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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Na een prachtige zomer is het inmiddels echt herfst geworden. Het tuinseizoen is afgelopen
en we maken ons op voor de winter.
Het project Tuinen van West begint zijn einde te naderen. Het tweede hek is in gebruik
genomen en er zullen extra lantaarnpalen worden geplaatst.
Het Natuurlijk Tuinieren project is nu echt op stoom geraakt. Hierover kunnen jullie veel
meer lezen verderop in dit clubblad.
Graag bedank ik iedereen voor de geweldige inzet voor ons tuinpark!
Ten slotte nodig ik jullie allemaal uit voor de Afdelingsvergadering op 30 november.
Hartelijke groet, Paul

Uitgelicht – toegankelijkheid tuinen
Tijdens het opnemen van de watermeters is gebleken dat niet iedere tuin toegankelijk is.
Diverse hekjes waren op slot gedaan, waardoor toegang niet altijd mogelijk was. In het
bijzonder bij calamiteiten is dit niet wenselijk. In het huishoudelijk reglement staat hierover
het volgende opgenomen waar wij als bestuur uw aandacht voor vragen:
“De toegang tot de tuin moet afgesloten kunnen worden door een in goede staat verkerend
hek, dat naar binnen open gaat. Ook dient het tuinnummer en de naam van de gebruiker
vanaf het hek duidelijk zichtbaar te zijn. Als de tuin met een slot wordt afgesloten, moet een
sleutel bij het bestuur afgegeven worden.”

Openingstijden buiten het seizoen
Buitenhekken:
1 november – 1 april: het hek wordt achter u gesloten!

Winkel: november, februari en maart: zaterdag 10.30 - 11.03 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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AGENDA - afdelingsvergadering
De Eendracht op 30 november 2013
Aanvang clubhuis om 14.00 uur
1

opening

2

vaststelling van de agenda

3

goedkeuring notulen voorjaarsvergadering (vervolgvergadering) d.d. 25 mei 2013

4

het beleid van het afdelingsbestuur

5

vaststelling van de begroting 2014

6

samenstelling bestuur

7

ingekomen stukken en mededelingen
-Brief met vragen van Arie van Haeften
-Brief met vragen van Marja Hoogendorp

8

verslag afgevaardigden van De Eendracht naar de Bondsvergadering d.d. 11-6-2013,
voor kort verslag van de Bond zie Vroegop zomer 2013 blz. 4 en 5

9

agenda Bondsvergadering 14-12-2013, gepubliceerd in Vroegop herfst 2013,
blz. 6 t/m 9

10 stand van zaken Tuinen van West
11 veiligheid
12 regels bouwcommissie over afscheidingen tussen de tuinen bij de sloot
13 rondvraag
14 sluiting
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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 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 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
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 bouwen taxatiecommissie en de tuintaxatiecommissie. Nadat het taxatief ormulier 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 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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Over waterleiding, watermeters en
waterputten
Hierbij een korte uitleg over het beschermen van uw watermeter tegen de vorst.
Belangrijk is dat uw meter niet onder water staat.
Hieronder ziet u hoe dat er uitziet: Door de meter omhoog te brengen en te zorgen voor
een afwateringspijpje naar de sloot komt de meter droog te staan.

Dat ziet er als volgt uit:

Uiteraard moet u voor de winter het water afsluiten en zowel de meter als de leidingen leeg
blazen. Als laatste beschermt u de meter met een tempexplaat van 7 centimeter dik. Zo
krijgt de vorst geen kans.

LET OP:
Schade aan de watermeter en de waterleiding als gevolg van bevriezing is voor rekening
van de tuinder.
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Onze compostbak
Composteren op de eigen tuin heeft vele voordelen. Het is eenvoudig, goedkoop, voorkomt
een hoop gesleep met groenafval en vormt een geschikt leefmilieu voor allerlei nuttige
tuindiertjes. Het hoort dan ook bij uitstek bij natuurlijk tuinieren.

