volkstuinpark

DE EENDRACHT
Keurmerk
Drie stippen!

Boomhut &
natuurspeeltuin
Nieuwe
vormgeving
Sloot (aan) kant

nummer 122 | herfst 2015

In dit nummer

n at io n a a l
keu
n at u u rli j k rm e rk
t u i n ie re n

3

Van de voorzitter: 'Bont & Blauw'

5

Bestuursnieuwtjes

6

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

7

Stekken maken & zaden winnen

8

Herfst agenda

9

Natuurspeeltuin & boomhut

10

Wilde bijen & vlinders

12

Sloot (aan) kant!

14

Werkrooster (okt-nov)

17

Volkstuinregels

18

Bodemleven

19

Faciliteiten

Colofon

ot e l
h
n
e
t
i n s e c s pe e lve l d
r h et
a cht e

CLUBBLAD DE EENDRACHT - NR. 122 - HERFST
Dit clubblad is een uitgave van Volkstuinpark De Een
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BONT & BLAUW
Op zondag 26 juli was het dan zover. Ik had me samen met nog een aantal
andere bestuursleden laten strikken voor het volleybaltoernooi. En daar sta je
dan. Ik zag aan onze en aan de andere kant van het net behoorlijk wat enthou
siasme en fanatisme. Teams vanuit ons park, maar ook Tigeno was vertegen
woordigd. Het was een bont gezelschap.
Na een paar potjes waren mijn onderarmen flink opgezet door de klappen en
waren al lichtelijk paars aan het worden. Toch maar langs de EHBO gegaan,
maar de ijskompressen mochten helaas niet baten. Ik moest het veld verlaten.
Bont en blauwe armen en spierpijn die nog een aantal dagen zou aanhouden.
Ondanks mijn verwondingen wel weer een ervaring rijker en zeker ook weer
bevestigd hoe veel tijd en energie er in dit soort evenementen gestoken wordt
om er iets moois van te maken. Energie en inzet van vrijwilligers die ik op meer
plaatsen zie terugkomen. De zaterdaguren bijvoorbeeld die worden begeleid
door de tuincommissie, het behalen van het keurmerk Natuurlijk Tuinieren na
twee jaar inzet van diverse vrijwilligers, de verkoop van ruim 20 huisjes met hulp
van de bouw- en tuintaxatiecommissie, het opknappen van het bestuursgebouw
en de dagelijkse inzet van het bestuur om er zo maar een paar te noemen.
Complimenten, ook aan iedereen die ik niet heb genoemd!
Een aantal van deze activiteiten leest u terug in dit clubblad maar ook wat ons
de komende periode te wachten staat. Alles gegoten in een nieuwe vorm met
weer mooie bijdragen vanuit onze vereniging. Leuke dingen, maar ook punten
waarvoor wij uw aandacht vragen. Ik wens u veel leesplezier en laat ons horen
wat u er van vindt!
Marieke van der Linden
Voorzitter
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Bestuur

Commissies

VOORZITTER
Marieke van der Linden

KASCOMMISSIE
Johan van Schendel
Hessel Zijlma
Frank de Smalen
Hans Johansen (plaatsvervanger)
vacature (plaatsvervanger)
Contactpersonen bestuur:
Patricia en Wil

VICEVOORZITTER
Ludo Smeets
SECRETARIS
Simone Grent
2E SECRETARIS
John van Geffen
PENNINGMEESTER
Patricia van der Haas
2E PENNINGMEESTER
Hanneke van Tongeren
ALGEMEEN BESTUURSLID
Paula Mol
ALGEMEEN BESTUURSLID
Wil Vennik

TUINCOMMISSIE
Norinda Fennema
Alexander Six
Rikko Voorberg
Contactpersonen bestuur:
Ludo, John en Paula
TUINTAXATIECOMMISSIE
Huub Vink
Richard van Wijngaarde
Karin Wirken
Contactpersonen bestuur:
Ludo, John en Paula
LAANCOMMISSIE
Annemieke van Leeuwen
Wil Spier
vacature
Contactpersonen bestuur:
Ludo, John en Paula
BOUW- EN TAXATIECOMMISSIE
Monny Litjens (voorzitter)
Maurice Bindervoet
Johan Boogaard
Frans van Hulst
Ron Korthuis
Contactpersonen bestuur:
Hanneke en Wil
WATERLEIDINGCOMMISSIE
Frans van Hulst
Monny Litjens
Daan Stubbe
Contactpersonen bestuur:
Hanneke en Wil
ELEKTRICITEITSCOMMISSIE
Hans Johansen
Cor Vennik
Contactpersonen bestuur:
Hanneke en Wil

4

INKOOPCOMMISSIE
Lex Spaans (beheerder)
Marleen Bressinck
George Petrovai
Ronald Schutten
Eric Vermeulen
Carla van der Weijden
Contactpersonen bestuur:
Patricia en Wil
CLUBHUISCOMMISSIE
Gerrie Kusters (voorzitter)
Christa Kruize (penningmeester)
Jeannette Calbo (barcoördinator)
Jany Kusters
Josje Litjens
Patrick Zwaluë
Contactpersonen bestuur:
Ludo en Hanneke
ONTSPANNINGSCOMMISSIE
Gerrie Kusters (voorzitter)
Christa Kruize (penningmeester)
Ayala Bakker
Sandra Boogaard
Ester van den Boogaard
Bert Drukker
Theo Kruize
Sabrina Zwaluë
Contactpersonen bestuur:
Ludo en Hanneke
KLAVERJASCOMMISSIE
Arie van Haeften
Contactpersonen bestuur:
Ludo en Hanneke
EHBO-COMMISSIE
Manel Ibrahim
Katja Michael
George Petrovai
Contactpersonen bestuur:
Marieke en Ludo
COMMUNICATIECOMMISSIE
Marco van Beijnum
Contactpersonen bestuur:
Marieke en Simone

Bestuursnieuwtjes
Volkstuinregels: do's & don'ts
De bestuursmededelingen noemen
we voortaan "volkstuinregels". Deze
regels zijn een selectie van afspraken
uit de statuten en reglementen van de
Bond van Volkstuinders en uit ons
eigen huishoudelijk reglement. Voor
het gemak hebben we een samenvat
ting gemaakt van zaken die handig zijn
om te weten.
Watermeterstanden
Helaas zijn er dit jaar weinig water
standen aan ons doorgegeven. We
hebben slechts 150 standen van de
239 mogen ontvangen, dus ruim een
derde van alle tuinders heeft niks
doorgegeven! Zoals vermeldt in het
clubblad zullen we bij degenen die het
niet hebben doorgegeven 50 m3 in
rekening brengen op de contributiefac
tuur van 2016. We zijn ermee bezig
om het doorgeven in de toekomst
makkelijker te kunnen maken, maar
vooralsnog ontvangen we graag even
een mailtje naar de bestuursmail of een
briefje in de brievenbus!
Afvaldepot
We zijn begonnen om de afvalverwer
king praktischer en netter te organise
ren. Eerst was de takkenwal langs het
parkeerterrein aan de beurt, om het
brandgevaar te elimineren en meer
ruimte krijgen, en meteen ook de om
ringende natuur te verbeteren. Daaruit
volgde het idee om de groencontainer
te verplaatsen naar een plek die over
zichtelijk is en ook veel gezelliger
blijkt, tegenover de tuinwinkel. We
gaan de vier rolcontainers vervangen
door één grote glascontainer. De pers
container voor het huisvuil plaatsen we
naar voren, naar de plek waar eerst de
groencontainer stond. Dit is voor de
ophaaldienst veel praktischer en het
geeft vooral veel meer ruimte voor het
parkeren van scooters, brommers en
motoren.
Het afval van het clubgebouw gaan we
regelen met rolcontainers, zodat het

