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Geblesseerd het tuinseizoen in
Wat is het winterseizoen snel gegaan. November sloten we het water van onze
tuin af en zo was het in maart weer nodig om de eerste stekjes water te geven
en konden we zelfs begin april onze eerste eigen asperges oogsten. Ok, het
waren er maar vier, maar wat waren ze lekker.
In het heerlijk zonnetje in maart heb ik nagedacht over de afgelopen maanden.
U staat er wellicht niet bij stil, maar voor ons als bestuur gaat het in de winter
maanden gewoon door en zijn we regelmatig op De Eendracht te vinden. Niet
alleen op onze eigen tuin, maar ook voor allerhande bestuurstaken. Maandelijks
vergaderen, mail beantwoorden, winterploeg aansturen, financiën op een rijtje
zetten, overleg met diverse commissies en ons weer voorbereiden op een nieuw
tuinseizoen.
Een seizoen wat we als bestuur geblesseerd ingaan met het gemis van twee
kanjers van bestuursleden, Hanneke en Simone. Helaas hebben zij door per
soonlijke omstandigheden besloten hun bestuurstaken volledig neer te leggen
en af te treden. Een onverwacht besluit, maar een besluit dat we absoluut
respecteren. Ik wil hen op deze plek, mede namens de andere bestuursleden,
danken voor hun enorme inzet in het bestuur.
De werkzaamheden zijn inmiddels verdeeld, maar dat betekent dat we momen
teel meer met minder bestuursleden doen. We doen ons best om iedereen te
vreden te stellen, maar het kan zijn dat u hierdoor wat langer op een reactie
terug moet wachten. We hopen op uw begrip hiervoor.
Simone heeft overigens wel haar creatieve handen aangeboden voor het sa
menstellen van het clubblad. Deze handen hebben we zeker het afgelopen jaar
gemist, maar blij dat ze ons weer kan helpen om jullie een mooi clubblad te
leveren. Ik hoop dat u het ook mooi vindt.
In dit clubblad geven wij u een korte weergave van de afgelopen periode, diver
se praktische informatie, vacatures, data voor allerlei activiteiten in 2017, geven
we aandacht aan het 100-jarig bestaan van de Bond van Volkstuinders en nog
veel meer.
Ik wens u veel leesplezier en een mooi tuinseizoen 2017 toe!
Marieke van der Linden
Voorzitter
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Bestuur
VOORZITTER
Marieke van der Linden
SECRETARIS
John van Geffen
PENNINGMEESTER
Patricia van der Haas
VICEVOORZITTER
Paula Mol
ALGEMEEN BESTUURSLID
Wil Vennik

Commissies
KASCOMMISSIE
Johan van Schendel (coördinator)
Frank de Smalen
Hans Johansen
Contactpersonen bestuur:
Patricia en Wil
INKOOPCOMMISSIE
Franca Willemse (coördinator)
Marleen Bressinck
Saïra van Essen
Annuska Kooij
George Petrovai
Ronald Schutten
Contactpersonen bestuur:
Patricia en Wil
COMMUNICATIECOMMISSIE
Marco van Beijnum
Simone Grent
Contactpersoon bestuur:
Marieke

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

TUINCOMMISSIE ZOMERPLOEG
Rikko Voorberg (coördinator)
Tineke Caland
Loes van der Feen
Sjoukje Goldman
Contactpersonen bestuur:
John en Paula

CLUBHUISCOMMISSIE
Sandra Boogaard (coördinator)
Jeannette Calbo (barcoördinator)
Bert Drukker
Patrick Zwaluë
Contactpersonen bestuur:
Wil en Marieke

BRANDERPLOEG
Stephan van Soomeren (coördinator)
Diana van Onselder
Helen Premsela
Hans Teulings
Hessel Zijlma
Contactpersonen bestuur:
John en Paula

ONTSPANNINGSCOMMISSIE
Gerrie Kusters (coördinator)
Ester van den Boogaard
Theo Kruize
Sabrina Zwaluë
Contactpersoon bestuur:
Wil en Marieke

