volkstuinpark

DE EENDRACHT

Mooiere oevers
Laancontroles
Activiteiten 2016
Composteren
Leuke DIY's

NIEUW: inloop
& kinderclub
nummer 123 | lente 2016

In dit nummer
3

Van de voorzitter: 'Vlinders & Narcissen'

4

Bestuur, commissies & afvaardiging De Eendracht

5

Bestuursnieuwtjes & vacatures

6

Tuincommissie & kapvergunning

7

Laancommissie & checklist laancontrole

9

Arbeidsluwe tuin & overdrachten

10

Mooiere oevers met waterplanten in onze slootjes

11

DIY Natuurlijk Tuinieren 'paddentrap maken'

12

Agenda 2016

14

Natuurprojecten & kleurplaat

15

Damesbijtjes & rattenbestrijding

16

Groenafval is goud waard (compost)

17

Volkstuinhuisregels

18

DIY 'bloemenbommetje' & brandnetelsoep

19

Faciliteiten

Colofon
REDACTIE
Marieke van der Linden (eindredactie)
Simone Grent (redactie en vormgeving)
AAN DIT NUMMER WERKTEN VERDER MEE
Marianne Croes, Frans van der Feen, Norinda Fenne
ma, John van Geffen, Daphne Hagen, Bert Kuit, Anne
mieke van Leeuwen en Hanneke van Tongeren.
DRUKWERK
Editoo BV, Arnhem
ADVERTENTIETARIEVEN (4 edities per jaar)
Formaat

Kleur

Zwart-Wit

1/4 (A4)

€ 75

€ 50

1/2 (A4)

€ 110

€ 75

1/1 (A4)

€ 150

€ 100

KOPIJ
De volgende editie verschijnt eind juli 2016.
Deadline materialen: zondag 17 juli 2016.
CONTACT
Volkstuinpark De Eendracht
Joris van den Berghweg 4
1067 HS AMSTERDAM
redactie@volkstuinpark-de-eendracht.nl
NL86 INGB 0005 0102 68

2

FLADDERENDE VLINDERS
& BLOEIENDE NARCISSEN
Voor u ligt het eerste clubblad van 2016. Ons tuinseizoen is alweer enkele weken
in volle gang. Dat het maar een mooi groen en vruchtbaar jaar voor de tuintjes
op De Eendracht mag worden.
Aan de natuur zal dat dit jaar niet liggen, die is al vroeg dit jaar in onze tuintjes
aan het werk geweest. Het ene warmterecord na het andere werd verbroken en
Nederlandse biologen zagen ongekende wintertaferelen. Door het zachte najaar
schoten sommige vruchtenbomen al in een vroege bloei. Zo lieten de hazelaars
rond kerst al hun katjes op De Eendracht uitwaaien en zijn de eerste sneeuw
klokjes en narcissen al vroeg in het jaar ontwaakt uit hun winterslaap. Lijsters,
vinken en merels zingen en er werden al wandelende lieveheersbeestjes en
fladderende vlinders gespot. Een zacht najaar met bijzondere taferelen, maar
een beetje winter had voor al het groen ook wel fijn geweest. Welke effecten dit
alles uiteindelijk heeft op onze tuintjes, dat zullen we het komend voorjaar gaan
beleven.
Wat wel duidelijk is, zijn de diverse voornemens op De Eendracht voor tuinsei
zoen 2016. Tijdens de afdelingsvergadering op 21 november 2015 heeft het
bestuur diverse voornemens met de leden gedeeld. Een aantal plannen is al in
uitvoering genomen, zoals het herinrichten van de entree van ons park. De
kruiwagens zijn verplaatst en de afvalbakken hebben een nieuw plek gekregen.
Daarnaast is er samen met de diverse groencommissies tijdens het wintersei
zoen gesproken over de nadere invulling van de overige groene projecten, de
beplanting hiervan en mooie plannen van de zomer- en winterploeg.
Naast 'groen’ wordt ook gewerkt aan de samenwerking tussen bestuur en
commissies, is een start gemaakt met het opfrissen van onze website en zijn
de eerste ideeën besproken over de herinrichting van de speeltuin. Er is veel
werk aan de winkel, maar ik heb een hoop enthousiasme en betrokkenheid
gezien, dus dat zit wel goed.
Belangrijk onderdeel dat ik vanaf deze plek extra onder de aandacht wil brengen,
is de overgang naar het nieuwe boekhoudprogramma AFAS. Inmiddels is dui
delijk dat alle tuinparken naar dit programma overgaan. In AFAS wordt naast
de financiële administratie ook de centrale ledenadministratie vastgelegd. Een
keuze die veel efficiënter is voor zowel de afdelingsbesturen als de Bond van
Volkstuinders. Het levert ons tijd op, voorkomt dubbel werk en beëindigd onno
dige geldstromen tussen ons en de Bond. Met deze keuze is, in afwijking tot
voorgaande jaren, ook de facturatie van de jaarlijkse bijdrage vanaf 2016 uitge
voerd door de Bond.
Nieuwsgierig geworden naar de andere voornemens? Zie hiervoor het concept
verslag van de afdelingsvergadering dat u inmiddels via de mail of post heeft
ontvangen en een aantal aanvullende artikelen in dit clubblad.
Ik wens u veel leesplezier!
Marieke van der Linden
Voorzitter
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Bestuur
VOORZITTER
Marieke van der Linden
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

Commissies

TUINCOMMISSIE ZOMERPLOEG
Norinda Fennema (coördinator)
Tineke Caland
Sebastiaan Claus
Loes van der Feen
Sjoukje Goldman
Nela Krechting
Maria Mullis
Alexander Six
Rikko Voorberg
Contactpersonen bestuur:
Ludo, John en Paula
LAANCOMMISSIE
Annemieke van Leeuwen
Bea Buddelmeijer
Joke Buddelmeijer
Lies Buddelmeijer
Ria Buddelmeijer
Contactpersonen bestuur:
Ludo, John en Paula
TUINTAXATIECOMMISSIE
Huub Vink (voorzitter)
Richard van Wijngaarde
Karin Wirken
Contactpersonen bestuur:
Ludo, John en Paula