afval niet meer buiten staat en de vo
gels ervan kunnen snoepen.
Storm op het park
Afgelopen periode heeft het een aantal
malen flink gestormd en dat zal zeker
niet de laatste keer zijn. Ook de bomen
langs het buitenparkeerterrein hadden
het zwaar te verduren. Door de storm
zijn een aantal grote takken op het
buitenparkeerterrein terecht gekomen
en hebben tevens een aantal auto’s
(zwaar) beschadigd. Omdat het hoge
bomen zijn is het altijd een risico, maar
het blijft vervelend als dit je overkomt.
Het bestuur heeft inmiddels contact
gehad met het Recreatieschap
Spaarnwoude. Deze instantie is sinds
de eerste helft van 2015 verantwoor
delijk voor het onderhoud van dit on
derdeel van het buitenparkeerterrein
(hiervoor viel het onder de verantwoor
delijkheid van het Stadsdeel). Zij zien
erop toe dat loshangende takken wor
den verwijderd.
Diep in de (stapel)put
Omdat het herentoilet en het keukentje
van het onderhoud al lange tijd verstopt
waren, zijn de mannen van de water
leidingcommissie en een groepje tuin
ders gaan zoeken naar de oor
zaak. Een dramatische ontdekking: de
oude stapelput was compleet ingestort
en de afvoerbuizen afgebroken. De
afvoer van het toilet naar de septictank
zat volledig verstopt. Gelukkig is on
dertussen bijna alles opgelost. Er
wordt een stapelput (zie foto op pag.
15) ingegraven, en daarna is het zand
erover en opnieuw bestraten. Het lijkt
dan net of er niets gebeurd is, maar in
werkelijkheid zitten er in dit project heel
veel werkuren. Bij deze willen we de
tuinders die hieraan hebben meege
werkt en de waterleidingcommissie,
bedanken voor dit ongewone werk!
Einde tuinseizoen
De afgelopen twee jaar was het einde
van het tuinseizoen als proef verlengt
van 1 oktober naar 1 november. Het is
op dit moment niet duidelijk of deze
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verlenging definitief wordt. Hierover
heeft de Bond overleg met de gemeen
te Amsterdam.
De Bond heeft in afwachting van be
richt van de gemeente aangegeven dat
het vooralsnog mogelijk is om tot 1
november te overnachten. Als er voor
die tijd een afwijzend antwoord komt,
dan zullen wij dit kenbaar maken.
Winterbewoning; met toestemming
Van 1 november t/m 31 maart 2016 is
het alleen mogelijk om te overnachten
met een formele toestemming tot win
terbewoning. Deze toestemming wordt
onder strikte voorwaarden afgegeven
door de Bond. Voor komend seizoen
zijn tien verzoeken tot winterbewoning
ingediend en voorgelegd aan de Bond.
Illegale winterbewoning zal direct wor
den gemeld aan de Bond.
Papier of digitaal?
Grofweg 33% van de tuinders heeft
aangegeven alle informatie van de
vereniging digitaal te willen ontvan
gen. Waar mogelijk sturen we nu infor
matie per e-mail. In de praktijk blijkt het
helaas niet altijd haalbaar om alles
digitaal te verspreiden, en zijn de mo
gelijkheden soms beperkt. Het goede
nieuws is dat we aankomende winter
overstappen op een nieuw datasys
teem en daarmee denken we meer
handvaten te hebben om de informa
tiestroom digitaal vorm te geven.
Clubblad
Het clubblad blijft overigens op papier
verschijnen. We zien dit verenigings
blad als een belangrijk communicatie
middel naar de leden en als een uiting
van de vereniging. Daarbij delen we
het clubblad ook uit aan nieuwe leden
en andere geïnteresseerden. We wer
ken sinds deze editie samen met een
nieuwe drukkerij (Editoo) en zij maken
ook een pdf-document van ons club
blad voor op de website.
Hartelijke groet, het bestuur.

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren voor De Eendracht
Volkstuinpark De Eendracht heeft zaterdag 5 september het keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de AVVN
ontvangen, met een kwalificatie van maar liefst 3 stippen!
Twee jaar lang hebben mensen zich daar op alle mogelijke manieren vóór en achter de schermen voor ingespannen.
Het voortouw nam ongetwijfeld de projectgroep natuurlijk tuinieren. En meer op de achtergrond hebben de bestuurs
leden van de afgelopen periode en het recente bestuur hier richting aan gegeven. Maar dan die grote groep van
steungroepleden!
Deze steungroep van meer dan vijftig tuinders heeft op allerlei momenten hand en spandiensten verricht. Als er
ineens onverwacht een karrevracht nieuwe planten de buitensingels in moesten kwamen zij helpen. Als er een
workshop werd georganiseerd lieten zij zich zien. Als de inmiddels traditionele zaden- en stekjesmarkt werd geor
ganiseerd lieten zij van zich horen en brachten ze zaden en stekjes in, of adopteerden zij een kweekbak.
Ook nieuwe tuinders zijn tot de steungroep toegetreden. Wat zijn ze welkom! Zij geven aan dat zij juist vanwege het
natuurlijk tuinieren voor de Eendracht hebben gekozen, en dat ze het leuk vinden om zo te tuinieren. In hun eigen
tuin, maar ook om op die manier mee te werken aan het onderhoud van het algemeen groen.
Na twee jaar de krachten bundelen, zijn talrijke inspirerende projecten op allerlei plekken op ons tuinpark verrezen.
Op 3 juli was de keuring en op 5 september is bekend gemaakt dat we het keurmerk daadwerkelijk hebben verkre
gen. Met 3 van de 4 stippen. Dat is beslist een kroon op het gedane werk, en een motivatie om op dit natuurlijke pad
verder te gaan!
Vast staat, dat we allemaal trots mogen zijn op het behaalde resultaat, dat nooit bereikt had kunnen worden dankzij
de inspanningen van heel veel gevestigde en nieuwe tuinders.