LAANCOMMISSIE
Annemieke v. Leeuwen (coördinator)
Bea Buddelmeijer
Joke Buddelmeijer
Melanie Chen
Contactpersonen bestuur:
John en Paula
TUINTAXATIECOMMISSIE
Huub Vink (coördinator)
Nel Lamens
Karin Wirken
Contactpersonen bestuur:
John en Paula
BOUW- EN TAXATIECOMMISSIE
Monny Litjens (coördinator)
Maurice Bindervoet
Johan Boogaard
Ron Korthuis
Contactpersoon bestuur:
Wil
WATERLEIDINGCOMMISSIE
Daan Stubbe (coördinator)
Contactpersoon bestuur:
Wil
ELEKTRICITEITSCOMMISSIE
Cor Vennik (coördinator)
Hans Johansen
Contactpersoon bestuur:
Wil
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KLAVERJASCOMMISSIE
Arie van Haeften (coördinator)
Johan van Schendel
Contactpersoon bestuur:
Wil
BILJARTCOMMISSIE
Hans Johansen (coördinator)
Contactpersoon bestuur:
Wil
EHBO-COMMISSIE
Erik Wirken (coördinator)
Sander Doorenspleet
Katja Michael
George Petrovai
Patty Schouten
Contactpersoon bestuur:
Marieke
ARBO-COMMISSIE
Arie Spooren (coördinator)
Ruud de Leeuw
Contactpersoon bestuur:
Marieke en Paula

Vacatures
zomerploegleider (4 vacatures)
winterploegleider (1 vacature)
onkruidbrander (1 vacature)
kascontroleur (2 vacatures)
loodgieter (1 vacature)
elektricien (1 vacature)
Informatie over deze vacatures
kunt u inwinnen bij het bestuur.

Komt u ook?

Bestuursnieuwtjes
Bestuurssamenstelling gewijzigd
Simone en Hanneke hebben in het
voorjaar het bestuur verlaten vanwege
persoonlijke omstandigheden. Een
groot gemis en tegenslag voor ons als
bestuur.
Met ook het geplande aftreden van Wil
tijdens de voorjaarsvergadering in het
vooruitzicht, gaat het bestuur met nog
maar 4 bestuursleden het nieuwe
tuinseizoen toch wat moeizaam in.
Er zijn ondertussen enkele nieuwe
leden gepolst en we hopen u dan ook
tijdens de voorjaarsvergadering in
ieder geval één nieuw bestuurslid voor
te stellen.
Voor nu hebben we als bestuur een
herverdeling van werkzaamheden
gemaakt en richten we ons op de
hoogste prioriteiten. Dit kan vertraging
hebben voor minder urgente zaken,
maar we kunnen hopelijk rekenen op
uw begrip hiervoor.
Clubblad
We zijn blij u weer een mooi clubblad
te presenteren. Vorig jaar hebben we
de creatieve inzet van Simone erg
gemist. Ondanks dat zij afscheid heeft
genomen van het bestuur, zet zij haar

bijdrage voor het clubblad voort. We
zijn dan ook blij u weer een mooi blad
te presenteren. Heeft u nog tips of
ideeën? Mail dit dan naar redactie@
volkstuinpark-de-eendracht.nl.
100-jarig bestaan
Bond van Volkstuinders
Dit jaar bestaat de Bond 100 jaar en
dat wordt uitgebreid gevierd met tal van
activiteiten. U heeft hierover vast al
gelezen in de Vroegop. Uit handen van
de penningmeester van de Bond, Ralf
Grevelink, hebben wij een bijdrage
ontvangen om een activiteit in het
kader van dit 100-jarig bestaan op de
Eendracht te organiseren. Later dit
seizoen meer hierover.
Overleg diverse commissies
Er is het winterseizoen overleg ge
voerd met een aantal commissies. Er
is gesproken over hoe 2016 voor de
commissies is verlopen, wat hun
ideeën zijn voor 2017 en wat zij hierin
verwachten van het bestuur. Helaas
hebben we nog niet alle commissies
kunnen spreken, dit pakken we verder
op in het najaar (of eerder op aan
vraag).

Voorjaarsvergadering 20 mei!
Tijdens deze vergadering komen
alle leden bijeen voor een aantal
onderwerpen; het jaarverslag van
2016, maar het bestuur hoort ook
graag welke ideeën u heeft voor de
vereniging of voor de bond.
De volledige agenda ontvangt u
binnenkort per mail of post, of heeft
u inmiddels ontvangen.
Amendementen kunnen tot uiter
lijk vrijdag 5 mei 2017 schriftelijk bij
het afdelingsbestuur worden inge
diend.
Vragen voor de rondvraag kunnen
schriftelijk vooraf aan de vergade
ring bij het bestuur worden ingele
verd.
Bent u verhinderd, dan kunt u een
medetuinder machtigen om uw
ideeën tijdens de vergadering aan
te dragen (zie formulier hieronder).
Na afloop drinken we graag
samen een borreltje van 't huis!