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

BOUW- EN TAXATIECOMMISSIE
Monny Litjens (voorzitter)
Maurice Bindervoet
Johan Boogaard
Ron Korthuis
Contactpersonen bestuur:
Hanneke en Wil

INKOOPCOMMISSIE
Lex Spaans (coördinator)
Marleen Bressinck
George Petrovai
Ronald Schutten
Eric Vermeulen
Carla van der Weijden
Contactpersonen bestuur:
Patricia en Wil

WATERLEIDINGCOMMISSIE
Monny Litjens
Daan Stubbe
Contactpersonen bestuur:
Hanneke en Wil

COMMUNICATIECOMMISSIE
Marco van Beijnum
Contactpersonen bestuur:
Marieke en Simone

ELEKTRICITEITSCOMMISSIE
Hans Johansen
Cor Vennik
Contactpersonen bestuur:
Hanneke en Wil
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CLUBHUISCOMMISSIE
Sandra Boogaard (voorzitter)
Patrick Zwaluë
Bert Drukker
Josje Litjens
Contactpersonen bestuur:
Ludo en Wil
ONTSPANNINGSCOMMISSIE
Gerrie Kusters (voorzitter)
Ester van den Boogaard
Theo Kruize
Sabrina Zwaluë
Contactpersonen bestuur:
Ludo en Wil
KLAVERJASCOMMISSIE
Arie van Haeften
Johan van Schendel
Contactpersonen bestuur:
Ludo en Wil
BILJARTCOMMISSIE
Hans Johansen
Contactpersonen bestuur:
Ludo en Wil
EHBO-COMMISSIE
Erik Wirken (coördinator)
Sander Doorenspleet
Katja Michael
Henk Oosterling
Shirley Oosterling
George Petrovai
Patty Schouten
Contactpersonen bestuur:
Marieke en Ludo

Afvaardiging
De Eendracht
Marianne Croes
Arie Spooren
Maud Zijlma
Contactpersonen bestuur:
Marieke en Simone

Bestuursnieuwtjes
Een fleurige entree
Het voorterrein is in beweging geraakt.
De kruiwagens hebben een overzich
telijke plek gekregen die we nog verder
gaan verbeteren. De groencontainer
staat er eindelijk netjes bij omzoomd
met rode en oranje vuurdoorn. Met de
plek voor de afvalbakken voor de fles
sen en het karton zijn we nog niet te
vreden. We hebben wel een betere
ordening maar willen de wijze van in
zamelen efficiënter aanpakken. Ook
willen we deze plek een fraaier aanzien
geven dat past bij ons tuinpark en met
meer bescherming tegen de weerselementen.
Het pad en het parkeerterrein krijgen
ook nog een opknapbeurt na alle
werkzaamheden. Fijn is dat we een
hele serie mooie planten rondom onze
entree hebben kunnen planten die het
geheel straks sieren als alles in volle
bloei staat. Heerlijk om dan binnen te
komen.
Speeltuin
De speeltoestellen in de speeltuin zijn
weer voor een jaar goedgekeurd.
Daarvoor hebben we wel een paar
toestellen moeten verwijderen, maar
we werken aan een ontwerp voor een
natuurspeeltuin. Binnenkort kun je hier
meer over lezen op de website.
Ontheffing gehandicaptenparkeerplaats
Tuinders die een gehandicaptenpar
keerkaart voor bestuurders (GPK-B)
hebben, kunnen bij het bestuur een
ontheffing aanvragen om van een ge
handicaptenparkeerplaats op het bin
nenterrein gebruik te maken.

Blijf je slapen?
We hebben al een gezellig aantal be
richten ontvangen, maar willen de
overige tuinders eraan herinneren dat
om in je huisje te mogen slapen, je wel
even een bericht aan het bestuur moet
sturen. Dan weten we dat je op de tuin
slaapt (in geval van calamiteiten), en
ook bekijkt de bouwcommissie of je
huisje veilig genoeg is.
Ontruiming tuin
Oktober vorig jaar heeft een groep
vrijwilligers in opdracht van het afde
lingsbestuur een volkstuin ontruimd,
nadat het lidmaatschap van deze tuin
der door de Bond van Volkstuinders
was opgezegd vanwege het niet beta
len van zijn jaarlijkse bijdrage, illegaal
overnachten buiten het tuinseizoen en
niet onderhouden van zijn tuin.
Helaas kon met het verkopen van het
huisje de openstaande schuld nog niet
afdoende verrekend worden. De Bond
heeft de zaak in behandeling en pro
beert het geld alsnog op de tuinder te
verhalen.
Het uitruimen was een hele klus. Met
man en macht zijn de vrijwilligers aan
de slag gegaan en hebben alle spullen
uit het tuinhuisje en de tuin verwijderd.
In een ochtend was het voor elkaar.
Respect hiervoor! De spullen zijn met
de trekker afgevoerd en op het tuinpark
opgeslagen.
Na drie maanden in opslag, want daar
zijn we aan gehouden volgens de re
gels, zijn uiteindelijk de niet opgehaal
de spullen afgevoerd.
Hartelijke groet, het bestuur

VACATURES
1 kascontroleur
2 arbo-medewerkers
1 tuintaxateur
1 elektricien
1 loodgieter
5 onkruidbranders

