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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Wat hebben we een heerlijke zomer achter de rug!
Hopelijk hebben jullie er net zo veel van genoten als
ik.
De projectgroep Natuurlijk Tuinieren is heel hard
bezig met uitvoeren en ontwerpen van projecten. Bij
het clubhuis is een paddenpoel aangelegd, een
stapelmuurtje dat nog verder beplant wordt en twee
takkenrillen waarin snoeiafval is gestopt, al met al
een fijn oord voor allerlei nuttige beestjes. Binnenkort
wordt er een vogelbosje ingericht aan de Graswal en
er komen nog natuurlijke poeltjes bij.
Het is de bedoeling dat volgend jaar het evenementenveld een metamorfose zal ondergaan,
waarbij de randen zullen worden verfraaid. Het bestuur zorgt voor de aanleg van een nieuw
en mollenvrij grasveld.
Er is nog meer goed nieuws: in onze winkel worden geen gifstoffen meer verkocht.
De herfst staat weer voor de deur. En dan moet er weer gebaggerd worden. Bekijk het
schema in dit clubblad.
Tenslotte wens ik jullie een aangenaam en kleurig najaar toe.
Hartelijke groet,
Paul

Reglement uitgelicht
… met verharding
Volgens onze reglementen is het niet toegestaan
om meer dan een derde van de tuin te verharden.
Dit is inclusief bebouwing. Er is nog een reden om
de verharding beperkt te houden.
In een tuin is het belangrijk om naar zo min mogelijk
verharding te streven. Verharding zorgt ervoor dat
bij een regenbui het water snel wegstroomt naar het grondwater en de sloten en zo niet
beschikbaar komt voor de planten. Als het verharde oppervlak boven 1/3 van de tuin komt,
dan krijgen de planten serieus vocht tekort.
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Probeer daarom in ieder geval niet meer, maar liefst veel minder verharding in de tuin aan
te leggen. Behalve goed voor het milieu is het ook voor tuinders aantrekkelijk, het scheelt
een hoop gedoe met water geven!
Op plaatsen die niet heel intensief gebruikt worden kan met zogenaamde 'halfopen'
verharding gewerkt worden. Het is verharding, maar laat toch regenwater door.
Voorbeelden hiervan zijn snippers, grind, 'grasblokken' en bestrating die met zo veel
tussenruimte gelegd wordt dat er planten tussen kunnen groeien.
Wees dus wijs en neem dit ter harte.

Bestuursmededelingen
1 – bestuurszittingen
Van april t/m oktober zijn elke eerste dinsdag van de maand ten minste 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 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 nac hten 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 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) 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
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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.

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 bouwen 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.
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Tuinseizoen verlengd!
Het tuinseizoen is voor een proefperiode van drie jaar met een maand verlengd. Deze
verlenging is een proef op initiatief van Bond van Volkstuinders en gaat dit jaar voor het
eerst in. Het is hierdoor ook mogelijk in de maand oktober op de tuin te overnachten.
Het bestuur en bouwcommissie houden in de maand oktober ook zitting op de eerste
dinsdag van oktober van 20.00 – 21.00 uur in de kantine.

Vrijwilligersavond 2 november 2013
Ieder jaar worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet, ook dit jaar. Hiervoor wordt op 2
november de jaarlijkse vrijwilligers avond gehouden. Deze vrijwilligers worden per brief
persoonlijk uitgenodigd.

Auto op het pad gezien?
Het bestuur kan in bijzondere situaties een tijdelijke toestemming verlenen voor het gebruik
van de auto over de buitensingel. Dit kan zijn omdat u bijvoorbeeld bezoek krijgt van een
familielid dat slecht ter been is. Het bestuur heeft hiervoor een speciale verklaring
opgesteld. Wilt u hier een keer gebruik van maken? Neem dan contact op met het bestuur.
De verklaring kunt u dan zichtbaar achter de voorruit leggen.

Noteer alvast in de agenda…
30 november afdelingsvergadering
Dit betreft de najaarsvergadering van De Eendracht. Als u ‘m nu al in uw agenda
noteert, kunt u ‘m zeker niet vergeten!
De agenda treft u in het volgende clubblad begin november 2013.

Zitting van het bestuur
Van april tot en met oktober: elke eerste dinsdag van de maand van 20.00 tot 21.00 uur in
de kantine.