* onze dubbele compostbak met losse voorkant en deksel (let op het kippengaas aan de
binnenzijde)
Een plaats in de (half)schaduw is ideaal. Ventilatie van de compostbak is essentieel voor
een snel, goed en geurloos verlopend verteringsproces. Een afgedekte compostbak heeft
als voordeel dat de waardevolle bestanddelen niet direct in de grond wegspoelen met een
regenbui. Een losse voorkant vergemakkelijkt het omzetten en uitscheppen van compost.

* bouwtekening (voorzijde)
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Bijna al het groenafval kan er in, behalve (grote hoeveelheden) gekookt voedsel (ratten),
zieke plantendelen (schimmel), slecht verterende bladeren (zoals boombladeren en
coniferen) en (vinden sommigen) hardnekkig wortelonkruid (zevenblad, heermoes). Af en
toe omzetten met een vork is voldoende. Grof snoeiafval is meer geschikt voor een takkenril
of -hoop.

* bouwtekening (bovenaanzicht)

Er is dit jaar al reclame voor gemaakt, maar nu onthullen wij de bouwtekening van onze
zeer succesvolle dubbele compostbak met losse voorkant en deksel. Er zijn veel meer
bouwtekeningen te vinden, kijk ook eens op internet.

Paul van Kooten & Norinda Fennema, (tuin 15)
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Laatste Kaartavond
14 september 2013
Wat was het weer gezellig en wat was er weer een hoop
leven in het clubhuis. Zoals het lekkere eten wat
verzorgd was door Wil en Cor Vennik, de prachtige
tombola, de prijsuitreiking en natuurlijk hun mooie
prijzen. Het kaarten zelf was weer erg gezellig (geen
mes op tafel ) het was weer een prachtige afsluiter van
dit seizoen.

Bedankt!
Dan komen ook nog de bedankjes voor de mensen achter de bar en de dames, Jose van
Gestel en Betsy Webbers en Coby van Haeften (de vaste invaller voor als een van de
dames er even niet is ) DE regelaartjes van de kaartclub. Niet te vergeten Johan van
Schendel onze vaste puntenteller.

Meedoen?
Als u denkt dat lijkt me leuk kom dan gerust langs en neem partner, kennissen of familie
mee. Verder zijn we weer begonnen met het winterkaarten. Dat is om de veertien dagen op
de zondagmiddag. Komt allen!
De Kaartcommissie
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Kleurplaat
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Begroting
Volkstuinpark De Eendracht 2014
Met genoegen bied ik u hierbij namens het bestuur van Volkstuinpark De Eendracht de
begroting voor 2014 aan ter goedkeuring.
De volgende punten verdienen wellicht een nadere toelichting:
6 ) O.Z. BELASTING GEBOUWEN: Het bedrag is in de begroting naar beneden
aangepast. In de praktijk is dit namelijk wat steeds betaald wordt.
7 ) REINIGING en AFVAL: Het in gebruik nemen van de perscontainer levert zich op. De
kosten over 2013 komen behoorlijk lager uit dan in de begroting 2013 opgenomen.
Dit betekent dat we het bedrag voor 2014 naar beneden bijstellen op € 13.000,--.
Hiervan wordt € 7.000,-- omgeslagen over de leden. € 6.000,-- komt terug uit de
reserve ( zie punt 44 ) waaraan het teveel betaalde wordt toegevoegd. Zo komt het
teveel betaalde weer terug bij de leden.
8 ) STROOMVERBRUIK: Het stroomverbruik in 2013 zal hoger uitkomen dan begroot. Het
bedrag dat wordt begroot in 2014 gaat dus omhoog naar € 5.500,-- verhoogd met een
extra omslag van € 750,-- voor 2013.
9 ) GASVERBRUIK: Hier geldt hetzelfde voor. Begroot wordt nu € 6.600,-- met een extra
omslag van € 1.500,-- voor 2013. Vooral de koude winter heeft bijgedragen aan de
hogere kosten.
10) AFDRACHT INKOOP: Het begrote bedrag is in lijn gebracht
met de opbrengsten van de afgelopen jaren.
11) Hetzelfde geldt voor de kantine.
19) In 2014 gaat dan toch echt het bestuursgebouw onderhanden genomen worden. De
begrote kosten zijn € 14.000,--. Hiervan wordt € 11.000,-- gedekt uit de reserve ( zie
punt 33 ).
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41) BESCHOEIING TUINPARK reservering: voor dit groot onderhoud is het nodig tijdig de
financiële middelen te reserveren. De beschoeiing zal over ongeveer 10 tot 15 jaar
vernieuwd moeten worden.
43) De tractor die bijna dertig jaar dienst gedaan heeft is hoognodig aan vernieuwing toe.
Het bestuur stelt voor in 2014 over te gaan tot de aanschaf van een nieuwe tractor
en kiepwagen. De beraamde kosten daarvoor zijn € 25.000,--. Dit wordt als volgt
gefinancierd: uit het kapitaal wordt gebruikt de bijdrage van het stadsdeel van 2012
groot € 12.000,-- die we nog moeten ontvangen van de BVV. De reserve nieuwe tractor
valt vrij. Dit is € 2.000,--. Samen maakt dat € 14.000,--. Blijft over een bedrag van
€ 11.000,-- dat afgeschreven zal worden over 11 jaar.
45) 60 JARIG BESTAAN: Het voorstel van het bestuur is om over 9 jaar een bedrag van
€ 11.500,-- bijeen gespaard te hebben. Om dit te bereiken wordt ieder jaar tot aan 2022
de reservering met € 100,-- verhoogd.