BELANGRIJK
Voorjaarsvergadering verplaatst
naar 21 mei!
Het bestuur heeft besloten om de
voorjaarsvergadering te verzetten
naar zaterdag 21 mei 14.00 uur.
Reden hiervoor is dat agendapunt
7 ‘Actualiteiten en agendapunten
voorjaarsvergadering van de Bond’
niet op 23 april behandeld kon
worden. Uit navraag bij de Bond is
gebleken dat de Vroegop waarin
de agenda en beschrijvingsbrief
gepubliceerd staan, pas de laatste
week van april (na onze vergade
ring) aan de leden wordt verstuurd.
We hadden ook de keuze om een
extra vergadering in te plannen,
maar het leek ons het beste om de
hele vergadering te verzetten.
Hiermee komt de geplande verga
dering van 23 april te vervallen.
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De Tuincommissie
"Vernieuwde aanpak"
Groenoverleg
In 2016 gaat er weer heel veel moois gebeuren in het openbare groen. Dit jaar hebben we gekozen voor een iets
andere aanpak. Maandelijks wordt er een groenoverleg gehouden waar door alle hierbij betrokken tuinders ideeën
gedeeld, plannen uitgewerkt en voorbereidingen getroffen worden. Aan tafel zitten bestuursleden en commissieleden,
denk aan de zomerploeg die op de zaterdagen werkt en een bomenspecialist. Op deze manier kunnen we heel
makkelijk samenwerken met elkaar en met de tuinders. Uiteraard wordt er ook dit jaar weer gewerkt volgens de
principes van natuurlijk tuinieren. Bij de beplanting van groenstroken wordt rekening gehouden met natuurwaarde,
bodem, hoeveelheid zonlicht, reeds aanwezige bepanting, onderhoudsvriendelijkheid, het thema van nabijgelegen
singel én de wensen van de naburige tuinders.
Zomerploeg
De zomerploeg van de tuincommissie is uitgebreid met enkele enthousiaste tuinders en werkt volgens dezelfde in
deling als in 2015. Een duo begeleiders is daarbij steeds verantwoordelijk voor een bepaalde singel.
De indeling is als volgt:
Groep A

Dijksloot

Norinda + Maria + Loes

Groep B

Graswal

Rikko + Sjoukje

Groep C

Voorgrift

Alexander + Nela

Groep D

Bremsingel

Tineke + Sebastiaan

De tuinders zijn voor hun werkuren ook ingedeeld in vier groepen. Als iedereen aanwezig is op de data volgens het
aan hen toegestuurde schema, dan werkt steeds dezelfde groep aan dezelfde singel samen met dezelfde begeleider
uit de zomerploeg. Vergeten jullie niet je werkurenkaart, eigen tuinhandschoenen en bij voorkeur je favoriete
snoeischaar mee te nemen?
Namens de zomerploeg van de tuincommissie,
Norinda Fennema en Sjoukje Goldman

Even kappen nu; eerst een vergunning aanvragen!
De afgelopen jaren zijn diverse
bomen en struiken op de tuinen ge
veld, en vaak zonder kapvergun
ning. Hiermee zijn een aantal kost
bare exemplaren met natuurwaarde
van ons tuinpark verdwenen.

Het bestuur is extra alert op het onge
oorloofd kappen van bomen en strui
ken, en zal aangifte doen bij Handha
ving Openbare Ruimte van het stads
deel als door een tuinder een overtre
ding wordt begaan.

Om te kappen heb je een kapvergun
ning nodig. Dit is verplicht voor bomen
en struiken (ook coniferen) met een
stamdikte vanaf 10 cm doorsnede
gemeten op een stamhoogte van 1.30
m boven maaiveld. Deze verplichting
is bepaald door de stad Amsterdam,
en geldt ook voor ons tuinpark. Hij is
van toepassing op kappen, verwijde
ren, verplaatsen of zelfs snoeien.

Over het algemeen krijg je geen kap
vergunning als je wilt kappen vanwege
belemmering van uitzicht of lichtinval,
overlast van vogels of bladluis, en
vallende bladeren of takken. In de
vergunning kunnen daarnaast aanvul
lende voorwaarden staan, bijvoor
beeld een plicht tot herplanting.
Wil je advies over een boom of struik
in je tuin, neem dan contact op met het
bestuur.
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Je vraagt een kapvergunning aan via
het bestuur van De Eendracht. Zij
zorgen ervoor dat de aanvraag wordt
ingediend. Je kan pas aan de slag als
je de vergunning daadwerkelijk aan het
bestuur hebt overlegt. De kosten voor
de vergunning zijn voor je eigen reke
ning, alsook de eventuele overige
kosten die uit het kappen voortvloeien.
Bomenbeleid in wording
Het komend jaar werkt het bestuur
samen met een aantal leden een bo
menbeleid uit. Doel is te komen tot een
helder meerjarenplan voor het alge
meen groen, met daarbij ook een in
ventarisatie van de bomen in de indi
viduele tuinen.

De Laancommissie
"Nieuw en toch vertrouwd"
Mogen we ons aan je voorstellen: Bea, Joke, Lies en Ria
Buddelmeijer en Annemieke van Leeuwen. Vanaf nu vor
men wij de Laancommissie. Wil Spier geeft het stokje na
vier jaar getrouwe dienst door aan de Buddelmeijer-dames.
Annemieke blijft nog even.
Wat kun je het nieuwe tuinseizoen van ons verwachten?
Eigenlijk niet zo heel veel nieuws:
• We blijven op vaste dagen onze rondes lopen. Dat bevalt
iedereen erg goed. Dit jaar komen we langs op
zaterdag 23 april, zaterdag 28 mei, zaterdag 2 juli en
zaterdag 6 augustus.
• We controleren weer op het onderhoud van het pad,
heg, overhangende takken, de staat van het hek en een
goede zichtbaarheid van tuinnummer en naam tuinder.

Wij hopen dat je weinig van de nieuwe bezetting zult mer
ken. Het gaat immers niet om de poppetjes. Maar aarzel
vooral niet om ons tijdens onze rondes aan te spreken als
je vragen hebt. Of gewoon voor een gezellig praatje
natuurlijk!

• Ook houden we in de gaten of de tuin zelf niet is ver
waarloosd.
• Nieuw voor de Laancommissie is de controle op het
onderhoud van de slootkant. Dit is een logisch vervolg
op de onderhoudsbeurt die dit deel van de tuin eind vorig
jaar heeft gekregen tijdens de baggerdienst-uren.

Tot ziens,
de Laancommissie
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Arbeidsluwe

Overdrachten

tuin

In 2015 zijn 21 tuinen overgedragen aan een nieuwe tuinder.
We heten deze tuinders van harte welkom op De Eendracht!