Openingstijden buiten het seizoen
Buitenhek: 1 november – 1 april: het hek wordt achter u gesloten!
Winkel: november, februari en maart: zaterdag 10.00 - 11.00 uur.
In december en januari is de winkel gesloten.
Groencontainer: De groencontainer is voor klein tuinafval, dus niet voor huisvuil!
Mocht er toch huisvuil in worden gedumpt, dan zal de container worden afgesloten en zal hij
alleen open zijn op de zaterdagochtenden tussen 9.30 en 12.30 uur.
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NIEUWSBLAD september 2013
Projectgroep Natuurlijk Tuinieren

Deel 2
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Natuurlijk Tuinieren op De Eendracht
‘Van wachthuisje naar Paddenpoel’
Wat hebben we er lang op moeten wachten, maar wat hebben
we uiteindelijk een prachtige zomer gekregen. En het zal u niet
zijn ontgaan dat ondanks de soms tropisch temperaturen, de
Projectgroep Natuurlijk Tuinieren de handen flink uit de mouwen
heeft gestoken.
Nadat wij dit voorjaar van start
zijn gegaan met het aanpakken
van het wachthuisje bij de ingang
hebben wij ons vol enthousiasme
gestort op ons tweede project: de paddenpoel naast het
clubhuis. Op vrije avonden en zaterdagochtenden hebben
wij daar hard gewerkt, met hulp van allerlei andere tuinders.
We hebben een stapelmuurtje gemaakt van ouwe stenen,
een takkenril van snoeiafval, een bankje van oude
boomstammen en allerlei planten geplant, afkomstig uit
onze eigen tuinen en die van anderen. Weer een mooie plek
erbij op ons tuinpark, en zonder een cent te hebben hoeven uitgeven, want helemaal
gemaakt van afvalmaterialen die anders afgevoerd hadden moeten worden.
En er staan alweer nieuwe, fraaie plannen voor andere plekken in ‘het algemeen groen’ op
stapel. Zo willen wij deze herfst een begin maken met het aanpakken van het groen rondom
het sportveld en zijn er goede ideeën voor de aanleg van een vogelbosje in één van de
buitensingels.
Voor diegenen die zich afvragen waar dat Natuurlijk Tuinieren nou allemaal goed voor is en
wat het precies inhoudt, willen we dat vanaf deze plek graag nog eens aan u uitleggen.
Wij doen mee aan het project Natuurlijk Tuinieren en staan hierbij onder toezicht van de
AVVN. Wij krijgen twee jaar de tijd om ons tuinpark, en dan in de eerste plaats het
gemeenschappelijk groen op het park, zo in te richten dat wij in aanmerking komen voor het
keurmerk. Niet alleen krijgen wij als tuin subsidie voor dit project, ook worden wij als tuin
een nog betere groene aanvulling op het stedelijke landschap. En daarmee wordt ons
belang als tuinpark groter en ons voortbestaan voor langere tijd gewaarborgd.
Natuurlijk tuinieren is eigenlijk niets meer en niets minder dan doen wat goed is voor de
planten en de dieren, de vogels, kikker, insecten, bijen, en
vlinders. Zonder gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen
en met zoveel mogelijk hergebruik van natuurlijke materialen.
Los van dit alles is een groot voordeel van deze manier van
tuinieren dat het ons als tuinpark op de lange termijn veel geld
gaat schelen. Omdat we heel veel van ons groenafval kunnen
hergebruiken in plaats van dat we het moeten afvoeren. Zowel
op onze eigen tuin als in het gemeenschappelijk groen.
U hebt misschien bij het wegbrengen van uw groenafval naar
de container de folder al uitgereikt gekregen over het zelf
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composteren van uw afval op uw eigen tuin. Ook dit is een mooi voorbeeld van hoe u zelf,
op uw eigen tuin, wat groener kunt tuinieren.
Wij houden u via stukjes in het clubblad en de Vroegop van al onze plannen en vorderingen
op de hoogte en zullen u steeds laten weten waar nieuwe projecten, af of in wording, te zien
zijn. We houden u ook op de hoogte van de gratis workshops die gegeven gaan worden.
Maar loopt u ook gerust eens een rondje over het park en geef uw ogen de kost. Zodat u
met eigen ogen ontdekt dat ons park nog mooier aan het worden is dan het al was.
Misschien zijn er onder de lezers van dit stukje nu wel mensen zo enthousiast geworden dat
ze graag zouden willen meehelpen. Als u zich aangesproken voelt, mee wilt doen of goede
ideeën heeft, schiet u dan gerust eens een van de projectgroepleden aan. Of loop eens
langs op een zaterdagochtend, als u toch uw uren komt maken, op één van de plekken
waar wij aan het werk zijn om een praatje te maken.
U kunt ook met Fridtjof de mogelijkheden bespreken om uw verplichte werkuren te maken
door mee te helpen met een van de projecten van Natuurlijk tuinieren.
En natuurlijk hopen wij dat u door alles wat u leest, ziet en doet ook geïnspireerd raakt om
iets van dit alles op uw eigen tuin toe te gaan passen.
Wij wensen u een mooie, zonnige nazomer met veel tuinplezier.
Namens de Projectgroep Natuurlijk Tuinieren,
Dominique Engers