Aankondiging ruilmarkt
Het einde van de zomer nadert. Dit is het ideale moment om vruchten en
groente te oogsten. En om de zaden te oogsten van de inmiddels uitgebloei
de bloemen en planten in uw tuin. Het is ook een mooie tijd om stekken te
nemen van allerlei soorten planten.
Heeft u meer appels en pruimen dan u zelf op kan eten? Zijn uw pronkbonen
ook ten overvloede 'gelukt'? Heeft u zaden en stekjes teveel?
Of bent u juist op zoek naar vers fruit en groente, of goeie zaden en stekjes?
Een groepje enthousiaste tuinders organiseert daarom voor iedereen,
voor de 5e keer alweer, onze (al) traditionele 'Zaden & Stekjes Ruilmarkt'.
Datum:

zaterdag 3 oktober 2015

Plaats:

wachthuisje

Tijd:

11.30 tot 13.30 uur

Op de Zaden en Stekjes Ruilmarkt kunt u aanbieden waar u teveel van hebt
en vinden waarnaar u op zoek bent. Alle aangeboden zaden en stekjes zijn
gratis, u hoeft alleen maar zelf iets mee te brengen om te ruilen.
Wij hopen u allemaal te mogen begroeten op 3 oktober!
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Stekken maken
& zaden winnen

Door: Norinda Fennema (tuin 015)

Op zaterdag 22 augustus hield
Ellen de Nood namens de AVVN
op De Eendracht een workshop
over het vermeerderen van plan
ten en winnen van zaden. Het zelf
vermeerderen van planten heeft
volgens haar een aantal voorde
len. Het is boeiend om te doen en
een goedkope manier om aan
planten te komen (of ze weg te
geven). Bovendien is het effectief
om zo gezonde en sterke planten
over te houden met meer kwaliteit
en diversiteit dan we gemiddeld
aanschaffen in een tuincentrum.
Het is wel belangrijk om altijd een
gezonde plant als basis te nemen.
En uiteraard moet het bodemleven
gezond zijn, dus gebruik geen gif
stoffen en geen kunstmest (lees
meer hierover op pag. 18).
Zaaien en verspenen
Bij het winnen van zaden is het
meestal niet noodzakelijk om de
bloemen af te knippen. De zaden
kunnen er ook zo uit geschud wor
den en opgevangen in een doek of
plastic zak. Het bewaren van
zaden dient droog te geschieden,
bijvoorbeeld in een papieren zakje.
De biologische potgrond moet
voorafgaande aan het zaaien goed
vochtig (maar niet kletsnat) ge
maakt worden en vervolgens wor
den afgedekt met schelpenzand.
Om de zaailingen extra beschut
ting tegen uitdroging te bieden is
het handig om een plastic zak los
jes over het kweekpotje te schui
ven (eventueel rustend op een
satéprikker). Licht is nodig om te
ontkiemen evenals warmte, echter
geen direct zonlicht. Als de plant
jes groot genoeg zijn kunnen ze
worden verspeend naar een grote
re pot. Ook daarna hebben ze nog
behoefte aan enige beschutting.

Afleggen
Dit is een bijzondere manier van
stekken waarbij de nieuwe plant
middels een uitloper verbonden is
met de moederplant. De stek kan
worden gefixeerd met behulp van
een deels uitgevouwen paperclip
eromheen in de grond gestoken of
met een steentje bovenop de uit
loper. Het maken van een kleine
beschadiging ter plaatse van het
contact met de bodem kan het
vormen van wortels bevorderen.
Op een later moment kan de ver
binding met de moederplant wor
den doorgesneden. Deze manier
van vermeerderen vind vooral
plaats in voor jaar of zomer.

Stekken
Planten hebben de neiging om zich
vanuit alle plantendelen te ver
meerderen. Zo kunnen we stekken
maken vanuit de top (kopstek), de
stengel of het blad. Per plant kun
nen de mogelijkheden verschillen.
Bij de kopstek worden de onderste
bladen voorzichtig verwijderd.
Kruidachtige (niet-verhoute) ge
wassen (fuchsia, pelargonium)
kunnen in voorjaar of zomer wor
den gestekt. Houtachtige planten
(lavendel, buxus) stekken we in de
zomer. Bij bomen en heesters
doen we dit liever in herfst of win
ter. De jonge stekken moeten wel
enigszins worden beschermd
tegen allerlei weersinvloeden, bij
voorbeeld door ze tijdelijk af te
dekken met een doorzichtige ver
pakking van jodenkoeken (met
een paar gaten erin). Stekken
worden in het algemeen pas ruim
een maand na de bloei (of vruch
ten, bij vijg en druif) afgenomen,
wanneer de sapstroom tot stil
stand is gekomen.
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De praktijk
Na alle theorie heeft Ellen ons een
demonstratie gegeven van een
aantal door haar besproken tech
nieken. Dat leidde tot groot enthou
siasme en afspraken om (stekken
van) planten met elkaar uit te wis
selen. Volgens Ellen loont het de
moeite om meer te lezen over al
lerlei manieren van het vermeer
deren van planten. En verder is het
een kwestie van experimenteren.
Het is spannend om het gewoon
eens te proberen.

Toverkracht en pannenkoeken!
Ook deze zomervakantie werd weer feestelijk afgesloten met een leuke
middag voor de kleintjes onder ons. En wie eerst dacht dat er maar weinig
kinderen waren gekomen, bleek het achteraf helemaal mis te hebben! Het
was uiteindelijk super druk en gezellig, met jong en oud. De clown Coco
Christal kwam goochelen, hij maakte grappige ballonnen en toverde zelfs
een konijn uit zijn hoed en een tortelduif uit een doosje. De kinderen
mochten het konijntje ook nog vasthouden en knuffelen en ze hebben Coco
geholpen met zijn kunstjes. En alhoewel sommigen dachten Coco wel door
te hebben, waren we allemaal erg verrast en hebben we veel gelachen.
Helaas kon Coco niet de hele dag blijven en moest hij weer naar een ander
feestje. Maar daarna hebben we heerlijke pannenkoeken gegeten, die er
trouwens bij de volwassenen ook wel in gingen. En we hebben leuke
spelletjes gedaan. Het was een fantastische dag en we kijken nu al uit naar
volgend jaar!

Winterklaverjas

Herfstagenda 2015

Van oktober tot en met maart
vindt de wintercompetitie plaats,
om de week op zondagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur in het clubhuis
van het tuinpark. Elke speelmid
dag ontvangen de tien beste spe
lers en de slechtste speler een
prijs. Ook wordt er een kleine tom
bola gehouden. De wintercompe
titie wordt op de laatste dag afge
sloten met een gezellige middag.

Oktober

2015
Zondag 11 oktober
Zondag 25 oktober
Zondag 8 november

Za 3 oktober

11.30u

Za 31 oktober

Zaden en stekjes ruilmarkt
Vrijwilligersfeest

November
Za 21 november

14:00u

Najaarsvergadering

13.00u

Winterklaverjassen

Vanaf oktober:
Zondagmiddag

Afsluiting zomerklaverjas 2015
Onder het genot van een drankje en een Chinese maaltijd werd zaterdag
12 september het klaverjasseizoen met de prijsuitreiking afgesloten.