De algemene bedragen op uw contributierekening worden bij deze begroting dan:
Algemene bijdragen:

2014

2013

Grondhuur algemeen groen

41,84

41,05

1,68

3,35

Bijdrage afval en reiniging

29,29

79,50

Contributie AVVN/BVV

75,70

75,70

Bijdrage elektriciteitsverbruik algemeen

26,16

19,25

Bijdrage gasverbruik algemeen

33,90

21,34

121,37

106,99

27,75

27,20

357,69

374,38

Bijdrage onroerend zaak belasting

Bijdrage algemene kosten De Eendracht
Algemene verzekeringspremie

Graag zie ik u allen op onze afdelingsdelingsvergadering om mogelijke verdere vragen te
beantwoorden of nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Ralf Grevelink, (tuin 1)
Penningmeester
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NIEUWSBLAD november 2013
Projectgroep Natuurlijk Tuinieren

Deel 3
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“Iets leuks maken van de materialen die de tuin je
aanbiedt”
Informatieve Bijeenkomst Natuurlijk Tuinieren voor belangstellenden
Op zaterdagmiddag 5 oktober vond in het
clubhuis de eerste in bijeenkomst plaats voor
tuinders die op enigerlei wijze te kennen
hadden gegeven interesse te hebben in
natuurlijk tuinieren.
Met de grote opkomst van maar liefst 15
tuinders was de projectgroep enorm verguld.
De aanwezigen werden eerst getrakteerd op
koffie en gebak, en daarna op een informatieve
powerpointpresentatie. Dia’s van een bezoek
aan een ander tuinpark werden ter inspiratie
getoond. Stel je toch eens voor dat het
algemeen groen van ons park er over een paar jaar ook zo mooi uit zou zien. Daarna werd
er verteld over het subsidietraject, over reeds gerealiseerde plannen van de projectgroep.
En er werd stilgestaan bij plannen die nog op stapel staan voor de komende jaren, om het
algemeen groen op het park langzaam maar zeker in te richten volgens de richtlijnen van
natuurlijk tuinieren.
En toen was er alle ruimte en tijd om nader met elkaar kennis te maken. En om de inbreng
en ideeën van de aanwezige tuinders te inventariseren. En dat waren er teveel om op te
noemen.
De één bood aan om stukjes voor het clubblad te schrijven. Een ander bood zijn
timmerkwaliteiten aan. Weer een ander beloofde in de winkel voorlichting te geven over
natuurlijk tuinieren. En een volgende werd met zachte hand overgehaald een workshop
permacultuur te geven omdat zij dat op haar eigen tuin beoefent en daar zo spannend over
vertelde dat iedereen direct aan haar lippen hing. En de meeste aanwezigen hadden zin
om op zaterdag, al dan niet om hun uren te maken, gewoon lekker de handen uit de
mouwen te steken en mee te helpen met het verfraaien van het park.
Na afloop van de bijeenkomst ging iedereen huiswaarts met een uitnodiging in zijn zak voor
de workshop takkenrillen maken op zaterdag 19 oktober. En met een zeer vrolijk en voldaan
gevoel. Gevoed en geïnspireerd met ideeën, voor het park, en voor de eigen tuinen.
Bent u nu na het lezen van dit stukje enorm teleurgesteld dat u niet was uitgenodigd? Wilt u
ook graag op de hoogte gehouden worden van waar we allemaal mee bezig zijn? Of wilt u
met ons meedoen? Stuurt u dan een mail aan Norinda Fennema, fen2@live.nl