Toen wisten ze het al!
Het goed beschouwen der plantenwereld en vooral het verzorgen der
planten, verschaft niet alleen een waar genot, maar geeft ook een
aangename afwisseling, vooral voor die menschen, die, als broodwinners
hunner families, den ganschen dag hard moeten arbeiden.
Max Hesdörffer, 1897

en de keerzijde van de medaille…
Tuinieren is zwaar werk. Het is een aaneenschakeling van spitten,
rozenstruiken opbinden en onkruid wieden oftewel rugpijn, schrammen en
brandneteljeuk.
Nicolien van Doorn, juni 2009
(De Tuinscheurkalender)
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Natuurlijk(er) Tuinieren – wat is dat?
Het zal elke tuinder wel opgevallen zijn dat er een serieuze start gemaakt is met het project
‘Natuurlijk Tuinieren’ op Volkstuinpark De Eendracht. Maar wat houdt dat ‘natuurlijk
tuinieren’ eigenlijk in?
De AVVN heeft een aantal basisregels opgesteld om dat te verduidelijken.
1. Tuinier met de natuur mee en gebruik de sterke planten voor uw tuin.
2. Kies voor die planten die van nature op die plaats thuishoren (zon/
schaduw, grondsoort).
3. Plant gewassen aan met meerwaarde voor vogels, vlinders en andere insecten.
4. Geef ook inheemse planten een plek in de tuin.
5. Zorg voor bedekking van de bodem zodat de grond niet uitdroogt.
6. Geef alleen water aan de planten die dat echt nodig hebben.
7. Leg niet meer verharding aan dan noodzakelijk en benut het regenwater.
8. Creëer rustige hoekjes in de tuin waar blad mag blijven liggen en uitgebloeide bloemen
mogen blijven staan.
9. Bestrijd ziekten en plagen zonder chemische middelen en gebruik liever geen
kunstmest.
10. Vergeet niet om te genieten van de natuur die zo de tuin inkomt.
(Bron: Natuur in eigen tuin, M. Klees, Roodbont Uitgeverij 2004)

Moeilijk? Onaantrekkelijk? Duur? Juist niet!
De projectgroep Natuurlijk Tuinieren gaat jullie allemaal zo
veel mogelijk betrekken bij deze ‘andere manier van tuinieren’
in het algemene groen van ons volkstuinpark. Hopelijk
inspireert het een aantal van jullie om dit voorbeeld na te
volgen.

Voor vragen kunnen jullie terecht bij de leden van de
projectgroep. Degenen die ons graag eens mee willen helpen kunnen zich ook bij ons
aanmelden. Vele handen maken immers licht werk. En goede ideeën zijn van harte welkom!
De projectgroep Natuurlijk Tuinieren bestaat uit de volgende personen: Marianne Croes,
Norinda Fennema (projectleider), Dominique Grevelink-Engers, Gert Kappert, Marieke van
der Linden (bestuur), Gerard Loomans, Paula Mol, Fridtjof Versnel (bestuur) en Maud
Zijlma.