Machtigingsformulier
Hierbij geeft ondergetekende:
Naam:

Tuinnummer:

Last en volmacht aan:
Naam:

Tuinnummer:

Om voor en namens hem/haar de op 20 mei 2017 te houden afdelingsvergadering van Volkstuinpark De Eendracht
bij te wonen, en om voor en namens hem/haar te stemmen en mee te werken aan het nemen van besluiten, en
verder al datgene te doen en na te laten wat de gemachtigde in het belang van de volmachtgever gunstig en nodig
acht.
Plaats:
Datum:
Handtekening:
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Restyling clubhuis
Begin april werden commissies
nogal verrast door een clubhuis
zonder gordijnen en lege kasten. De
stoelen en tafels stonden er nog wel,
maar echt gezellig was het niet. Wat
was er aan de hand?
De Clubhuiscommissie (CC) en Ont
spanningscommissie (OC) waren in
een enthousiaste bui voortvarend aan
de slag gegaan om het clubhuis op te
knappen. Helaas waren ze in hun ijver
vergeten de andere commissies in te
lichten.

Achteraf gezien hadden ze dit graag
anders gedaan, maar het kwaad was
al geschiet, met twee klachten tot ge
volg. Het bestuur heeft samen met de
CC/OC de situatie besproken en er zijn
in goed overleg nadere afspraken ge
maakt. Het lijkt ons goed uit te leggen
hoe een-en-ander gelopen is, om on
duidelijkheden verder te voorkomen.
Tijdens het commissieoverleg begin
maart 2017 heeft de OC/OC de aan
vraag gedaan bij het bestuur om een
aantal werkzaamheden uit te voeren in
het clubhuis. Helaas waren deze werk

Overdrachten
In 2016 zijn 21 tuinen overgedragen aan een nieuwe tuinder, en daarbij heeft
1 tuinder in februari 2017 een tuinruil gedaan.
We heten deze tuinders van harte welkom op De Eendracht, en wensen
hen veel tuinplezier op hun nieuwe stek!
tuin

oudtuinder

nieuwe tuinder

sinds

017

C. Boogaard-Kuulkers Trudy Planting

21-05-2016

027

W. Hof

Linda Maasdijk

09-01-2016

040

F. Kollison

Fatima Slimane

10-09-2016

045

A. Stubbe

Jeroen Ottens

10-08-2016

056

G. Roest

Carlo de Waal

27-05-2016

076

H. Philip-Luking

Marieke Berghuis

19-11-2016

098

M. Poels

Sabrina de Haan

15-06-2016

099

F. van Lieshout

Corina Arntz

06-11-2016

101

L. Grouiller

Samantha v/d Berg

06-11-2016

125

E. de Smet

Tom Lore de Jong

03-09-2016

129

S. van den Bremen

Daniëlle Driessen

16-07-2016

144

B. Welling-Bolleman

Amanda Gigler

08-08-2016

154

F. Weidema

Jolijn Bosma

13-07-2016

156

R. van Wijngaarde

Teresa Hollaar

13-06-2016

157

M. van Lent

Cees Blokker

26-11-2016

177

M. Christoph

Nicole Sterk

23-07-2016

178

L. Snijder

Rob Heyke

04-06-2016

179

E. Schaap

Rutger v/d Berg

12-03-2016

193

D. Prins

David Deudekom

07-05-2016

219

E. Schoof

Fatima Aayoud

11-02-2017

225

E. de Haan

Eline van der Werf

15-10-2016

238

Y. Jongerius-de Boer

Yvonne de Graaf

26-10-2016
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zaamheden niet ingediend voor de
begroting 2017, maar er werd toch
ruimte gevonden voor een kleine bij
drage (binnen de begroting voor de
werkzaamheden aan het bestuursge
bouw). We hebben de commissie ge
vraagd zelf de prioriteiten te stellen,
omdat zij het clubhuis het meest ge
bruiken. Daarnaast heeft de Ontspan
ningscommissie aangegeven de fooi
enpot een mooie invulling te willen
geven bij het clubhuis. Zij hebben deze
bestemming afgestemd met de barme
dewerkers.
Het is jammer dat de aanloop voor wat
commotie heeft gezorgd, maar we
hopen dat het clubhuis straks weer een
mooie en gezellig plek is om in samen
te komen. Er zijn ook vragen gesteld
over het verdwijnen van een aantal
zaken zoals boeken en gordijnen. De
door leden gedoneerde boeken heb
ben een nieuwe plek gekregen. De
gordijnen waren beslist aan vervan
ging toe. De nieuwe rolgordijnen wor
den net als de andere gordijnen brand
vertragend gemaakt. Nieuwsgierig wat
de plannen zijn? In het clubhuis hangt
een overzicht met de werkzaamheden.
De planning is de werkzaamheden in
het clubhuis voor de voorjaarsverga
dering af te ronden.