Wij voegen u dan toe aan de lijst van geïnteresseerden en houden u persoonlijk op de
hoogte van volgende bijeenkomsten, workshops en excursies naar andere tuinparken.
Namens de projectgroep Natuurlijk Tuinieren,
Dominique Engers, (tuin 1)
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Natuurlijk tuinieren in eigen tuin?
Ook benieuwd hoe Natuurlijk Tuinieren toegepast kan worden in de eigen tuin?
Er is een schat aan informatie te vinden in de ‘Groentjes’ op de website van de AVVN
(www.avvn.nl). Rechtsboven inloggen met het wachtwoord dat in het colofon van het laatste
nummer van de Tuinliefhebber staat (dit najaar: PR8BOLEET).
Voor elk wat wils, bijvoorbeeld: bloemenweide, snoeien, composteren, mulchen, zaad
oogsten, waterplanten en wat niet meer. Ook over de moestuin en sierplanten is er van
alles te vinden.
Praktisch en gegarandeerd natuurlijk!

Oproep: stenen gezocht
De Projectgroep Natuurlijk Tuinieren heeft voor de uitvoering van enkele projecten behoefte
aan diverse (bouw)materialen, zoals:
(graniet)keien - sierstenen - patiostenen - flagstones
leistenen - lavastenen - metselstenen stoeptegels (alle maten) - stoepbanden - dakpannen
grof grind (schoon) - badkamertegels (eventueel gebroken) - aardewerk potten (eventueel
gebroken).
We kunnen heel veel gebruiken!
Op zaterdag kunt u tussen 9.30 uur en 12.30 uur het materiaal afleveren bij de aangewezen
plekken.

Planten- en zadenruilmarkt groot succes

foto's: Marianne Croes
Na de oproep in het clubblad had een aantal mensen zaden en stekjes bij Nicoline
ingeleverd en dat alles stond op een aantrekkelijke manier uitgestald op een paar
kantinetafels: stekken van frambozen en vingerhoedskruid, zaadjes van zinnia, cosmea,
ridderspoor, petunia, monarda, veel stokrozen, en zelfs van Roemeense gevlekte bonen,
enzovoort. En omdat het een ruilmarkt is, kon iedereen uitkiezen wat hij wilde en kostte het
niets!
Er zijn veel tuinders op af gekomen en het was een groot succes. Het is de bedoeling om
volgend voorjaar weer zo'n ruilmarkt te houden, dus tuinders, verzamel zaadjes en stekjes
en bewaar ze voor de volgende markt!

Femke Koens, (tuin 237)
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Rillen in de herfstzon
In een warm najaarszonnetje
verzamelden zich op zaterdag 19
oktober een kleine 15 tuinders op het
terras achter het clubhuis. Sommigen
nog met de modderspetters op hun
neus, omdat ze eerder die dag hun
sloot gebaggerd hadden. Allemaal
leergierig en vol verwachting. De
reden van deze samenkomst was de
workshop takkenrillen, gegeven door
Machteld Klees van de AVVN
waarvoor men zich had opgegeven.
Na een informatief halfuur en een diapresentatie in het clubhuis, ging het gezelschap
geïnspireerd naar buiten om zelf de handen uit de mouwen te gaan steken. Langs het terras
van het clubhuis lag eerder verzameld snoeiafval al klaar en konden de enthousiastelingen
gezamenlijk aan de gang. Om alles wat ze de theoretische eerste helft van de workshop
hadden opgestoken direct in de praktijk te brengen. En zo een begin te maken met de
geplande takkenril langs het speelveld.