Norinda Fennema (tuin 15)
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Winkel
Gifstoffen uit de winkel
Het gebruik van gifstoffen in het openbare groen van
ons volkstuinpark is verboden. Dat staat al jaren in
de statuten van de Bond van Volkstuinders. Het is
ook al geruime tijd de mening van het bestuur van
De Eendracht. Met de aanvang van het project
Natuurlijk Tuinieren was er een goede aanleiding om
de verkoop van gifstoffen in de winkel te staken en
de aanwezige middelen af te voeren. Ook het
gebruik van zout en azijn tegen onkruid en
plaagdieren is niet toegestaan op de paden en in de
buitensingels.

Ook wordt het gebruik van vergiften en chemicaliën in de tuin sterk afgeraden. Er zijn
beteren en veiligere methoden om tuinplagen in te tomen. Vraag het eens aan een lid van
de projectgroep Natuurlijk Tuinieren.

Metamorfose etalage
Heeft u de etalage van de winkel al gezien? Wat is ‘ie
mooi geworden!

Zaden- en plantenruilmarkt
Maak De Eendracht volgend jaar nog mooier en kom op zaterdag 28 september naar de
zaden- en plantenruilmarkt. Op deze markt kun je zaden, stekken en planten uitwisselen
met je medetuinders. Maar je kunt ook kennis delen over de juist verzorgingswijze. Tijdstip:
van 11.00 uur tot 13.00 uur, op het terras bij de kantine. Zie verder het aanplakbiljet bij het
bestuursgebouw.
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Opening Tuinen van West
Op vrijdag 5 juli werden de Tuinen van West feestelijk geopend. En het weer had er net
zoveel zin als de van alle kanten toegestroomde bewoners van het Stadsdeel. Met
poffertjes of een ijsje in de hand liepen, in een stralende zomerzon, vrolijke mensen
geïnteresseerd langs alle kramen. Er werd bier geproefd van Brouwerij de Zeven Deugden,
er werd biologische kaas geproefd en er werden biologische groenten gekocht en
zelfgemaakte honing van het Bijenpark.
Ook Volkstuinpark De
Eendracht was, als enige
volkstuin uit de buurt, met
een informatief en smaakvol
ingerichte kraam aanwezig
op het feestterrein. En
bijzonder goed
vertegenwoordigt, want bijna
het voltallige bestuur van De
Eendracht en een grote
delegatie van de
Projectgroep Natuurlijk
tuinieren bemanden om
beurten de kraam. Folders
werden uitgedeeld aan
enthousiaste voorbijgangers,
vragen werden beantwoord en uitgebreid werd promotie gemaakt voor het park en voor
natuurlijk tuinieren.
Ook veel eigen tuinders van De Eendracht brachten een bezoekje aan het feestterrein, en
aan de kraam, en zo maakten sommigen van hen ook voor het eerst kennis met natuurlijk
tuinieren en met het traject dat een maand geleden zo voortvarend door de projectgroep
werd ingezet. Dankzij het mooie weer, en vanwege alle georganiseerde
openingsactiviteiten, was de aanloop van belangstellenden boven verwachting groot en de
sfeer optimaal.

Toen het tegen het eind van
het openingsfeest wat rustiger
werd op het terrein, dronken
bestuur en projectgroepleden
in de kraam een glaasje
biologische wijn en aten zij
een heerlijke zomerse
linzensalade. Er werd
geproost op de Tuinen van
West, op de gezellige, drukke
en zinvolle middag, en op de
vruchtbare voorgang van het
project.
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Baggeren 2013
Dit jaar wordt er op drie zaterdagen gebaggerd,
19 en 26 oktober en 2 november.
Let op: in het baggerschema worden de tuinen
genoemd die wel moeten baggeren.
Daaronder volgt een lijst van tuinders die niet
hoeven te baggeren omdat hun sloot al op de
goede diepte is.
De anderen moeten baggeren tot de sloot op 60
cm diepte is, en de waterplanten en het riet
moeten worden verwijderd. Het bestuur ziet
scherp toe op het baggeren.
De diepte van de sloten is gemeten en na het
baggeren wordt gecontroleerd of er goed gebaggerd is. U moet op de aangewezen datum
en tijd komen. Als u niet verschijnt of niet juist hebt gebaggerd, zien wij ons genoodzaakt
een boete van € 100 op te leggen.