Oproep
bardienst
De clubhuiscommissie vraagt hulp
om bardiensten te draaien tijdens
diverse activiteiten.
Interesse?
Stuur een berichtje naar het
bestuur.

Metamorfose van het bestuursgebouw
In en om het bestuursgebouw is in het afgelopen winterseizoen weer hard gewerkt. Het streven was om de
koffiekamer voor de groenploegen uit te breiden en geschikt te maken voor het gezellig huisvesten van grotere en
ook andere groepen. Zoals bijvoorbeeld de Kinder Knutselclub op de zaterdagmiddag (zie agenda). En het resul
taat van de herinrichting mag er zijn, dankzij de hulp van diverse trouwe vrijwilligers!
Ontmoetingsruimte & zonnig terras
De koffieruimte en computerruimte van
het onderhoud zijn bij elkaar getrok
ken, daarvoor is de glazen tussenwand
verwijderd. De verwarming is opnieuw
aangelegd, en alles is opnieuw ge
schilderd. Er staat nu een grote tafel
waar iedereen gemakkelijk rondom
kan plaatsnemen. En er is een nieuwe
keuken geplaatst om tegemoet te
komen aan de behoeften van de ver
schillende gebruikers.

Tot slot is er een groot terras aange
legd aan de achterzijde van het be
stuursgebouw. Aan de kant van de
sloot worden nog hemelwaterafvoeren
aangebracht.

Naast deze ontmoetingsruimte is een
afsluitbare ruimte gekomen waar de
spullen van de bouw- en taxatiecom
missie staan, en waar ook ruimte is
voor het kleine tuingereedschap dat
elke week door de groenploegen wordt
gebruikt. Deze ruimte is nog niet hele
maal klaar. De vloer bij de toegangs
deur wordt nog afgewerkt zodat het
goed aansluit, leidingen worden nog
vastgelegd en onder meer het hangen sluitwerk wordt nog aangebracht.

AED in het bestuursgebouw
In de gang aan de voorkant van het
bestuursgebouw is een tussenwand
geplaatst. Hierdoor is een aparte voor
ruimte ontstaan waar de EHBO'ers ten
alle tijden een AED beschikbaar en
binnen hun bereik hebben. De deur
van deze voorruimte blijft gedurende
het tuinseizoen permanent onafgeslo
ten, en in de winter is de deur te openen
met een heksleutel. De AED-installatie
wordt nog aangebracht.
Achter de tussenwand is een nieuwe
ruimte ontstaan die aansluit op de
doucheruimte. Deze wordt nog verder
ingericht en afgewerkt.

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 13 mei 2017

Plaats:

wachthuisje

Tijd:

12.30 tot 14.30 uur

Wij hopen u allemaal te mogen begroeten op 13 mei!
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Kinder Knutsel
club (3-8 jaar)
Iedere 1e zaterdag van de maand
is er voor kinderen van 3 tot 8 jaar
een knutselclub, van 13.00 tot
14.00 uur in de ontmoetingsruimte
(achter het bestuursgebouw). El
ke maand worden er nieuwe kunst
werken gemaakt, spelletjes ge
speeld of lekker gedanst in een
mini-disco. De kinderen leren el
kaar op een leuke manier beter
kennen en doen weer nieuwe tuin
speelmaatjes op. Meedoen en li
monade is gratis.
Zaterdag 6 mei is de eerste keer
van dit tuinseizoen en mogen de
kinderen pannenkoeken versieren!
Oproep
Wie heeft zin om de knutselclub
ook 1x per maand te draaien (mei
t/m september)? Dan kunnen de
kinderen nog vaker komen knutse
len op de zaterdag.
Ben je daarin geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Daphne
Hagen via d.hagen@hva.nl of
06-47050092, of loop even aan bij
tuin 73.