Zondag 22 november
Zondag 6 december
Zondag 20 december 'Kerstklaverjas'
2016
Zondag 3 januari
Zondag 17 januari

De klaverjaskampioenen zijn geworden:
1. Johan van Schendel
2. Jose ven Gestel
3. Monny Litjens
Marsenprijs: Coby van Haeften
Slemielenprijs: Jos Litjens

Zondag 31 januari
Zondag 7 februari
Zondag 21 februari
Zondag 6 maart
Zondag 20 maart 'Paasklaverjas'

Het was weer een gezellig seizoen en daavoor hartelijk dank aan de klaver
jascommissie voor al hun werkzaamheden!
Op naar het winterseizoen, en in april 2016 weer een nieuwe start van de
competitie!
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Natuurspeeltuin
In juni 2015 zijn de speeltoestellen van het tuinpark onderzocht door
een Arbo-inspecteur. Deze inspecteur controleerde bijvoorbeeld of het
hout van de toestellen verrot is en of de ijzeren delen verroest zijn. Uit
zijn bevindingen is naar voren gekomen dat aan het merendeel van de
speeltoestellen een reparatie of aanpassing gedaan moet worden.
In 2016 worden de speeltoestellen weer geïnspecteerd. In de tussentijd
moeten de speeltoestellen gerepareerd of vervangen worden. Voor het
bestuur geeft dit een aanleiding om een nieuw voorstel voor een natuur
speeltuin uit te werken. Het idee achter een natuurspeeltuin is om kinderen
dichter bij de natuur te brengen. Een plek waar de kinderen kunnen spelen
met materialen uit de natuur, met veel mogelijkheden om zelf dingen te
veranderen aan de omgeving, met losse materialen. En om avonturen te
beleven, zich te verwonderen over de bijzondere dieren in de natuur en
lekker te klimmen en te klauteren. Maar ook om te relaxen.
We willen samen met de kinderen en creatieve tuinders een groene
speelomgeving met natuurlijke speeltoestellen ontwerpen (en laten keuren
door een firma die ook natuurspeeltuinen ontwerpt). Het eerste idee is al
spontaan ontstaan, het ontwerp van een boomhut! Lees meer over dit pio
nierswerk hieronder op de pagina. Dit was geen geplande samenwerking,
maar het is leuk om te zien dat onze kleine speeltuindertjes alvast begonnen
zijn met het bouwen van een natuurlijke boomhut.

Ontwerp je eigen boomhut
Dit is een oproep aan alle kinderen van tuinpark De Eendracht.
Wisten jullie dat een paar grote mensen druk bezig zijn met het verzinnen van een stoere boomhut op het tuinpark?
Een boomhut die heel groot en stevig moet worden, waar je lekker in kan klimmen en waar je heel leuk in kunt
spelen? En die natuurlijk ook veilig moet zijn!
Dat is natuurlijk een heel aardig idee van die grote mensen, maar wie kunnen hen beter vertellen hoe zo’n boomhut
eruit moet zien dan de kinderen voor wie die boomhut is bedoeld? Ja, dat zijn jullie!
Deze oproep is een uitnodiging aan alle kinderen die goeie ideeën over boomhutten hebben. Moet er een dak op
van bladeren? Moeten er muren komen van boomstammen? Moet de hut waterdicht zijn? Gebruik je fantasie en
maak voor ons een tekening van jouw mooiste boomhut!
Schrijf je naam en leeftijd op de tekening en stuur hem op of mail hem naar redactie@volkstuinpark-de-eendracht.nl.
Misschien wordt jouw tekening wel afgedrukt in het volgende clubblad. Of misschien geeft jouw tekening de hutten
bouwers heel veel inspiratie en kunnen ze sommige van je ideeën goed gebruiken. En heel misschien wordt jouw
tekening wel het winnende ontwerp voor de hut die uiteindelijk gebouwd gaat worden.
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Natuurprojecten op De
Eendracht (2): wilde bijen
en vlinders
Op De Eendracht vliegen natuurlijk veel insecten rond.
Ze zijn misschien niet allemaal even geliefd bij iedereen,
maar nuttig zijn ze zeker. Wilde bijen (waaronder met
name ook hommels), vlinders en zweefvliegen zijn zeer
effectieve bestuivers voor allerlei planten en bomen.
Voor de meeste soorten groente en fruit is bestuiving
door bijen en hommels onmisbaar. Insecten vormen
daarnaast een eiwitrijke voedselbron voor bijvoorbeeld
spinnen en vogels. Zoals we vaker zien, is een optimaal
evenwicht tussen de diverse soorten belangrijk om de
kans op (door insecten veroorzaakte) plagen te beper
ken. Een deel van de Nederlandse wilde bijen wordt
helaas in hun voortbestaan bedreigd.

Gevaren
Voedselschaarste ligt op de loer als er niet voldoende
geschikte drachtplanten aanwezig zijn of er sprake is
van te grote concurrentie van (veel) honingbijen. On
voldoende of vervuild water is ook funest voor het
voortbestaan van wilde bijen. Chemische bestrijdings
middelen zijn zeer toxisch voor insecten en met name
voor hun larven (en rupsen). Bij het gebruik van chemi
sche bestrijdingsmiddelen raken zowel de planten, de
bodem als het water besmet, met grote gevolgen voor
het voortbestaan van wilde bijen en vlinders, maar ook
van kikkers en libellen.

Bloemen en planten
Zoals bekend hebben insecten bloemen en planten
nodig. Drachtplanten bloeien en leveren daarmee
nectar (suiker) en stuifmeel (eiwit). Waardplanten vor
men een goed milieu voor de larven om op te groeien.
Met name inheemse bloemen, planten en bomen zijn
zeer belangrijk voor insecten: brandnetel, valeriaan,
teunisbloem, rode zonnehoed, ijzerhard, meidoorn,
vuurdoorn, wilg, esdoorn, linde en nog veel meer. Er
staan in onze tuinen weliswaar veel bloeiende planten,
maar niet alle soorten zijn geschikt als voedsel voor
insecten. Op ons tuinpark is er trouwens grote concur
rentie voor voedsel met de vele honingbijen die afkom
stig zijn van (vooral) het Bijenpark. Voor wilde bijen en
vlinders is er door de projectgroep Natuurlijk Tuinieren
een bloemrijke insectentuin aangelegd (naast tuin 137)
en langs de Dijksloot zijn veel voor hen aantrekkelijke
soorten geplant.