Baggerschema van de tuinen die wel moeten baggeren:
19 oktober tussen 09.00 tot 11.00 uur:
de tuinen:
1, 3, 45, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 51, 53, 55, 57,
61, 65.
19 oktober tussen 11.00 – 13.00 uur:
de tuinen:
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67,
69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107.
26 oktober tussen 09.00 tot 11.00 uur:
de tuinen:
68, 70, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 111, 113, 115,
117, 119, 121.
26 oktober tussen 11.00 – 13.00 uur:
de tuinen:
118, 120, 129, 133, 135, 145, 147, 151, 153, 165
2 november tussen 09.00 tot 11.00 uur:
de tuinen :
26, 128, 136, 138, 140, 146, 148, 150, 152, 168, 171, 173, 181, 183, 185,
187, 191, 193, 195, 197.
2 november tussen 11.00 – 13.00 uur:
de tuinen :
182, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 215, 216, 223, 224, 225, 228, 229,
230, 233.
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BELANGRIJKE MEDEDELING!
Van de volgende tuinen is de sloot op de goede diepte.
Deze tuinders hoeven dit jaar niet te baggeren. In enkele van deze tuinen moet wel riet
en/of waterplanten verwijderd worden.
Tuin
nummer
2
4
9
10
11
12
13
14
18
19
24
29
31
39
41
43
44
45
47
48
49
59
63
72
74
76
78
80
82
84
85
89
98
109
112
114
116
122
123
124
125
127
130
131

naam

Riet/planten verwijderen

E. Admiraal
M. Bunnik
J. Caland
J. Vonk
R. van Eupen
J. Rusch
A.Brandsma
C. Lindijer
K. Schaap
C. Boogaard-Klaasen
G. Kappert
J. Kusters
H. Teulings
M. van Beijnum
R.M. Brinksma
D. Vogel
E. Wirken
P.J. Stubbe
J. Buddelmeijer
M. Vennik
Z. Yildirim
J. Galle
J.E. Gerritsen
M. Dersjant
H. Vink
H. Philip
J. Tijssen
W. Bolle
L. Shakison
A.Theuns
A.van Erve
A.van Leeuwen
M. Poels
J. van der Linden
G. van Heezik
G. Henze
B. Herdem
E. Molenaars
A.van Haeften
H. Johansen
E. de Smet
D. Schwaanhuyser
C. Hemminga
W. IJsebrands

Riet
Waterlelie

riet, waterlelie
waterlelie
riet
waterlelie
waterlelie
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Tuin
nummer
132
134
137
139
141
142
143
144
149
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
166
167
169
170
174
175
176
177
178
179
180
184
189
194
196
199
201
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

naam
M. van Loenen
G. Selling
T. Kruize
A.van Calsbeek
J. Tit
L. Stötefalk
M. Knol-van den Hamer
T. Welling
A.Pelders-Huisman
F. Weidema
M. Visser-Rang
R. van Wijngaarde
M. van Lent
G. Petrovai
A.Pelders
W. IJsebrands
B. Buddelmeijer
F. Braaksma
C. Coppens
G. Gezici
M. Bressinck
M. Alijan
C. Hoogendorp
F. van der Feen
H. Mol
A.de Leeuw
M. van Kooten
M. Christoph
L. Snijder
E. Schaap
G. Topcu
H. Oosterling
H. Roschar
S. Litjens
M. van Haeften
J. van Schendel
R. Schollee
L. Plate
G. Demirci
C. Demoitié
M. Klijn
M. van Ittersum
W. Mulder-Roos
A.van Gils-Wintershoven
P. Bischop
G. Rasool
H. Afkerin
M. Gerrits

Riet/planten verwijderen

riet, waterplanten

waterhyacint

waterplanten
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Tuin
nummer
214
217
218
219
220
221
222
226
227
231
232
234
235
236
237
238
239

naam

Riet/planten verwijderen

A.Kloppenborg
A.Kuit
W. Hilhorst
E. Schoof
E. Keller-van der Vat
M.A. van Hout
E. Wiggelinkhuizen
H. Zijlma
W. Buitenhuis
T. van der Zon
J. van de Nesse-Jouvion
A.Versnel-Arentsen
W. van den Berg
M. Gouwerok
F. Koens
Y. Jongerius-de Boer
M. de Boer

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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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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Wat wel of niet in de perscontainer
Openingstijden tijdens het seizoen
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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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