Mini Kleurplaat

Maquette van de avontuurlijke speeltuin.
Foto: Paula Mol

Agenda 2017
Mei
Za 6 mei

13.00u Kinder Knutselclub

bestuursgebouw

Za 13 mei

12.30u Zaden & Stekjes Ruilmarkt

wachthuisje

Za 20 mei

14.00u Voorjaarsvergadering & Borrel

clubhuis

13.00u Kinder Knutselclub

bestuursgebouw

Za 1 jul

13.00u Kinder Knutselclub

bestuursgebouw

Za 1 jul

20.00u Bingo

clubhuis

Za 15 jul

17.00u BBQ

clubhuis

Zo 23 jul

11.00u Voetbaltoernooi

clubhuis

Za 5 aug

13.00u Kinder Knutselclub

bestuursgebouw

Zo 6 aug

17.00u Nancy's Eetfestijn

clubhuis

Zo 13 aug

11.00u Volleybaltoernooi

clubhuis

Za 19 aug

19.00u Lampionoptocht & Tentenkamp

clubhuis

Zo 27 aug

13.00u Kinder Kermis

clubhuis

Za 2 sep

13.00u Kinder Knutselclub

bestuursgebouw

Za 2 sep

20.00u Super Bingo

clubhuis

Zo 10 sep

10.00u Biljarttoernooi

clubhuis

Za 16 sep

20.00u Laatste Avond Klaverjassen

clubhuis

Juni
Za 3 jun
Juli

Augustus

September
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Avontuurlijke Speeltuin
Er is een interessant bericht verschenen over het spelen in de natuur, zoals bijvoorbeeld in de pas aangeleg
de avontuurlijke speeltuin op ons tuinpark. Dit bericht van het ANP willen wij jullie niet onthouden en is hier
volledig te lezen:
OUDERS ZIJN TE VOORZICHTIG:
'Laat kinderen meer risico's nemen
met spelen'
We zijn te voorzichtig als ouders en
daardoor worden onze kinderen bang
en onzeker. Dat zegt VeiligheidNL. Om
daar iets aan te doen start vandaag de
campagne 'Met een beetje risico
komen ze er wel'.
De boodschap van de campagne is:
laat kinderen al vanaf 5 jaar oud meer
risicovol spelen. Dat heeft een positie
ve invloed op de fysieke en mentale
gezondheid van kinderen. Ze leren ri
sico's inschatten, ze worden zelfred
zaam en bouwen zelfvertrouwen op.
In bomen klimmen
Uit steeds meer onderzoek blijkt dat
spel met risico's hard nodig is. De term
'risicovol spelen' is bedacht door de
Noorse pedagoog Sandseter om aan

te geven welke aspecten van spelen
we missen als we kinderen te veel
beschermen en wat de effecten daar
van zijn voor de ontwikkeling van kin
deren.
VeiligheidNL zegt daarover: "Vroeger
was het vrij gewoon dat kinderen in
bomen klommen, op geheime plekken
speelden of hutten bouwden in de
bosjes. Tegenwoordig zijn de mogelijk
heden daarvoor voor kinderen veel
beperkter, niet in de laatste plaats
omdat we kinderen willen beschermen
tegen risico's."
Risico en gevaar
Uit een eigen onderzoek van Veilig
heidNL blijkt dat 79 procent van de
ouders hun kind wel graag vaker risi
covol wil laten spelen, omdat ze begrij
pen dat dat goed is voor de ontwikke
ling van hun kind, maar dat in de prak
tijk toch tegenhouden omdat ze bang
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zijn dat hun kind gewond raakt of dat
anderen in hun omgeving het afkeu
ren.
Het verschil zit hem volgens Veilig
heidNL in risico en gevaar: "Als ouder
moet je je kind beschermen tegen
gevaren, niet de risico's wegnemen.
Als een kind niet zelf de risico's kan
inschatten, omdat het daar de vaardig
heden nog niet voor heeft of omdat de
risico's voor het kind niet zichtbaar zijn
moet je als ouder dus ingrijpen."
Campagne
Voor de campagne heeft VeiligheidNL
een speciale website gemaakt met een
testje en allerlei adviezen en tips voor
ouders: www.risicovol-spelen.nl.
(Bron: rtlnieuws.nl)