Ingezonden: Frans van der Feen
Het streven naar de onderhouds
loze tuin is niet van vandaag of
gisteren. Sinds de jaren vijftig van
de vorige eeuw, toen het Neder
lands verrijkt werd met het lelijke
woord ‘bodembedekker’ – een
letterlijke vertaling van het Engelse
'ground cover' – is men op zoek
naar werkbesparend tuinieren. In
die tijd werd tuinieren als meest
populaire tijdsbesteding door tele
visiekijken verdrongen.
Nu, in het begin van de eenentwin
tigste eeuw, vinden er nog ingrij
pender veranderingen plaats. De
tweeverdiener van nu tuiniert nog
slechts virtueel, zo lijkt het. Met
iPad en smartphone tuiniert hij/zij
vanuit de leunstoel, onafhankelijk
van hagel, wind en regen die de
tuin voor de helft van het jaar tot
een troosteloze buitenruimte maken.
Binnenkort zal overkapping van de
tuin ongetwijfeld in zwang raken,
waardoor de omgeving van ons
tuinhuis zal veranderen in een
paradijs vol rum, bananen en pal
men. Tot die tijd is de kattenbaktuin
(grindbak) een uitkomst voor wie
geen tijd of geen zin heeft om
daadwerkelijk in weer en wind te
tuinieren.
Toch knaagt er iets, want de biodi
versiteit van zo’n nihilistische tuin
is nul. En het zou toch wel aardig
zijn om het vogels en vlinders in de
volkstuin naar de zin te maken. Dat
kan, want ook met planten kun u
een (bijna) onderhoudsloze tuin
scheppen. U begint met die verma
ledijde bodembedekkers. Klimop
bijvoorbeeld, of maagdenpalm.
Daarin plant u een vlinderstruik.
Het voorjaar leukt u op met tulpen
en narcissen, en het najaar met
een paar pollen onverwoestbare
herfstanemonen.
(Bron: Tuinscheurkalender)

tuin

oudtuinder

nieuwe tuinder

sinds

016

J. van Gestel

Maria Mullis

20-05-2015

021

S. Kappert

Jenske Dijkhuis

08-07-2015

048

M. Vennik

Janke Siebenga

20-08-2015

049

Z. Yilderim

Carolien de Roode

12-08-2015

067

K. Ceylan

Jorinde ten Berge

12-11-2015

075

K. Swart

Sebahatdin Güzelsari

30-05-2015

079

P. Rouendaal

Tineke Caland

15-04-2015

127

J. Swaanhuyser

Saïra van Essen

23-03-2015

128

C. Fayolle

Rosie Finnegan

11-06-2015

136

De Eendracht

Hans Dikkes

27-06-2015

149

A. Pelders

Raymon Takkenberg

25-07-2015

151

F. van Schaijk

Hennie Wissink

18-07-2015

168

R. Jahangir

Harold Jahangir

25-07-2015

172

M. van Wonderen

Christina Tolson

15-06-2015

176

M. van Kooten

Wineke van Aken

18-07-2015

180

G. Topçu

Alisa Engels

19-09-2015

188

N. Koek

Mirjam de Tombe

11-06-2015

190

M. Groot

Alexander Groot

24-10-2015

192

R. Davids

Joëlke Sanderse

11-06-2015

202

L. van der Haar

Nela Krechting

10-10-2015

229

S. Mounouar

Patrick van Uffelen

11-06-2015
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Mooiere oevers
met waterplanten
in onze slootjes
Zodra je het tuinpark bij de Een
dracht oploopt dan zie je overal
kleurrijke lanen met vele verschil
lende tuintjes. Echter wat ook opvalt
zijn die lege sloten met opvallende
oevers. De ene tuin heeft een wilde
oever, de andere kunstgras en weer
een ander doet er gewoon niets aan
terwijl er op enkele waterkanten
prachtige hortensia’s of knotwilgen
geplant staan.
Tekst: Bert Kuit
Foto: Marianne Croes
Wat zouden de slootjes en tuinoevers
mooi bij de tuinen kunnen worden be
trokken, daar wij al de helft van ons
slootje moeten onderhouden. Wij bag
geren, halen het ingewaaide plastic en
zo er uit, maar echt iets aardigs er van
maken dat wordt door slechts een
enkeling gedaan. Wat jammer is dat.
Misschien is deze oproep een aanzet
om eens wat kritischer naar de achter
kant van ons tuinhuisje te kijken. Door
te kijken door de ogen van een toe
schouwer. Wij komen altijd ruimte te
kort in onze tuin. Dus laten wij iets met
dat stukje grond, die oever en in sa
menwerking met de buren, iets van ons
slootje maken.
Een natuurlijke oever kan uit gras be
staan met bijvoorbeeld een trapje (een

eenvoudige plank met kleine dwars
latjes) voor het dierenleven om mak
kelijk de sloot uit te komen. Ook kan er
op de oever een groente- of bloemen
tuin gemaakt worden. Zelf heb ik een
pakje wilde bloemenzaad daar uitge
strooid en maai dat elk jaar op voet
hoogte terug en zie ieder jaar de ge
vallen zaadjes weer uitgroeien tot een
geweldige bloemenmix wat natuurlijk
zeer aantrekkelijk is voor de vlinders,
de bijen en andere insecten.
Aan de oeverkant kunnen speciale
wilgentenen manden gehangen wor
den om oever- of moerasplanten in te
zetten. Ook zijn er speciale kuipen
hiervoor op de markt.
Als er een topplank van de beschoeiing
ontbreekt dan kun je op die plek ook
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een natuurlijk mini moeras maken met
stevige moeras- en oeverplanten die
je oever bijeenhouden. Of door het
zelfvlechten van wilgentenen om daar
je beschoeiing van te maken. Zo kun
je zelf ruimtes voor oeverplanten of
moerasplanten in je beschoeiing
maken met een natuurlijk karakter.
Voor het waterleven is het van groot
belang dat er waterplanten in de sloot
jes aanwezig zijn. Waterplanten heb
ben een filtrerende werking waardoor
de sloten schoner blijven en zo meer
zuurstof aan het waterleven afgeven.
Natuurlijk moet je net als je tuinplanten
ook de waterplanten bijhouden.
Als de sloot dichtgroeit dan kun je wat
waterplanten weggeven en als je dan
nog planten overhebt dan kunnen deze