Bloeiende tuin en insectenhotels
Onze eigen tuinen kunnen we eenvoudig geschikt
maken voor allerlei nuttige insecten zoals wilde bijen
(hommels) en vlinders. Gebruik dus nergens chemi
sche bestrijdingsmiddelen of insectenverdelgers, ook
geen mierenlokdoosjes. Hang eens een (zelfgemaakt)
insectenhotel op, maar doe dat wel in de volle zon. Kies
voor de tuin bij voorkeur mooie bloeiende planten,
zoals, aster, dropplant, duifkruid, geranium (diverse
soorten), ijzerhard (verbena), kattenstaart (lythrum),
koninginnekruid (eupatorium), kruiptijm, sedum (diver
se soorten o.a. hemelsleutel) of zonnebloem. Zo wor
den onze tuinen een lust voor het oog en een paradijs
voor wilde bijen en vlinders. En de vogels profiteren
mee!

Nest- en schuilplaatsen
Wilde bijen en vlinders hebben beschutte plekken nodig
om zich te verschuilen en om hun eieren te leggen.
Daarvoor zijn allerlei spleten en gleuven geschikt. Door
het bouwen van een klein insectenhotel bij het wacht
huisje en een grote aan de achterzijde van het speelveld
heeft de projectgroep Natuurlijk Tuinieren extra mooie
plaatsen gecreëerd voor diverse wilde bijen en vlinders
om zich te verschuilen en hun eieren te leggen. Ook in
de stapelmuren en de takkenrillen kunnen zij zich prima
verstoppen. Soms wordt zelfs een vogelnestkastje
gekraakt door een hommelkoningin. Overwinteren
doen de meeste wilde bijen overigens ondergronds.

Bijenmakelaar
Tijdens mijn opleiding tot bijenmakelaar (of beter: am
bassadeur voor wilde bijen en vlinders) ben ik gefasci
neerd geraakt door de schoonheid van deze insecten
en hun boeiende levenswijze. Ik ben ervan overtuigd
dat het voortbestaan van deze nuttige insecten belang
rijk is en onze inspanningen meer dan waard is. Voor
lichting is daarbij belangrijk, maar ook het opzetten van
en deelnemen aan projecten waarbij dracht- en waard
planten worden geplant. Graag draag ik op vele manie
ren bij aan een (nog) beter milieu voor wilde bijen (in
clusief hommels) en (nacht)vlinders. Voor ons valt er
dan ook veel te genieten. Norinda Fennema (tuin 015)
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De kroeg is open voor de bijen!
Lezing Ko Veltman 'Blije bijen & Vrolijke vlinders'
Op zaterdag 20 juni, de dag voor het begin van de zomer, verzamelden zich zo’n 25 tuinders voor de bijenlezing van
Ko Veltman in het clubhuis van De Eendracht. Onder hen waren een stuk of acht kinderen, die zich ook hadden
verheugd op een mooi verhaal, maar nog meer op de daarop volgende bijenwandeling over het park.
Ko Veltman was jarenlang werkzaam in Artis als verzorger van insecten, is professioneel imker en daarnaast am
bassadeur van wilde bijen. Hij wist dan ook duidelijk waarover hij sprak en de aanwezigen hingen aan zijn lippen.
Driehonderd soorten bijen zijn er nog in Nederland, maar het gaat erg slecht met de bijen en daar moeten wij ons
zorgen over maken. Amerikaans vuilbroed en allerlei parasieten bedreigen bijen en ook vlinders.
De bevlogen spreker had allerlei dia’s van planten in zijn presentatie waarop bijen en vlinders graag afkomen:
zwanenbloem, valeriaan, kamperfoelie en klaproos, het bleken allemaal bloemen waar bijen dol op zijn. “Alsof de
kroeg open staat voor de bijen!” grapte Ko Veltman. “En oude tuinhuisjes zijn ook helemaal zo gek nog niet, want
de bijen zitten daar heel graag in kieren en spleten.”
Het leuke aan de diapresentatie was dat heel veel plaatjes geschoten waren op ons eigen tuinpark. Daarmee werd
als het ware inzichtelijk gemaakt hoezeer wij de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in bij- en vlindervriendelijke
beplanting. Niet alleen op afzonderlijke tuinen staat veel lekkers voor de bijen, ook in de groenstroken en op plekken
zoals de stapelmuurtjes bij de ingang, of de vorig jaar aangelegde vlindertuin.
En alsof het zo was afgesproken hield het op met regenen en brak de zon door, net op het moment dat Ko Veltman
klaar was met zijn lezing. Zodat we de bijenwandeling over het park in een stralend zonnetje konden afleggen. En
we ons inderdaad konden vergapen aan bijen en vlinders die zich overal tegoed deden aan de bloeiende bloemen,
die het begin van de zomer inluidden.
Door: Dominique Engers (tuin 001)
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Sloot (aan) kant!
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: dit najaar
gaan we niet baggeren, maar collectief de waterplanten en
overdadige begroeiing van de slootkanten verwijderen.
Hier zijn twee redenen voor:
Doel 1: Verbeteren van de waterkwaliteit
De waterkwaliteit verbetert als:
a. de sloten periodiek worden gebaggerd en daardoor diep
genoeg zijn;
b. de sloten vrij zijn van 'ongewenst' groen (kroos, algen,
rottende bladeren), en;
c. er zuurstof verrijkende waterplanten in de sloot groeien.
Tot slot is een goede waterdoorstroming van en naar de
ringsloot belangrijk.
Een goede doorstroming van het slootwater naar de ring
sloot wordt geregeld met de duikers (tunnels) waarmee de
sloten onder de paden door met elkaar zijn verbonden.
Deze moeten voldoende vrij blijven van bagger en beplan
ting.

Waterlekkage door boom
Bij de laatste storm is op één van de volkstuinen een
hoge boom omgewaaid aan de slootkant. De wortels
kwamen omhoog en namen de hoofdwaterleiding mee.
Het gevolg was een forse scheur in de hoofdwaterlei
ding, en een acute situatie met enorm veel waterverlies.
Het was noodzakelijk de boom direct om te zagen om
reparatie mogelijk te maken. Dit is een concreet voor
beeld waarom bomen en struiken aan de slootkant niet
zijn toegestaan.

Voordeel: minder stank, ziektes en muggen!
Een gezonde sloot is de basis voor een goede waterkwali
teit. In een gezonde sloot vormen planten en dieren met
elkaar een evenwicht, want ze voeden elkaar. Dit heeft als
voordeel dat de kans op overlast door stinkend water,
ziektes en muggen heel klein wordt.
Doel 2: Beschermen van de hoofdwaterleidingen
Bescherming van de hoofdwaterleiding is nodig, want als
een hoofdwaterleiding beschadigd raakt dan loopt het water
genadeloos hard weg. Wortels van bomen en struiken
kunnen ernstige schade veroorzaken aan de hoofdwater
leiding. Deze beplanting is daarom niet toegestaan aan de
slootkant.
Voordeel: vermijden peperdure waterrekening!
De hoofdwaterleiding loopt evenwijdig aan de slootkant
onder de grond, en komt uit in de watermeterput aan de
achterkant van het tuinhuis. Door de slootkant vrij te houden
van bomen en struiken kan schade aan de hoofdwaterlei
ding worden vermeden, en daarmee ook een hoge water
rekening voor de verantwoordelijke tuinder.
Tijdlijn van activiteiten
In 2014 zijn de sloten gebaggerd. In 2015 gaan we de
doorstroming van het slootwater via de duikers naar de
ringsloten herstellen, en (selectief) de waterplanten en de
begroeiing van de slootkanten verwijderen. In 2016 staat
een (gereguleerde) natuurlijke waterbeplanting op het
programma.
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Werkzaamheden in 2015:
Dit najaar gaan we collectief de waterplanten en overdadi
ge begroeiing van de slootkanten verwijderen en afvoeren.
Voor die tijd worden de duikers schoongemaakt door een
aparte werkgroep.

