting volgen. Daarbij zal dankbaar gebruik worden gemaakt van de zojuist ontvangen
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adviezen van de AVVN ten behoeve van het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Het was opvallend dat de wandelaars gezellig babbelden maar betrekkelijk weinig oog
leken te hebben voor de tuinen die men passeerde, al is dat soms ook niet mogelijk doordat
de eigenaars zich verschansen achter hoge heggen.
Alleen bij de ecologische tuin aan de Graswal werd even bewonderend halt gehouden.

Trotse entree
Wellicht moet er nog een enkel extra routepaaltje bijkomen, om de wandelaars te
bevestigen dat ze nog goed lopen. Nu ging het de Kleuterlaan op en voor de kantine links af
over de entree, die al flink verfraaid is. Hoge coniferen zijn verwijderd zodat er een prachtig
zicht is op de opnieuw ingerichte boomgaard. Tegenover de kantine zullen nog de
verhoogde geur- en voeltuin worden aangelegd.
Tegenover het bestuursgebouw is een wachthuis in aanbouw waarvoor Frans van Hulst,
geassisteerd door Monny Litjens, zorgt.
Overal was duidelijk zichtbaar hoe hard er de laatste dagen nog was gewerkt om alles zo
goed mogelijk af te hebben. Ook de lanen hebben nu weer een nieuw naambord gekregen.
Eendrachtbestuurder Ralf Grevelink sprak hier het gezelschap toe om wat uitleg te geven
en een hartelijk dankwoord te spreken aan het adres van Arie Loos en Gart Jan
Bouwmeester. Er is en wordt goed samengewerkt om de entree en de parkeerplaats in te
richten.

Die parkeerplaats is nog niet af. Er is vertraging, enerzijds door uitstel i.v.m. het 50-jarig
jubileum van De Eendracht in 2012 en anderzijds doordat het Bestemmingsplan moet
worden aangepast voor het parkeerterrein.
Door het nieuwe hek, dat straks ons park extra zal beveiligen, ging het verder. Het
bruggetje over om over een schitterend wandelpad langs de Joris van den Berghweg te
gaan, zonder last van het vaak racende autoverkeer. Een leuk bospaadje leidt via een
bosstrook naar het Bijenpark. Volgens het informatiebord is ook dat park openbaar
toegankelijk, maar het is niet in de route opgenomen.

Ophaalbrug
Over de Baron Schimmelpenninck van der Oyenweg kun je naar volkstuinpark Osdorp gaan
maar de aanleg van het laatste gedeelte heeft men stil moeten leggen vanwege een
broedende havik. Dan maar de korte route rechtsaf langs veel opkomende
reuzenberenklauwen -het verlengde van de Nico Broekhuysenweg overstekend- zo
achterom, via een bruggetje dat men ’s winters zal ophalen, park Osdorp op, langs de (dank
zij de subsidie) prachtig gevarieerd ingerichte natuurlijke oevers. Bij het toegangshek
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werden we welkom geheten door een bestuurder van deze volkstuinvereniging. Ook hier is
een feestelijke markt ingericht, terwijl binnen het eind van de wandeling kon worden gevierd
met hapjes en drankjes. Aan de overkant hield een clown in een feesttent de kinderen
bezig.
Rond dit clubgebouw zal Osdorp nog enige verfraaiing aanbrengen.
We kunnen u deze wandeling van harte aanbevelen!
Frans van der Feen

Parkeren scooters & motoren
Het is best druk met het parkeren. Ook voor het groeiend aantal scooters en motoren wordt
het steeds moeilijker een geschikt plekje te vinden. Steeds vaker staan scooters tussen de
auto’s geparkeerd, wat niet prettig is voor de eigenaar van de scooter, maar ook niet voor
de autobezitter.
Het bestuur heeft de problemen geconstateerd en gaat op zoek naar een oplossing die voor
alle partijen prettig is.

Klaverjassers gezocht!
De klaverjascommissie is op zoek naar aanvulling voor de
competitie. Heb je interesse? De zomercompetitie vindt
wekelijks plaats op de vrijdagavond van april tot en met
augustus. Kom gerust een keertje langs op vrijdag vanaf 20.00
uur.
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NIEUWSBLAD juni 2013
NIEUW!