Foto: John van Geffen

Groenprojecten
Groenprojecten op het volkstuinpark
Verslag
enen
foto's:
John
van
Geffen
Verslag
foto's:
John
van
Geffen
TARZAN aan het werk
Op woensdag 15 maart 2017 waren de
boomspecialisten van TARZAN op ons
tuinpark bezig met het snoeien en
kappen van elf bomen die problemen
veroorzaakten. Al in de zomer van
2016 waren wij daarvoor met een
aantal boomexperts in de weer om de
situatie onder de loep te nemen. Uit het
aanbod van de offertes kwam uiteinde
lijk het bedrijf TARZAN als beste keus
naar voren. Wij hebben inmiddels
goede ervaringen met deze specialis
ten.
Kapvergunning
Na onze keuze, begon de lange weg
van de aanvraag van de vereiste om
gevingsvergunning, het verlenen ervan
en het aflopen van de wettelijke termijn
voor het maken van bezwaar. Uitein
delijk na vier lange maanden wachten,
was het op 8 maart 2017 zover dat de
termijnen waren verstreken. Een leuk
team van enthousiaste medewerkers
ging de klus te lijf op deze prachtige,
zonnige dag. Om de kosten te bespa
ren, zorgden wij zelf met de inzet van
een aantal fantastische vrijwilligers
voor de afvoer van alle takken en
stammen.
De probleembomen
De aftakelende els vlak bij het clubge
bouw werd geveld. Bij het vellen brak
de top van de boom spontaan af toen
er enige druk op werd uitgeoefend. Het
was hoog tijd om deze oude baas te
vellen. Onderdelen van de stam zijn
hergebruikt als nieuwe speelelemen
ten in de pas aangelegde avontuurlijke
speeltuin. De takken zijn met onze
hakselaar tot haksel verwerkt en als
bodembedekking daar gebruikt. Het
bleek alleen niet voldoende om de hele
bodem te bedekken.
Langs het sportveld moest een grote
meerstammige conifeer het veld rui
men omdat het woekerde door de er

Vervolgens is 25 m3 zoet zand aange
bracht. Deze bovenlaag is vermengd
om een zo homogeen mogelijk zaai
bed te creëren. Vervolgens is het ge
bied ingezaaid met een bloemrijk
grasland mengsel. Alle vrijgekomen
materialen zijn afgevoerd naar een
erkend verwerkingsbedrijf en het ter
rein is weer afgewerkt. Dat deel van de
Bremsingel is weer onder controle en
mag weer gaan groeien en bloeien.

naast staande lindenboom. Deze
boom heeft nu weer alle ruimte om zich
te herstellen van de schade en mooi te
worden. Er is nu meer zon op het
sportveld. Verder zijn een aantal acute
probleemsituaties in privétuinen met
thuja’s, een grove den, een jeneverbes
en fijnsparren na overleg met de be
treffende tuinders opgelost. Voorts zijn
een Libanese ceder ingenomen en een
imposante moerascypres opgekroond.
Deze prachtige bomen komen weer
beter tot hun recht.
Aan de vergunning verbond de ge
meente het voorschrift tot herplanting
van twee bomen rond het clubhuis met
een vastgestelde maat. De overige
herplanting in de privétuinen mag met
bijvoorbeeld kleine fruitboompjes.
Voor het eind van 2017 pakken we dit
op.
Algemeen groen
Groei & bloei aan de Bremsingel...
In het vroege voorjaar hebben wij een
noodzakelijke ingreep laten doen aan
een derde deel van de Bremsingel,
nabij de Dijksloot. De situatie van ver
waarlozing was daar zodanig dat diver
se soorten hardnekkige onkruid en
grassen de planten en wortels verstik
ten. De bestaande begroeiing is met
een rupsgraafmachine verwijderd.
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Een goed begin is het halve werk?
De situatie bij de Bremsingel heeft ons
geleerd direct bij de start van het sei
zoen alle singels vrij te maken van het
resterende onkruid, grassen, zaailin
gen en restanten van achtergelaten
groen. De branderploeg is ook in de
winter actief geweest langs de paden.
Het doel is een goede beginsituatie te
realiseren, zodat het onderhoud gedu
rende het seizoen in de hand gehou
den kan worden. Deze aanpak maakt
wel weer dat er veel groenafval afge
voerd moet worden.
De afvoer van het groenafval pakken
wij daarom opnieuw aan. Met ingang
van dit seizoen is er elk week al vanaf
09.30 uur een trekkerchauffeur be
schikbaar die bij de betreffende singel
een aanhangwagen zal plaatsen waar
op het groenafval gelegd kan worden.
Dit afval wordt dan opgehaald en afge
voerd naar een speciale container die
wij in gebruik gaan nemen. Op deze
wijze hebben de mensen van de ploe
gen hun handen meer vrij voor het
noodzakelijke werk.
Bij wijze van proef willen wij de be
staande groencontainer open laten
zodat een tuinder op elk gewenst mo
ment zijn groenafval kan brengen.
Hierdoor is niemand meer afhankelijk
van de openstelling op de zaterdagen.