De waterkwaliteit is een gemeenschappelijk doel van de
vereniging en om die reden hebben we de werktaken in
groepsverband georganiseerd (zie rooster op pagina 12).
Als u zelf een verzorgde slootkant hebt, biedt dan hulp aan
bij uw buurtuinder. Dit kan zijn door te helpen snoeien of
waterplanten verwijderen, maar ook het afvoeren van
groenafval naar het depot. Samen zorgen we er dit najaar
voor dat alle sloten weer gezond kunnen worden.

Taak 1: Van de achterkant van het tuinhuis tot aan de
waterkant van de sloten verwijderen we alle begroeiing die
hoger is dan 30 cm. Bomen en struiken moeten weg.
Grotere bomen en struiken verdienen bijzondere aandacht
en worden vooraf besproken met contactpersonen van de
tuincommissie.

In de komende jaren worden de sloten weer meegenomen
in de controle van de tuinen. Dus een grootschalige aanpak
zoals dit jaar zal dan niet meer nodig zijn, omdat elke
tuinder de slootkant weer kan en moet bijhouden zoals
voorgeschreven.

Taak 2: De meeste waterplanten worden uit de sloot ge
haald. De waterplanten die mogen blijven (enkele be
schermde soorten) worden vooraf aangewezen door con
tactpersonen van de tuincommissie. Zoveel mogelijk kroos
en algen worden verwijderd.
Taak 3: Afvoeren van al het groenafval van de slootkanten
naar het afvaldepot.

Regels t.a.v. slootkanten
Over de slootkanten zijn voorschriften vastgelegd in het huishoudelijk reglement (samenvatting artikel 3.3):
"De slootkant achter de tuin moet in goede staat verkeren. Als er vaste planten op de slootkant staan, mogen deze
niet hoger zijn dan 30 cm. De leden houden de aan hun tuin grenzende sloot in goede vorm en richting door middel
van een beschoeiing. Deze beschoeiing moet 20 cm boven de waterlijn uitsteken. Om de doorstroming niet te belem
meren, houden de leden de aan hun tuin grenzende sloot op de daarvoor noodzakelijke diepte (ca. 50 cm) en vrij van
belemmerende planten. Het aanbrengen van enig bouwwerk in of aan de sloot is verboden."
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ROOSTER & DAGPLANNING

68
84

GROEP 3A
zaterdag 31 oktober 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
70
72
74
76
78
80
86
88
90
92
94
96

98
111

GROEP 3B
zaterdag 31 oktober 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
100
102
104
106
108
113
115
117
119
121

Per groep wordt één sloot (2 slootkanten) schoon
gemaakt. Het is de bedoeling dat u samen met uw
tuinburen de slootkanten snoeit, de waterplanten
verwijderd en het groen afvoert naar het afvaldepot.
Is uw eigen tuin klaar, biedt dan uw hulp aan bij
anderen.
Help elkaar, want vele handen maken licht werk!

112
123

GROEP 3C
zaterdag 31 oktober 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
114
116
118
120
122
125
127
129
131
133
135

137

Slootkanten waar (grote) bomen en struiken staan
worden vooraf besproken met de tuincommissie.
Deze verdienen bijzondere aandacht.

139
153

GROEP 3D
zaterdag 31 oktober 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
141
143
145
147
149
151
155
157
159
161
163
165

167

154
199

GROEP 4A
zaterdag 7 november 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
156
158
160
162
164
166
201
203
205
207
209
211

168
213

140
185

GROEP 4B
zaterdag 7 november 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
142
144
146
148
150
187
189
191
193
195

152
197

124
169

GROEP 4C
zaterdag 7 november 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
126
128
130
132
134
136
171
173
175
177
179
181

138
183

66
81

202
216

GROEP 5A
zaterdag 14 november 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
204
206
208
210
212
214
217
218
219
220
221
222

215
223

50
95

GROEP 5B
zaterdag 14 november 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
188
190
192
194
196
198
200
224
225
226
227
228
229
230

36
109

GROEP 5C
zaterdag 14 november 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
172 174 176 178 180 182 184
232 233 234 235 236 237 238

U wordt verwacht op de dag dat u staat ingedeeld,
maar u mag ook een vervanger sturen.
Afmelden mag niet.
Uw aanwezigheid wordt bij aanvang geregistreerd.
Bij niet verschijnen ontvangt u een boete van € 75.
Bij héél slecht weer eerst even bellen: 020-6194119.
Er is inloop met koffie en thee van 8.45 tot 9.00 uur.
Om stipt 9.00 uur worden de instructies gegeven en
de werkzaamheden aangevangen. Sta op tijd klaar!
Naar verwachting zijn we om 12.00 uur klaar.

1
51

GROEP 1A
zaterdag 17 oktober 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
2
3
4
5
6
7
53
55
57
59
61
63

9
37

GROEP 1B
zaterdag 17 oktober 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
10
11
12
13
14
39
41
43
45
47

16
23

GROEP 1C
zaterdag 17 oktober 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
17
18
19
20
21
25
27
29
31
33

52
67

GROEP 2A
zaterdag 24 oktober 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
54
56
58
60
62
64
69
71
73
75
77
79

38
83

GROEP 2B
zaterdag 24 oktober 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
40
42
44
46
48
85
87
89
91
93

24
97

GROEP 2C
zaterdag 24 oktober 9.00 tot 12.00 uur
tuinnummer
26
28
30
32
34
99
101
103
105
107

8
65

15
49

22
35

170
231

14

82

110

186
239
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Butaan-/propaangas
Een groot en compleet
assortiment gasapparatuur.
Van gezellige gasverwarming
tot kooktoestellen, van warm
water tot koeling. Tevens leveren wij alle
installatiematerialen.

De Pittenspecialist is dé
leverancier voor uw tuinhuis!
Aluminium LPG
gastanken
Deze gasflessen zijn
navulbaar bij elk tankstation! Gun
uzelf een lichtere portemonee,
maar ook een lichtere gasfles!
Zonne-energie systemen
en alle toebehoren
Wij hebben alles wat u nodig heeft
voor uw zonne-energie systeem.
Gaat u voor de energie zuinige 12V
LED verlichting, of toch voor het
gemak van een 220V omvormer?