DIY Natuurlijk
Tuinieren
"Paddentrap maken"
Verslag en foto's: Marianne Croes
Het was zaterdag 2 april, het nieu
we tuinseizoen was net begonnen,
en de eerste activiteiten vonden
alweer plaats. Terwijl de kleintjes
in het clubhuis lekker aan het
knutselen waren, zijn wij (Simone,
Frank, Sebastiaan en Marianne)
buiten alvast begonnen met het
maken van amfibiëntrapjes.
Omdat de beschoeiing bij de sloot
vaak te hoog is kan het kleine grut
zoals kikkers, padden, salaman
ders en kleine eendjes, niet of
maar moeilijk de kant op komen.
Deze trapjes zijn er speciaal voor
om ze daar bij te helpen, zodat ze
ook af en toe aan land kunnen
scharrelen, of de oversteek kun
nen maken naar een meer aan
trekkelijke vijver.

samen met je gemaaide gras, je snoei
hout en je oude bloemen op de com
posthoop.
Waterplanten zijn natuurlijk ook een
voedselbron voor het insectenleven.
Zo zijn er speciale wilde bijenrassen
die dol op de nectar zijn van bepaalde
waterplanten.
Mede hiervoor zou het in het kader van
het Natuurlijk Tuinieren nog niet zo gek
zijn om eens stil te staan om gezamen
lijk waterplanten achter onze tuinhuis
jes in de slootjes uit te zetten, zodat
ook wij daarvan kunnen genieten.

We kregen al snel hulp van een stel
stoere meiden, die graag van Se
bastiaan wilden leren hoe je met
een boormachine om moet
gaan. Frank heeft de vogelhuisjes
weer opgelapt, en zo is er dan een
begin gemaakt met de diverse
activiteiten op de tuin.
Dit gaan we vaker doen! Op naar
een gezellig, actief en stralend
tuinseizoen!
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Agenda 2016
April
Za 30 april

11.30u

Voorjaars zaden & stekjes ruilmarkt

14.00u

Voorjaarsvergadering & receptie

20.00u

Bingo

Za 9 juli

18.00u

BBQ

Za 16 juli

13.30u

Workshop: Koken met Onkruid

Zo 17 juli

12.00u

Voetbaltoernooi

Zo 31 juli

12.00u

Volleybaltoernooi

Wo 3 augustus

n.n.b.

Lampion knutselen

Za 6 augustus

17.00u

Thema avond

Zo 7 augustus

17.00u

Franse avond

Wo 10 augustus

n.n.b.

Lampion optocht

Zo 14 augustus

12.00u

Zeskamp

Za 20 augustus

20.00u

Super Bingo

Za 3 september

20.00u

Spooknacht

Zo 11 september

n.n.b.

Biljarttoernooi

Za 17 september

20.00u

Laatste avond klaverjassen

11.30u

Najaars zaden & stekjes ruilmarkt

Mei
Za 21 mei
Juni

Nieuw op de

Za 11 juni

zaterdagmiddag!

Juli

Inloop
In het tuinseizoen staan op zater
dagmiddag de deuren van het
clubhuis vanaf 12.00 uur voor alle
tuinders open, om zomaar even
binnen te lopen voor een praatje.
Iedereen die zin heeft om nog te
blijven kletsen na het werk, of wie
gewoon behoefte heeft aan gezel
ligheid, is van harte welkom! We
nemen leuke boeken mee over
tuinieren, gaan samen padden
trappen en meer timmeren, en er
is tijd en ruimte om met elkaar van
gedachten te wisselen over alles
wat met de tuinen samenhangt.
Kinder Knutselclub (3 - 8 jaar)
Voor kinderen van 3 tot 8 jaar is er
op zaterdagmiddag van 13.00 tot
14.00 uur een knutselclub. Elke
week gaan we een nieuw kunst
werk maken, een spel spelen of
lekker los in een mini-disco. Zo
leren de kinderen elkaar op een
leuke manier beter kennen en
doen ze misschien nog wel nieuwe
tuinspeelmaatjes op. Meedoen en
limonade is gratis.
Oproep
We zoeken nog ouders die bij
toerbeurt een Kinder Knutselclub
willen begeleiden. Ben je daarin
geinteresseerd? Neem dan con
tact op met Daphne Hagen (tuin
73) via 06-47050092.

Augustus

September

Oktober
Za 1 oktober

Aankondiging stekjesruilmarkt
Op de Voorjaars 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.
Datum:

zaterdag 30 april 2016

Plaats:

wachthuisje

Tijd:

11.30 tot 13.30 uur

Wij hopen u allemaal te mogen begroeten op 30 april!
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Workshop: Koken met Onkruid
ZATERDAG 16 JULI 2016 | 13.30 - 16.30 UUR | CLUBHUIS
Wat is onkruid? Wat kun je ermee koken? Iets helemaal anders, want
wie haalt het nu in zijn hoofd om te gaan koken met onkruid?
Onder leiding van: Ellen de Nood, Natuur- en Milieuadviezen
Al jaren verbied ik mijn toehoorders het woord onkruid uit te spreken. Want
onkruid bestaat niet. In de natuur vinden we wilde kruiden en daarmee kun
je ongelofelijk veel doen.
Er zijn mythen en sagen, gebruik in de cosmetica en vooral preventief in de
gezondheidssfeer. Wilde kruiden gebruiken in de keuken, vaak om de smaak
en dikwijls om de schoonheid is de laatste tijd weer volop in de aandacht in
het kader van het zogenaamde wildplukken, waarbij in het seizoen naar
allerlei natuurproducten wordt gezocht, geoogst en verwerkt in/tot maaltij
den.
Iedere tuinier kent de strijd tegen (on)kruid, maar dit is veel meer dan een
ongewenste gast in de tuin. Met praktische karakterschetsen van veel
voorkomende (on)kruiden en andere woekeraars zal de blik worden verruimt
door herkenning, benutten en zelfs genieten. Zodat je vijand een vriend
wordt.
De liefde gaat door de maag en het oog wil ook wat, een heerlijke dal met
onkruiden, brandnetelsoep of een salade met wilde kruiden en bloemen is
iets waar ik alles voor wil doen. Wilt u dit ook leren en uw tafelgenoten
veranderen in een aimabel gezelschap? Volg dan deze unieke workshop,
waarin u zelf aan de slag gaat en proef het moois dat de natuur ons elke
dag schenkt! Meebrengen: enig keukengerei, bord, mes & vork.
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Natuurprojecten op De Eendracht (3): diversiteit
Door: Norinda Fennema, tuin 15
Bodembedekkers bieden bescherming aan allerlei kleine
beestjes, zoals lieveheersbeestjes. In dichte begroeiing
(zoals in het vogelbosje) kunnen zich vogels, egels en zelfs
jonge vossen verschansen.