Projectgroep Natuurlijk Tuinieren

6 april – AVVN
voorlichting

e

29 mei - 1 overleg
projectgroep

Machteld Klees
Begeleiding AVVN

e

8 juni – 1 project bij
het wachthuisje

19 april - Nulmeting
door AVVN
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Natuurlijk tuinieren op De Eendracht
Heeft u het al gezien? Het wachthuisje bij de ingang van ons Volkstuinpark staat er sinds
een paar weken heel vrolijk bij. Het is versierd met hekwerken en een takkenril, gemaakt
van snoeihout dat anders weggegooid zou zijn. Dit alles is opgetuigd met fraaie, bloeiende
klimplanten. Blauwe regen, kamperfoelie, en klimmende winde wentelen zich tussen de
hekken door en lokken allerlei insecten naar het naastgelegen ……………..…..
Want behalve voor grote en kleine mensen is dit ook voor vlinders en bijen ineens een heel
fijne plek geworden om even uit te rusten en de zomergeuren op te snuiven.
De aankleding van het wachthuisje is het
eerste project geweest van de Projectgroep
Natuurlijk Tuinieren. Op zaterdag 8 juni
heeft de projectgroep, met veel hulp van
andere tuinders, hekken geplaatst, gaten
gegraven, planten geplant, gaatjes geboord,
en takken gevlochten. Met heel veel
enthousiasme en energie, en spontane hulp
van passerende tuinders. En zo is er nu een
eerste, kleine voorbeeldplek ontstaan. Om
aan iedereen te laten zien wat het concrete
resultaat van natuurlijk tuinieren kan zijn. En
als het aan de projectgroep ligt gaat de
komende twee jaar al het algemeen groen
er net zo mooi en spannend uitzien als het wachthuisje bij de ingang.
Volkstuinpark De Eendracht gaat namelijk proberen het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te
verkrijgen. Hier gaat een gesubsidieerd traject van twee jaar aan vooraf. In die twee jaar
wordt geprobeerd in al het algemeen groen zoveel mogelijk natuurlijk te gaan tuinieren.
Dat wil simpelweg zeggen dat we meer gebruik gaan maken
van de natuurlijke omstandigheden en de bodemsoorten op
de tuin. Zoveel mogelijk in harmonie met de diersoorten die
er leven.
Kijkt u dus niet vreemd op als u ineens spannende
paddenpoeltjes op het terrein tegenkomt. Of takkenrillen. Of
vogelhuisjes. Of bijenkasten.
En kijkt u ook niet vreemd op als u op zaterdagochtend nu
eens niet met een schoffel op stap wordt gestuurd, maar als u
wordt gevraagd een houtwal in elkaar te knutselen. Of een
stapelmuurtje te maken. Of een nestkastje te timmeren. En
misschien raakt u wel zo geïnspireerd door dit alles en krijgt u
zo de smaak te pakken, dat u zin krijgt om sommige dingen in
uw eigen tuin ook eens te gaan proberen.
Aan het einde van die twee jaar hopen wij
niet alleen het keurmerk te hebben
verkregen. Wij hopen vooral dat de
buitensingels en al het andere algemeen
groen dan veel minder uren onderhoud
vereisen en er bovendien prachtig
begroeid bijliggen. Dat bijen, vlinders,
padden, kikkers, egels en vogels er graag
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vertoeven. Dat er minder onkruid groeit omdat er andere beplanting voor in de plaats is
gekomen. Dat we geen bestrijdingsmiddelen meer hoeven te gebruiken die schadelijk zijn
voor het milieu en onze eigen gezondheid. Dat we snoeiafval kunnen hergebruiken en
misschien zelfs onze eigen compost kunnen maken. Denkt u zich eens in hoeveel geld en
werkuren dat allemaal zou schelen.
Via het clubblad, maar ook via het informatiebord bij de ingang en de etalage van de winkel,
houden wij u de komende twee jaar met foto’s en berichten op de hoogte van de
vorderingen. Ook zullen wij u met enige regelmaat uitnodigen voor allerlei inspirerende
workshops die u gratis worden aangeboden. En u uitnodigen om mee te werken aan
concrete projecten op de tuin. Andere plekken in het algemeen groen die we onder handen
willen nemen en willen verfraaien. Zodat een wandelingetje over het park uiteindelijk een
avontuur wordt, waarbij overal allerlei moois te zien is.
En nu weer terug naar het wachthokje bij de ingang van ons tuinpark. Als het u nog niet was
opgevallen, gaat u er dan eens op uw gemak kijken. Gaat u lekker op een van de bankjes in
het zonnetje zitten, snuif de geur van de bloeiende bloemen op en geniet van het gezoem
van de insecten.
En verheug u, samen met ons, op het volgende project.
Namens de projectgroep natuurlijk tuinieren,
Dominique Engers

Hieronder enkele voorbeelden van compostverwerking

Tuin 170

Tuin 239

Tuin 1

Tuin 183
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Prijsvraag Natuurlijk Tuinieren
In de tekst is een woord weggelaten en dat heeft
allemaal te maken met het ‘huisje’ waar Bibi haar
gouden klompjes in heeft gezet. Weet u wat dit is?
Doe dan mee met deze prijsvraag!
Onder de goede inzenders verloot de projectgroep het
handzame boekje ‘Natuur in eigen tuin’ van de AVVN,
geschreven door onze begeleidster Machteld Klees.
De inzending sluit op 15 juli 2013. De
prijswinnaar wordt kenbaar gemaakt
op het prikbord en in het volgende
clubblad. U kunt onderstaand
strookje in de brievenbus aan het
bestuurgebouw achterlaten.
Vindt u het zonde om in het
clubblad te knippen? Een briefje met onderstaande gegevens is ook
mogelijk!