Gewapend met zagen en
snoeischaren ging men de
takken te lijf. En na vijf
minuten gingen de eerste
jassen al uit, want er werd
hard gewerkt en te
temperatuur was zacht en
aangenaam.
Als vanzelf koos iedereen het
werk dat het beste bij hem of
haar paste. Sterkte mannen
maakten met een grondboor
gaten. Stoere dames zaagden
van dikke takken stutpalen op
gelijke hoogte die in deze
gaten werden geplaatst.
Dames van iets respectabeler
leeftijd zaten genoeglijk
babbelend in het zonnetje op het terras, onderwijl bezig de langste takken van hun blaadjes
en zijtakken te ontdoen. En weer anderen sleepten de kaalgeknipte takken naar de
stutpalen en plaatsten deze ertussen.
En een klein meisje liep er vrolijk tussendoor en hielp mee waar ze maar kon. Tot en met
het na afloop aanvegen van het terras en de rommel opruimen.
Eigenlijk was iedereen verbaasd over het gemak waarmee zo’n takkenril gemaakt wordt. En
hoe snel er resultaat werd geboekt. Want natuurlijk, we waren met veel mensen. Maar
binnen de twee uur die voor deze workshop waren uitgetrokken verrezen langs het
speelveld toch echt de eerste contouren van wat binnenkort een enorme takkenwal moet
zijn.
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De deelnemers gingen blij en vrolijk met het voorlopige resultaat naar huis. En nu ze zelf
hadden geconstateerd hoe eenvoudig het was om een takkenril te maken, hadden de
meesten direct zin om daar op hun eigen tuin mee aan de slag te gaan. Om zo hun
snoeiafval op een leuke, gemakkelijke en creatieve manier kwijt te kunnen raken. Een
workshop die naar meer smaakte dus, en een goede besteding van deze mooie
herfstmiddag.
En alsof het zo had moeten zijn, begon het anderhalf uur nadat de workshop was beëindigd
zachtjes te regenen.
Namens de Projectgroep Natuurlijk Tuinieren,
Dominique Engers, (tuin 1)
Bent u na het lezen van dit stukje geïnteresseerd in andere workshops die wij organiseren?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van toekomstige projecten of daaraan meehelpen?
Neemt u dan even contact op met dominique.engers@planet.nl
Wij plaatsen u dan op onze mailinglijst, houden u op de hoogte en nodigen u uit voor
volgende bijeenkomsten.
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Tuinreservaten gezocht!
Wat hebben tuinreservaten te maken met het project
Natuurlijk Tuinieren op De Eendracht?
Het keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de AVVN is van
toepassing is op het openbare groen van het hele
volkstuinpark. Daarnaast kan elke individuele tuin worden
aangemeld als tuinreservaat. De uitgangspunten van
Natuurlijk Tuinieren en tuinreservaten komen goed overeen
en vullen elkaar dus aan.
Bij minimaal 7 van de onderstaande 10 criteria is er al sprake
van een tuinreservaat:
- natuurlijke vijver met een geleidelijke oever
- struiken en bomen met vruchten, bessen en noten
- zo min mogelijk bestrating
- klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel
- natuurlijke beschutting waar egels onderdoor kunnen
- soortenrijke beplanting met structuur
- inheemse planten voor rupsen, vlinders en bijen
- composthoop
- rommelhoekjes en takkenhopen
- nestkastjes voor vogels, zoogdieren en insecten
Wat er helaas niet bij staat: geen gif gebruiken! Nergens voor nodig en zeer schadelijk voor
het ecologische evenwicht.
In 2014, als de huidige en toekomstige projecten in een iets verder gevorderd stadium zijn,
zullen wij ook het openbare groen van ons volkstuinpark aanmelden als tuinreservaat. Dat
kan namelijk ook. En het is een mooie reclame voor onze nieuwe manier van tuinieren.
Inmiddels zijn er op De Eendracht al negen tuinreservaten aangemeld. Niet overal hangt
nog een bordje, maar binnenkort zijn deze tuinreservaten wel goed te herkennen. De kans
is heel groot dat er veel meer tuinen in aanmerking komen voor het predicaat tuinreservaat.
Tuinen met een tuinreservaat zijn:
015
109
235