Op ons volkstuinpark is de afgelopen jaren meer ruimte
gekomen voor de natuur. Daarmee is onze omgeving inte
ressanter geworden. Natuurlijk zijn niet alle dieren even
geliefd bij tuinders, maar het is de bedoeling dat er een
stabiel evenwicht ontstaat, waarbij niet een enkele soort
overheerst. Sommige soorten zijn belangrijk voor het op
ruimen van plantaardige resten (wormen, pissebedden,
wespen), andere vormen een belangrijke voedselbron (in
secten, slakken) en grotere soorten houden het evenwicht
in stand door het eten van andere dieren (vogels, egels,
vossen). Eten en gegeten worden. Zo is er sprake van
(bio)diversiteit.

Tijdens enkele workshops en ook bij de tuinbeurten hebben
we geleerd om de bodem zo veel mogelijk intact te laten
en dat bodembedekkers belangrijk zijn voor het evenwicht
in een tuin. Het is jammer dat er afgelopen zomer in de
Ecozone (gebied tussen De Eendracht en TIGENO) een
grote kaalslag heeft plaatsgevonden. Dat vormt een groot
contrast met de natuurlijke benadering van het openbare
groen waar we nu net aan gewend zijn geraakt.

De paddenpoelen (bij het clubhuis, aan de Dijksloot) vor
men belangrijke broedplaatsen voor kikkers, padden en
salamanders. In de rietstengels beginnen libellen aan hun
leven. De afwezigheid van vissen is van groot belang voor
deze kraamkamers.
In stapelmuren (bij de ingang), takkenrillen (Ecozone) en
rommelhoopjes (in de singels) kunnen insecten, kevertjes
en torretjes zich verschuilen.

Er is de afgelopen jaren op ons park heel veel gebeurd,
maar er blijft nog genoeg te wensen over, zoals een ijsvo
gelwand en nestkasten voor vleermuizen. Het project Na
tuurlijk Tuinieren gaat gewoon door, in welke vorm dan ook,
net als de natuur zelf. Hopelijk zullen de tuinders er steeds
meer van gaan genieten. Er is zo veel moois te zien!

Bronnen: Diervriendelijk tuinieren (Adrian Thomas, Tirion Natuur) / zoogdiervereniging.nl / ravon.nl / vlinderstichting.
nl / vogelbescherming.nl

14

Hoe is het met de dames?
Door: Norinda Fennema, tuin 15
Dames? Inderdaad, mannelijke bijen zijn er vanaf het
najaar niet meer in een bijenvolk. De winterbijen hebben
zich in de winter verzameld tot een compacte tros in de
bijenkast, met een centrale positie voor de koningin.
Door te bewegen zorgden de bijen om beurten voor een
temperatuur van rond de 15 graden in de tros, onafhan
kelijk van de weersomstandigheden. Dat kostte hen
veel energie.
Vorig jaar was een interessant bijenjaar. In juni werd
de koningin voorzien van een markering op haar
borststuk. Helaas besloot zij hartje zomer op zoek te
gaan naar een nieuwe woonplaats, samen met een deel
van het volk. Zij werd opgevolgd door een jonge konin
gin. Kennelijk raakte zij net op tijd bevrucht, want ze
legde in de zomer al heel wat eieren.
Het lukte de werksters niet om in de nazomer voldoen
de honing te verzamelen voor de winter, ondanks dat
er ook dit jaar geen honing van hen afgenomen werd.
Daarom moesten ze worden gevoerd met vele liters
biologisch suikerwater. De honing die ze daarvan
maakten hebben ze gebruikt als wintervoorraad.

Het bijenvolk blijkt de winter goed te hebben overleefd.
Nu het warmer wordt gaan de werkbijen steeds vaker
vliegen om nectar en stuifmeel te verzamelen. In het
voorjaar kost dat nog erg veel energie, maar met het
stijgen van de temperatuur komt de voortplanting weer
op gang en dan worden er ook weer mannelijke bijen
geboren.

Hoe word ik een rat(tenbestrijder)?
Aan het begin van het tuinseizoen ontvangt het bestuur regelmatig meldingen van tuinders over ratten in en om hun
tuinhuis. En daarbij de vraag of het bestuur daar nog 'iets' aan gaat doen. Het bestuur vindt, evenals de GGD en de
Dierenscherming, dat ratten in het ecosysteem van Amsterdam thuishoren. Zolang ze in de vrije natuur scharrelen en
niet in je tuinhuis komen of in grote aantallen op één plek aanwezig zijn, hoeft je dit niet als rattenoverlast te zien.
We gaan ervanuit dat tuinders zelf de verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van overlast door ratten. Wel no
teren we alle meldingen van rattenoverlast, maar bestrijden ratten vanuit een andere invalshoek. We kijken naar de
oorzaak van het probleem, en nemen ordemaatregelen als tuinders hun tuin laten verwilderen of wanneer er vuil op de
tuin blijft liggen.
De volgende maatregelen kun je zelf nemen om rattenoverlast te voorkomen:
•

Zorg voor een opgeruimde en schone omgeving in en rond je tuinhuis (dus ook in het schuurtje, de tuin en plaatsen
waar je afval opslaat), en biedt ratten dus geen nestmateriaal en beschutting om een nest te maken.

•

Bewaar afval in goed afsluitbare bakken totdat het wordt afgevoerd, zodat ratten geen voedsel vinden.

•

Zorg dat ratten niet kunnen binnenkomen via bijvoorbeeld openingen in buitenmuren, luchtroosters en putjes. Je
kunt staalwol gebruiken om kleine gaten mee te dichten, of het middel mousestop.