Antwoordstrook Prijsvraag Natuurlijk Tuinieren juni 2013
Antwoord

:______________________________________________

Naam

:______________________________________________

Tuinnummer

:______________________________________________

Telefoon/mail

:______________________________________________
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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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“Zonder de inzet van vrijwilligers kan
De Eendracht niet blijven bestaan..”
Bestuurslid Marieke van der Linden legt uit dat de tuinvereniging niet kan bestaan zonder
de inzet van de leden én vrijwilligers. “Uiteraard houdt het verplichte onderhoud de kosten
laag en betaalbaar ten opzichte van bijvoorbeeld een camping of een recreatiepark. Maar
naast het verplichte onderhoud van de algemene ruimtes, zijn er veel vrijwilligers die zich
inzetten voor De Eendracht op alle mogelijke gebieden”.
Want er komt heel wat kijken bij een volkstuinvereniging, zoals de financiën, website,
uitgave clubblad, veiligheid, reglementen, projecten als Tuinen van West en Natuurlijk
tuinieren. “ Maar ook moet beleid ontwikkeld worden voor de toekomst. Het groot onderhoud moet worden gepland en alle activiteiten op ons tuinpark moeten op elkaar worden
afgestemd. Dat wordt gedaan door de bestuursleden, ook vrijwilligers”.

Wilt u daarbij helpen? Uw kennis en ervaringen zijn van groot
belang voor De Eendracht en uw inzet wordt zeer gewaardeerd.
Want vrijwilligers…
… zorgen voor een frisse wind in de vereniging en hebben nieuwe inzichten
… delen hun kennis en ervaringen
… houden het tuincomplex betaalbaar
… werken samen en zorgen voor saamhorigheid
… voelen zicht fysiek gezonder, zijn gelukkiger en minder gestrest én slapen beter dan
mensen mensen die geen vrijwilligerswerk verrichten (onderzoek Stephen Post van
Stony Brook University.
Bent u nieuwsgierig en wilt u meer informatie of u aanmelden?
(020) 619 41 19 of bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl

Marianne redigeert het clubblad
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Overzicht april tot oktober
Hek open

Vanaf 6.00 uur tot een half uur na zonsondergang

Winkel

Zaterdag:
10.30 - 12.30 uur
Woensdag:
19.00 - 20.00 uur
van april tot en met september:
elke 1e dinsdag van de maand van 20.00 - 21.00 uur
in de kantine.

Zitting van het bestuur

Aktiviteiten in de kantine
JUNI
Zaterdag

1 Juni

Superbingo

Donderdag

13 Juni

Kledingparty

Zaterdag

15 Juni

Stropdas zitten

Zaterdag

22 Juni

Sixtiesband Old Stuff

JULI
Zaterdag
Zondag

6 juli

DJ avond

7 juli

Voetbaltoernooi

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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Wat wel of niet in de perscontainer
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Commissies
Tuincommissie:
- onderhoudscommissie
- laancommissie
Inkoopcommissie

Bouwcommissie

Tuintaxatiecommissie

Kascommissie

Waterleidingcommissie

Elektriciteitscommissie
Ontspanningscommissie

Klaverjascommissie
EHBO-commissie

Alle leden kunnen de defibrilator
bedienen.
Arbocoördinator
Redactie Clubblad

Website

Tuin
E.S.J. Admiraal
A.F.W. van Leeuwen
W. J.I.B. Spier
R.A.A. Spaans
C.R. Schutte
M.H. van Ittersum
E.R. Vermeulen
J. Boogaard
S.W.H.M. Litjens
F. van Hulst
J. Minneboo
R.C. Korthuis
L. Stötefalk
H.J. Vink
R.H. van Wijngaarde
K. Wirken
J.A. van Schendel
H.J.E.M. Zijlma
F.R. de Smalen
S.W.H.M. Litjens
J.D.S. Stubbe
F. van Hulst
H. Johansen
C.J. Vennik
E. van den Boogaard
T.H. Kruize
C.M. Kruize- van Dieren (penningmeester)
G. Kusters (voorzitter)
A. Kusters- van Dieren (kantine)
W.E.M. Hart
J. Calbo
A.S. Zwalue – Boogaard
P. Zwalue (kantine)
S.L. Boogaard
B.L. Drukker
A. Bakker
J.C. van Gestel - Gremmen
A.J. van Haeften
J.S. Galle
06 – 14 95 68 46
E.K. Wirken
06 – 31 69 69 76
G. Petrovai
06 – 24 39 35 50
H.R.Oosterling
06 – 45 46 45 18
A.J. van Haeften 06 – 24 26 32 08
C. van Soest
06 - 15 48 19 13
Vacant
M. de Boer
M. van der Linden
M. Mohamat
M. van Beijnum
M. van der Linden

2
89
33
3
181
207
66
19
194
110
187
150
142
74
156
44
199
226
32
194
8
110
124
198
62
137
137
51
51
93
93
96
96
146
38
207
16
123
59
44
158
184
123
105
239
109
39
109
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Ter hoogte van de Dijksloot broedt, ook dit jaar, de meerkoet. Foto
Frans van der Feen
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