Projecten Natuurlijk Tuinieren
Langs het sportveld is aan de zijde van de drie hutten een groenproject voltooid op basis van natuurlijk tuinieren. Op een
speelse manier zijn stenen en tegels hergebruikt in golvende borders en gebieden waarin nieuwe aanplant nauwgezet
op elkaar is afgestemd. Klemzittende struiken en bomen zijn vrijgemaakt en kunnen weer tot ontplooiing komen. Er is
een looppaadje aangelegd tussen de grote paddenpoel langs de Kleuterlaan en het gebied met de golvende borders,
waar je heerlijk in de zon kunt zitten.
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Uitnodigende en
duurzame entree
van het tuinpark
Laancommissie
Dit jaar lopen Annemieke, Bea, Joke en Melanie op 5 zaterdagen langs alle
tuintjes om te kijken of ze er weer verzorgd bij staan. Zij komen langs op de
volgende zaterdagen: 22 april, 3 juni, 15 juli, 26 augustus en een eind
controle op 23 september.
De dames controleren zoals altijd op het onderhoud van het pad, de heg,
overhangende takken, de staat van het toegangshek, en een goede zicht
baarheid van het tuinnummer en naam van de tuinder. Ze houden ook in de
gaten of de tuin zelf niet is verwaarloosd en of de slootkant vrij is van vuil
en te hoge beplanting.

Checklist laancontrole
Pad
• Jouw helft van het pad is vrij van begroeiing
• Er zijn geen overhangende takken (lager dan 3,5 m) boven het pad

Heg
• Er is een heg langs het pad aanwezig
• De heg is geknipt
• Alle begroeiing onder de heg is verwijderd
• De heg is niet hoger dan 80 cm (indien netjes geknipt; max. 100 cm)
• De heg is niet te breed; er is vrije doorgang voor tractor en hulpdiensten

Toegang tuin
• Er is een naar binnen draaiend hek (in goede staat) aanwezig
• Het tuinnummer en achternaam tuinder zijn goed zichtbaar vanaf het pad

Tuin
• De tuin is vrij van afval/grofvuil
• De tuin is niet verwilderd
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In 2016 zijn op het voorterrein een
aantal verbeteringen aangebracht.
Momenteel werkt het bestuur aan
ideeën om ook de entree van het
tuinpark te verbeteren. Om niet over
een nacht ijs te gaan, zijn diverse
opties besproken en uitgewerkt op
de geschatte kosten. Wat dit project
in het bijzonder lastig maakt, is dat
ook zware vrachtauto’s intensief
gebruikmaken van het voorterrein.
Denk maar aan het leeghalen van de
perscontainer, de groencontainer en
het afleveren van de gasflessen en
zand.
De entree wordt gezien als het visite
kaartje van het tuinpark. Het bestuur
werkt daarom aan een plan om het
aanzicht van deze toegang te verfraai
en en wil daarbij tegelijk ook inspelen
op de extra eisen.
Er wordt gedacht aan een combinatie
van aan elkaar sluitende, stevige be
tonplaten waarover de vrachtauto’s
kunnen rijden, met rondom grind. Ie
dereen kan dan gebruikmaken van de
platen voor kruiwagens en andere
vervoermiddelen.
De gehele aanpak vereist wel, dat het
gebied vrijgemaakt moet worden van
puin en stenen. Het wordt daarvoor
deels uitgegraven en daarna met zand
opgevuld. Deze kostbare klus gaat
zeker een week in beslag nemen.
De tijd was te kort om het vóór het
tuinseizoen aan te pakken. Het goede
weer veroorzaakte al vroeg veel acti
viteit. De definitieve keuze gaat het
bestuur nog maken en de planning is
nu in het najaar van 2017. Het voorter
rein zal dan tijdelijk moeilijk toeganke
lijk zijn.