023
226
237

071
234
239

Daarom onze oproep: meld ook uw tuin aan als tuinreservaat!
1. aanmelden via de website: http://vroegevogels.vara.nl/Tuinreservaten.952.0.html
(vermelden als: Joris van den Berghweg 4-tuinnummer, 1067 HS Amsterdam).
2. bordje (à € 9,95) bestellen kan middels een briefje in de brievenbus van het bestuur of
een mailtje aan fen2@live.nl onder vermelding van naam en tuinnummer.
Zo wordt het steeds mooier op De Eendracht!
Norinda Fennema, (tuin 15)
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Wat doen bestrijdingsmiddelen nou echt?
Onlangs las ik in de Libelle dit stukje over een vrouw die haar hondje verloor door het
strooien van slakkengif. In het artikel staat dat de producenten van dit soort producten niet
of onduidelijk aangeven hoe schadelijk het wel niet is voor dieren en indirect ook voor
mensen. Ik strooide ook slakkengif in mijn moestuintje. Wat komt er terecht in de groentes
die ik straks uit mijn moestuintje ga eten……
Een collega van mij had een alternatief. Schilfers van een kokosnoot en notenresten, daar
houden slakken niet van. Wat een goed gifvrij alternatief om ze weg te houden uit je
moestuintje! (gewoon te koop bij een tuincentrum)
En dit is precies waar “Natuurlijk Tuinieren” onder andere voor staat. Gezonde en
verantwoorde manieren vinden om je tuin ongedierte- en onkruidvrij te houden.
Bijna iedere avond loop ik met mijn Duiffie een rondje over de tuin. Heerlijk! Maar toch
speelt er in mijn achterhoofd altijd mee wat voor gif (Roundup) mijn hondtekont onder haar
pootjes mee neemt, wat zij hiervan binnenkrijgt en wat dat met haar gezondheid gaat doen.
Want dit soort (ver)gif(tiging) merk je pas op de lange termijn… Ik vind dit geen prettig idee.
Niet alleen slakkengif is slecht voor dier en mens. In een documentaire over
bestrijdingsmiddelen zag ik dat zelfs in een zakje tuinaarde (die wij in de winkel als nietbiologische tuinaarde verkopen) al gif is verwerkt ter voorkoming van onkruid in je tuin! En
juist van dit soort gif gaan de bijen dood die o zo onmisbaar zijn. Zonder bijen geen appels
of peren meer aan de bomen!

In China neemt men tegenwoordig zelfs mensen in dienst die de fruitbomen handmatig met
een kwastje bestuiven (zie foto). Dit omdat er te weinig bijen zijn! Ongelooflijk!!
Willen wij nog doorgaan met dit gif als tuinder?? Nou ik niet meer!
Hanneke van Tongeren, (tuin 65)
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Voorlopig ontwerp speelveld
De projectgroep Natuurlijk Tuinieren heeft een idee uitgewerkt voor de randen van het
speelveld. Hieronder treft u het idee nader uitgewerkt.
Voor de tekening in kleur verwijzen we u naar de kleurweergave van het clubblad op de
website van De Eendracht: www.volkstuinparkdeeendracht.nl.
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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
H. van Tongeren
E.R. Vermeulen
M. Bressinck
C.R. Schutten
M. van Ittersum
C. van der Weijden
J. Boogaard
S.W.H.M. Litjens
F. van Hulst
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
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Vacant
M. de Boer
M. van der Linden
M. Mohamat
M. van Beijnum
M. van der Linden
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3
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19
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150
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32
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8
110
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198
62
137
137
51
51
93
93
96
96
146
38
207
16
123
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44
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123
105
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109
39
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