•

Snoei struiken vooral ook aan de onderkant. Let erop dat er geen rommel langs gevels blijft liggen, daar verschui
len ratten zich graag voor roofdieren.

•

Zorg ervoor dat ratten op je tuin geen etensresten vinden. Voer vogels alleen zoveel als ze per keer op kunnen
eten. Gooi geen brood in de sloot of in je tuin.
Als je buurtuinders ook overlast hebben van ratten, bespreek dan samen met hen deze maatregelen.
Bronnen: ggd.amsterdam.nl / dierenbescherming.nl
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Groenafval is goud waard
Door: Norinda Fennema, tuin 15
In het voorjaar slepen we zakken met bemeste tuinaarde naar de tuin, in de zomer brengen we ons huisafval
weg en in het najaar zijn we in de weer met het snoeiafval. Waarschijnlijk staat niet iedereen er bij stil dat we
hiermee steeds geld weggooien. Hoewel er sprake is van recycling door de (groen)afvalverwerkers, kunnen we
beter zélf een kringloop aanleggen. Dat is echt niet ingewikkeld en eigenlijk is het leuk om te doen. Maak bijvoor
beeld zelf compost.
Compost
Ons losse tuinafval kan prima in de compostbak, net als het
meeste groenafval uit de keuken. Een compostbak (of -vat)
is kant en klaar te koop, maar we kunnen er ook net zo goed
zelf een maken. Het is handig om te kiezen voor een bak
met verschillende kamers. Zo kunnen we materiaal blijven
verzamelen, terwijl de vorige portie rustig ligt te rijpen.
Plaatsing in de (half)schaduw is ideaal. Het is verder van
belang om een luchtig mengsel van klein geknipt tuinafval
te creëren. Allerlei organismen (zoals wormen, schimmels
en bacteriën) gaan gedurende enkele maanden met het
materiaal aan de slag en verteren de licht vochtige plantenen etensresten tot fraaie compost die heerlijk geurt naar
verse bosgrond. Het gebruik van compost is zeer gezond
voor het bodemleven en dus goed voor onze tuin.

Het is niet de bedoeling dat de inhoud van de compostbak
gaat rotten. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er te veel
grasmaaisel of bladeren in een keer aan het mengsel wordt
toegevoegd. Dat kan dus beter gespreid gebeuren. Niet
alles is geschikt voor de compostbak: schillen van citrus
vruchten verteren zeer slecht door hun waslaagje aan de
buitenkant. Resten van ecologisch geteelde gewassen
verteren makkelijker dan die van bespoten groente en fruit.
Gekookte en dierlijke resten zijn niet geschikt, maar trekken
wel ratten aan. Ook is voorzichtigheid geboden met woe
kerend wortelonkruid of zich hardnekkig uitzaaiende plan
ten. Die kunnen beter eerst een flinke tijd in de zon gedroogd
worden. Plantenresten met ziekten en schimmels horen
beslist niet thuis in de compostbak. Sommige boomblade
ren (van bijvoorbeeld eik en beuk) verteren vrij langzaam.

Onze zelfgemaakte compostbak met twee kamers, deksel
en losse voorkant. Ventilatie van de compostbak is essen
tieel voor een snel, goed en geurloos verlopend verterings
proces. Kippengaas houdt de inhoud van de bak binnen.
Een afgedekte compostbak heeft als voordeel dat de
waardevolle bestanddelen niet direct in de grond wegspoe
len met een regenbui. Een losse voorkant vergemakkelijkt
het omzetten en uitscheppen van compost.
Bronnen: AVVN.nl (groentjes) / milieucentraal.nl / tuinieren.nl / tuinadvies.be
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Volkstuinhuisregels

Fietsen op het tuinpark
Kinderen tot 7 jaar en tuinders met een ontheffing van het
bestuur 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. Brom(snor)
fietsen of e-biken op het tuinpark is niet toegestaan.

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,
zolang ze passen binnen de voorschriften.
Voor het bouwen of wijzigen van een bouwsel heb je
een ondertekende goedkeuring nodig van de bouwcom
missie en/of de bondsbouwcommissie. Bouwsels zijn o.a.
een tuinhuis, schuur, kweekkas, broeibak, gereedschaps
kist, schutting, pergola, gaskist, zonnepaneel, accukist of
(schotel)antenne.
Voor het kappen van een boom of struik heb je een kap
vergunning nodig als hij op 1.30 m hoogte een stamdikte
heeft van 10 cm of meer. Een kapvergunning vraag je aan
via het bestuur.
Je zorgt voor onderhoud en vernieuwing van je bouwsels,
beplantingen, aangrenzende paden, hagen, sloten, sloot
kanten en beschoeiingen. Je tuin is vrij van rommel en
vuilnis, en mag niet verwilderd zijn.
De tuinen worden regelmatig gecontroleerd door de bouw-,
tuin- en laancommissie.

Geluidsoverlast beperken
Van 1 september t/m 30 april is het gebruik van explosie
motoren gedoogd/toegestaan. Van 1 mei t/m 31 augustus
is het niet toegestaan explosiemotoren in gebruik te heb
ben, behalve op woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
en op zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Op vier
zaterdagen wordt het gebruik van explosiemotoren ge
doogd van 9.00 tot 17.00 uur, te weten: 14 mei, 11 juni, 9
juli, 13 augustus 2016. Probeer het geluidsoverlast op deze
momenten zo kort mogelijk te houden.
Slapen op de volkstuin
Wil je overnachten in je tuinhuis, dan geef je dit bij de start
van het tuinseizoen door aan het bestuur. De bouwcom
missie controleert of je tuinhuis (nog) voldoet aan de veilig
heidsnormen. Is alles in orde, dan mag je er blijven slapen.
Logees zijn welkom, als je zelf ook blijft slapen.
In de wintermaanden zijn 4 tot 10 tuinhuisjes bewoond door
tuinders. Wil je hiervoor in aanmerking komen, lever dan
uiterlijk 1 september een aanvraagformulier in bij het be
stuur. Dit kun je vinden op de website, evenals de voor
waarden voor winterbewoning.