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 nooit 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: 13 mei, 10 juni,
8 juli, 12 augustus 2017. 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 vrijwillig 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.
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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Donker
Ingezonden: Frans van der Feen
Het is menselijk om te verlangen naar wat we niet hebben: iemand die op
zand tuiniert, waardoor zijn rozen er maar armetierig bij staan, verlangt naar
vette klei, terwijl de kleituinier, die na een week regen zijn laarzen niet los
kan krijgen uit de zuigende brij, een moord zou doen voor goed afwaterend
zand. En wie in het donker tuiniert, verlangt naar licht.
Een donkere tuin is meestal het gevolg van dingen die we niet kunnen
veranderen. Als uw tuin donker is omdat hij volledige door jasmijn, mahonia
en andere heesters is overgroeid, dan kunt u immer de bijl aan de wortel
van het probleem leggen. Maar wordt de diepe schaduw veroorzaakt door
een boom, dan denkt u wel tweemaal na voordat u die tot brandhout ver
oordeelt.
Ten eerste hebt u met de gemeente te maken. Niet iedere boom mag u
zomaar omhakken, zeker niet als het om een beeldbepalend prijsexemplaar
gaat. En ten tweede moet u dat niet willen.
Een boom in een tuin is een geweldig bezit. Want een boom is een ecosys
teem. Hij biedt een woonplaats aan vogels, vlinders, kevers, en allerlei
andere insecten.
Wie een boom in de tuin heeft, heeft wel 50 procent meer dieren in zijn tuin
ten opzichte van iemand die alleen maar op het maaiveld tuiniert.
(Bron: Tuinscheurkalender van Romke van de Kaa en Paul Geerts)

Afval en hergebruik
zeer ongewenst, want uiteindelijk betalen de leden zelf de
extra kosten. Zij dringen er met klem op aan alleen flessen
glas in de speciale containers te deponeren en al het an
dere glas zelf af te voeren.

Het bestuur signaleert een toenemende gemakzucht bij
tuinders bij het verwerken van hun eigen afval. Steeds meer
blijkt dat leden niet de moeite nemen om zelf hun afval af
te voeren en dat ze dit dumpen in de kartoncontainer of
flessenbakken. Dit gedrag leidt tot veel en ongewenst extra
werk voor onze spaarzame vrijwilligers, die dit afval hand
matig moeten sorteren, omdat de vuilverwerker van onze
vereniging het vuil anders niet accepteert.

Het is op ons volkstuinpark de bedoeling om net als thuis het
afval te scheiden, zodat het afvalverwerkingsbedrijf de
grondstoffen kan terugwinnen voor hergebruik.
Als dienstverlening staat er voor de leden voor het gemak
een groencontainer, een huisvuilcontainer, een flessenbak
en een kartoncontainer op het voorterrein. Gebruik elke
container waarvoor hij bedoelt is, en neem zelf de verant
woordelijkheid voor alles wat overblijft. Breng dit weg naar
een Afvalpunt (bijvoorbeeld Seineweg 1, Amsterdam).

Bij uitstek de flessenbakken worden gebruikt voor het
dumpen van allerlei andere soorten glas dan flessenglas.
Dit is niet toegestaan, omdat flessenglas een geheel ander
recycle circuit heeft dan al het andere glas. Ook levert het
grote schade op aan de vrachtauto’s die het glas ophalen.
In het laatste gesprek met onze vuilverwerker (Van Ganse
winkel) is naar voren gekomen dat de flessenbakken niet
meer geleegd zullen worden in dergelijke gevallen en dat
ook boetes kunnen volgen. Deze situatie vindt het bestuur

Als de situatie niet verbetert, ziet het bestuur zich helaas
genoodzaakt om deze dienstverlening op te heffen en de
afvoer van afval door de leden individueel te laten uitvoeren.
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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

Altijd achter je sluiten

Alleen 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)
Dagelijks

Geopend

Proefproject: tuinders kunnen op elk gewenst
moment hun groenafval inleveren.

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

Werkwijze:

Zondag

16.00 - 17.00 uur

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.

(april t/m september)

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

Ochtend

07.00 - 10.00 uur

Avond

19.00 - 22.00 uur

Chauffeurs:
Mariet van Ittersum

06-11126133 (coördinatie)

Rosie Finnegan

06-21400635

Frans van Hulst

06-22240282

Annuska Kooij

06-52375406

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 en (binnenkort) in
de vooringang van het bestuursgebouw.
EHBO-ers:
Eric Wirken

06-31696976

tuin 44

Sander Doorenspleet

06-41702521

tuin 100

Katja Michael

06-16774573

tuin 100

George Petrovai

06-24393550

tuin 158

Patty Schouten

06-48174110

tuin 139