Kerosineverwarming
Een comfortabel alternatief op
gasverwarming! Al sinds 1935
verkopen wij olie(kerosine) kachels
en lampen, evenals alle
benodigde
kousen, pitten en
glazen.

Schakel nu over op koelen met
zonne-energie en geniet van groot gemak
en de hoogste betrouwbaarheid! Nooit
meer slepen met zware gasflessen en geen
vlam die dag en nacht brandt. Meer ruimte
in de koelkast en tevens electiciteit voor
uw overige apparaten. Informeer naar
de complete zonne-energie koelingssystemen op maat van De Pittenspecialist.

Bent u het telkens omwisselen
van de gasfles ook zo zat?
DPS De Pittenspecialist
Jacob van Lennepstraat 8
1053 HG Amsterdam
Tel. 020 - 618 1095
www.pittenspecialist.nl
	
  

16

Volkstuinregels

Geluidsoverlast beperken
Van 1 september t/m 30 april is het gebruik van explosie
motoren gedoogd/toegestaan, mits in goed overleg met
medetuinders. Van 1 mei t/m 31 augustus is het niet toe
gestaan explosiemotoren in gebruik te hebben, behalve op
woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag
ochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Op vier zaterdagen wordt
het gebruik van explosiemotoren gedoogd van 9.00 tot
17.00 uur, te weten: 14 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus
2016. Het is verboden muziek of geluiden anderszins zo
danig ten gehore te brengen dat dit voor anderen hinderlijk
is.

Onderhoud individuele volkstuin
Als tuinder heb je de vrije hand om te kiezen welke bouwsels
je plaatst en welke beplantingen je op je tuin aanbrengt,
mits ze passen binnen de voorschriften.
Je bent verplicht om je tuin goed te onderhouden. Dit be
tekent bouwsels, beplanting, aangrenzende paden, hagen,
sloten, slootkanten en beschoeiingen onderhouden en/of
vernieuwen. Je volkstuin moet vrij zijn van rommel en
vuilnis, en mag niet verwilderd zijn.
Voor het kappen van een boom heb je een kapvergunning
nodig als hij op 1.30 m hoogte een stamdikte heeft van 10
cm. De tuincommissie kan je hierover informeren.
Voor het bouwen of wijzigen van een bouwsel heb je een
ondertekende goedkeuring nodig van de bouwcommissie,
en eventueel de bondsbouwcommissie. Bouwsels zijn o.a.
een tuinhuis, schuur, kweekkas, broeibak, gereedschaps
kist, schutting, pergola, zonnedak, gaskist, zonnepaneel,
accukist of (schotel)antenne.
De tuinen worden regelmatig gecontroleerd door de bouw-,
tuin- en laancommissie.

Slapen op de volkstuin
Overnachten in je tuinhuis mag nadat je een slaapvergun
ning hebt ontvangen van het bestuur. Vraag deze vergun
ning bij de start van het tuinseizoen aan, dan kan de
bouwcommissie al vroegtijdig controleren of je tuinhuis
(nog) voldoet aan de veiligheidsnormen. Logees zijn wel
kom, als je zelf ook blijft slapen.
In de wintermaanden worden 4 tot 10 tuinhuisjes bewoond
door tuinders. Wil je hiervoor in aanmerking komen, lever
dan uiterlijk 1 september een aanvraagformulier in bij het
bestuur. Deze kun je vinden op de website, evenals de
voorwaarden voor winterbewoning.

Werkuren algemeen werk
Per jaar moet je 24 werkuren besteden aan het algemeen
onderhoud van het tuinpark. De meeste tuinders doen dit
door in het openbaar groen aan de buitensingels of het
middenterrein te werken. Aan het begin van het seizoen
ontvang je dan een rooster met de zaterdagochten
den waarop je wordt verwacht (van 9.00 - 12.00 uur). De
helft van je werkuren moet je voor 1 juli uitvoeren, de an
dere helft na 1 juli. Als een werkdag niet uitkomt, dan mag
je deze in overleg met de tuincommissie op een andere dag
inhalen. Je mag de werkuren ook door een vervanger laten
uitvoeren. Via tuincommissie@volkstuinpark-de-een
dracht.nl kun je een ruiling aanvragen of een vervanging
doorgeven. Niet gewerkte uren worden in rekening ge
bracht à € 25 per uur.
Ben je een tuinder ouder dan 70 jaar, en ben je tenminste
vijf jaar tuinder op De Eendracht, dan krijg je vrijstelling van
je werkuren.

Fietsen op het tuinpark
Alleen tuinders met een ontheffing van het bestuur, en
kinderen tot 7 jaar, mogen van 1 mei t/m 31 augustus
stapvoets op het tuinpark fietsen. Ontheffingen gelden voor
één seizoen en kunnen op basis van een recente medische
verklaring worden aangevraagd. Van 1 september t/m 30
april mag iedereen stapvoets over het tuinpark fietsen.
Bromfietsen of e-biken op het tuinpark is niet toegestaan.
Huisdieren
Honden en katten zijn welkom op het volkstuinpark, maar
mogen alleen aangelijnd buiten de eigen tuin komen.
Adreswijzigingen
Adreswijzigingen geef je schriftelijk door aan het bestuur,
onder vermelding van tuinnummer, naam, adres, telefoon
nummer en e-mailadres.

Collectief onderhoud sloten
In het najaar worden de sloten gezamenlijk door alle tuin
ders onderhouden. Dat betekent baggeren, ongewenst
groen in en om de sloten verwijderen en waterplanten
verzorgen. In het najaarsclubblad wordt daarvoor een
schema gepubliceerd.

Volkstuin opzeggen en tuinhuis verkopen
Wanneer je je volkstuin wilt opzeggen en je tuinhuis verko
pen, meld je dit schriftelijk aan het bestuur. Je volkstuin en
tuinhuis worden getaxeerd door de tuintaxatiecommissie
en de bouw- en taxatiecommissie. Eventueel moet je nog
enkele aanpassingen doen aan je volkstuin en/of tuinhuis,
voordat het te koop wordt aangeboden op het bestuursraam
en op de website. Meer informatie over de verkoopproce
dure vind je op de website.