Werkuren algemeen werk
Alle tuinders werken 24 uur per jaar mee 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 zaterdagen waarop je
wordt verwacht (van 9.00 tot 12.00 uur). De helft van je
werkuren doe je voor 1 juli, de andere 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-eendracht.nl kun je een
ruiling aanvragen of een vervanging doorgeven. Niet ge
werkte uren worden in rekening gebracht 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.

Huisdieren
Honden en katten zijn welkom en vrij op de eigen tuin, maar
moeten daarbuiten aangelijnd worden.
Adreswijzigingen
Geef je adreswijziging schriftelijk door aan het bestuur
onder vermelding van tuinnummer, naam, adres, telefoon
nummer en e-mailadres.
Volkstuin opzeggen en tuinhuis verkopen
De procedure voor het verkopen van je tuinhuis begint met
het schriftelijk opzeggen van je lidmaatschap bij het bestuur
door middel van een opzegformulier. Deze kun je vinden
op de website (bij informatie) of ophalen bij de bestuurszit
ting. Je beplantingen en bouwsels worden vervolgens ge
taxeerd door de tuintaxatiecommissie en de bouwtaxatie
commissie. 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 verkoopprocedure vind je op de
website.

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.
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 riskeer je een boete.
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DIY 'bloemenbommetje'
Een 'bloemenbommetje' is een klein balletje gemaakt
van papier-maché en wilde bloemenzaad. Het balletje
houdt de zaden bij elkaar, zodat ze niet wegwaaien
nadat je ze hebt uitgestrooid. Zodra er een regenbui op
valt, verweekt het balletje en ontkiemen de zaden.
Laat eens een bommetje vallen in een saaie hoek van
je tuin, of schiet er een paar uit je autoraam of kinder
zitje in een kale berm. Het is hartstikke leuk om te doen
en ziet er nog mooi uit ook!
Zo maak je zelf bloemenbommetjes:
Laat oud krantenpapier of versnipperd kantoorpapier
een nachtje weken in een schaal met veel water. Giet
het af, maar laat het niet teveel uitlekken. Verpulver het
natte papier met een vork of met je handen tot pulp.
Maak een bal zo groot als je twee handen, en doe daar
een klein handje wilde bloemenzaad bij. Goed mengen!
Rol er dan kleine balletjes van tussen je handen, of
gebruik een leuke mal. Gebruik een spons om de
bloemenbommetjes aan te drukken in de mal. Zet de
balletjes weg tot ze helemaal droog zijn, daarna zijn ze
klaar voor een bloemenbombardement!
(Bron: onegoodthingbyjillee.com)

Brandnetelsoep
Brandnetelsoep, voor waaghalzen. Lijkt qua smaak
op spinaziesoep. Tip: pluk alleen de toppen van de
brandnetels, en draag handschoenen!
Laat een klont roomboter smelten in een grote soep
pan. Bak hierin een 1 gesnipperde ui, 1 geplet teentje
knoflook, 1 wortel in dunne plakjes, 1 prei in dunne
ringetjes, en 1 aardappel in kleine blokjes tot ze zacht
worden.
Voeg 1,3 ltr groentebouillon toe en laat ongeveer 15
minuten zachtjes koken (tot de aardappel en wortel
zacht zijn). Voeg 200g gewassen jonge
brandnetelblaadjes toe en laat nog 1 minuut koken.
Blender de soep en breng op smaak met 125g creme
fraiche, 2 el verse citroensap en wat zeezout en
versgemalen zwarte peper.
Besprenkel de soep met olijfolie extra vierge en
garneer met madeliefjes.
Bron: lepeltjelief.nl
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Faciliteiten
OPENINGSTIJDEN TOEGANGSHEKKEN

OPENINGSTIJDEN TUINWINKEL

(april t/m september)

(april t/m september)

Buitenhek

08.00 - 22.00 uur

Woensdag

19.00 - 20.00 uur

Binnenhek

Zolang de zon op is

Zaterdag

10.30 - 12.30 uur

(oktober t/m maart)

(oktober t/m maart)
Buitenhek

09.00 - 17.00 uur

Binnenhek

Gesloten houden

Uitsluitend winterbewoners 22.00 - 06.00 uur

Zaterdag

10.30 - 11.30 uur

(januari & december)

Gesloten

BEZORGSERVICE TUINWINKEL
OPENINGSTIJDEN KLEIN GROENAFVAL
(februari t/m november)
(april t/m september)
Zaterdag

11.00 - 12.00 uur

Woensdag

19.00 - 20.00 uur

Zaterdag

12.30 - 17.00 uur

De tractor bezorgt niet tijdens schoolvakanties
en officiële feestdagen.
OPENINGSTIJDEN HUISVUIL
VERHUURSERVICE TRACTOR

(april t/m september)
Woensdag

19.00 - 20.00 uur

Zondag

16.00 - 17.00 uur

Werkwijze:
1. Koop een coupon in de tuinwinkel.
2. Reserveer een rit bij een chauffeur
(maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).

SPROEIEN MET LEIDINGWATER

3. Betaal met de coupon.
Het huren van de tractor is niet mogelijk in het weekend,
tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen.

(april t/m september)
Ochtend

07.00 - 10.00 uur

Avond

19.00 - 22.00 uur

Chauffeurs:
Ed Admiraal

06-13897498

Saïra van Essen

06-24669440

Rosie Finnegan

06-21400635

Frans van Hulst

06-22240282

Mariet van Ittersum

06-27168741

Marcel Postema

06-41990571

Cor Vennik

06-12131732

Bestuurszittingen
Van april t/m oktober zijn elke eerste dinsdag van de maand minimaal twee bestuursleden van 19.00 tot 20.00 uur
aanwezig in het bestuurskantoor. Ook de bouw- en taxatiecommissie is dan aanwezig.
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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:
Eric Wirken

06-31696976

tuin 44

Sander Doorenspleet

06-41702521

tuin 100

Katja Michael

06-16774573

tuin 100

Henk Oosterling

06-45464518

tuin 184

Shirley Oosterling

06-45464531

tuin 184

George Petrovai

06-24393550

tuin 158

Patty Schouten

06-48174110

tuin 139