Waterverbruik
Elk seizoen neem je in de maand juli de stand van je wa
termeter op en geef je deze uiterlijk 31 juli schriftelijk door
aan het bestuur. Wanneer je de watermeterstand niet
doorgeeft wordt je waterverbruik geschat op 50m3.
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Bodemleven
Gezond bodemleven
Wat is er nodig voor een gezonde bodem? Voldoende
humus (en dus compost) is noodzakelijk als leverancier
van voeding voor de planten en het bodemleven. De
kleine organismen die in de bodem actief zijn verwerken
de compost tot voedingscomponenten voor planten.
Daarnaast houden zij de bodem luchtig, zodat de
planten goed kunnen wortelen. De plantenwortels sti
muleren juist weer de bodemdiertjes. Humus houdt
daarnaast goed water vast en levert dus een vochtig
milieu voor planten. Het is belangrijk dat er in de bodem
sprake is van een stabiel natuurlijk evenwicht, het zo
genaamde bodemvoedselweb.
Bescherming
Een onbedekte bodem kan veel vocht verliezen en ook
verweren. Het bedekken van de bodem is dus een zeer
goed idee. Dat kan met behulp van mulch (plantenres
ten) bereikt worden, maar ook bodembedekkende be
groeiing is zeer geschikt om de bodem te beschermen.
De plantenwortels hebben bovendien een positief effect
op het bodemleven. Het regelmatig (diep) omspitten
van de bodem is ongunstig, omdat daarmee het bo
demleven ernstig verstoord wordt.
Gevaren
Uiteraard vormen chemische bestrijdingsmiddelen een
groot gevaar voor het bodemleven. Deze middelen zijn
ontworpen om potentieel schadelijke schimmels, insec
ten en kevers te bestrijden, maar daarbij wordt ook het
gezonde bodemleven vernietigd. Hoewel het toevoe
gen van kunstmatige meststoffen aan de bodem ooit
een goed idee leek, is nu wetenschappelijk aangetoond
dat planten er ‘lui’ en minder gezond van worden. En
kunstmest is zeer toxisch voor bodemorganismen.

Wortel-notenballetjes
Ideaal recept voor wortels uit eigen moestuin!
En geen oven nodig, alleen een gaspit en een koelkast!
Schep 1 kg geraspte wortels met 250g rietsuiker in
een pannetje met dikke bodem door elkaar en laat het
op een laag vuur inkoken tot alle vocht is verdwenen
(ca. 25 minuten).
Rooster 100g walnoten in een droge koekenpan, laat
ze afkoelen en hak ze in kleine stukjes. Hak ook 300g
volkoren biscuitjes in zeer kleine stukjes.

Adviezen voor een gezonde bodem
Een ingeklonken laag klei kunnen we los schoffelen en
vermengen met een flinke hoeveelheid zand, met een
betere drainage tot gevolg. Het regelmatig toevoegen
van compost of eventueel biologische meststoffen zal
de kwaliteit van de bodem verbeteren. Het gebruik van
tuinturf is niet duurzaam, want voor de winning daarvan
worden grote veengebieden afgegraven en daarmee
definitief vernietigd. Tenslotte kunnen we de bodem
beschermen tegen uitdroging en verwering door het
planten van bodembedekkers. Deze gaan ongewenste
plantengroei (onkruid) tegen en stimuleren het bodem
leven.

Neem de pan met wortels van het vuur en smelt 125g
roomboter in het warme wortelmengsel. Roer er 2
zakjes vanillesuiker en 1 el citroenrasp door. Schep
tot slot de fijngehakte walnoten en biscuitjes erdoor.
Strooi 100g gemalen kokos op een bord. Rol kleine
balletjes (ca. 3 cm doorsnede) van het wortel-noten
mengsel en rol ze door de kokosrasp.
Laat de wortel-notenballetjes 2 uur in de koelkast op
stijven.

Door: Norinda Fennema (tuin 015)
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Faciliteiten
OPENINGSTIJDEN TOEGANGSHEKKEN

OPENINGSTIJDEN TUINWINKEL

In het tuinseizoen:
(april t/m september)
Buitenhek
Binnenhek

In het tuinseizoen:
(april t/m september)
Woensdag
Zaterdag

08.00 - 22.00 uur
Zolang de zon op is

In het winterseizoen:
(oktober t/m maart)
Buitenhek
09.00 - 17.00 uur
Binnenhek
Gesloten houden
Alleen winterbewoners toegestaan na 22.00 uur.

19.00 - 20.00 uur
10.30 - 12.30 uur

In het winterseizoen:
(februari & maart / oktober & november)
Zaterdag
10.30 - 11.30 uur
(januari & december)
Gesloten

OPENINGSTIJDEN KLEIN GROENAFVAL
BEZORGSERVICE TUINWINKEL
In het tuinseizoen
(april t/m september)
Zaterdag

Bezorgtijden:
Woensdag
19.00 - 20.00 uur
Zaterdag
12.00 - 17.00 uur
De tractor bezorgt niet in januari en december,
schoolvakanties en officiële feestdagen.

11.00 - 12.00 uur

OPENINGSTIJDEN HUISVUIL
In het tuinseizoen
(april t/m september)
Woensdag
Zondag

VERHUURSERVICE TRACTOR
19.00 - 20.00 uur
16.00 - 17.00 uur

TUIN BESPROEIEN MET LEIDINGWATER

Werkwijze:
1. Koop een coupon in de tuinwinkel.
2. Reserveer een rit bij een chauffeur.
3. Betaal met de coupon.

In het tuinseizoen:
(april t/m september)
Ochtend
Avond

Rittijden:
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur
Het huren van een tractor is niet mogelijk tijdens
schoolvakanties en officiële feestdagen.

07.00 - 10.00 uur
19.00 - 22.00 uur

Contactgegevens chauffeurs:
Maurice Bindervoet
06 - 22772275
Saïra van Essen
06 - 24669440
Frans van Hulst
06 - 22240282
Mariet van Ittersum
06 - 27168741
George Petrovai
06 - 24393550
Marcel Postema
06 - 41990571
Daan Stubbe
06 - 53936291
Cor Vennik
06 - 12131732
Fridtjof Versnel
06 - 53249815

Bestuurszittingen
Van april t/m oktober zijn elke eerste dinsdag van de maand minimaal twee bestuursleden van 20.00 tot 21.00 uur
aanwezig in het bestuurskantoor. Ook de bouw- en taxatiecommissie is dan aanwezig.

19

Indien onbestelbaar: Volkstuinpark De Eendracht. Joris van den Berghweg 4, 1067 HS Amsterdam

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN
Tips bij calamiteiten:
• Blijf kalm en denk na voordat u handelt.
• Schat de ernst van de situatie in.
URGENTIE HOOG:
• Bel 112.
• Meld locatie en soort ongeval, uw naam en telefoonnummer.
• Waarschuw en informeer EHBO en/of buren.
• Laat de hulpdiensten door iemand opvangen en de weg naar het ongeval wijzen.
URGENTIE LAAG:
• Alarmeer EHBO.
• Indien niet aanwezig, maar wel hulp nodig: bel politie 0900-8844 of uw huisarts.
Overige tips:
• Volg de instructies van de hulpdiensten en EHBO op. Blijf hoffelijk.
• Zorg dat u weet wie de EHBO-ers zijn en op welke tuin ze te vinden zijn. Noteer hun telefoonnummers.
• Hang de lijst met EHBO-ers van De Eendracht op een handige plek.
• Op het tuinpark is een defribrillator aanwezig. Hij hangt aan de terraszijde van het clubgebouw.
EHBO-ers:
Katja Michael

06-16774573

tuin 100

George Petrovai

06-24393550

tuin 158

Patty Schouten

06-48174110

tuin 139

