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nummer 337
Voorkant ECHOPUT: Flora Woudstra
Bij voorkant:
eindelijk lente! mijn dochter flora heeft altijd haar sony dsc w55 bij de hand en
maakte deze mooi close up van een bloem. dat de lichtheid en sprankeling
van deze voorzijde op een ieder neer moge dalen!
Frits Woudstra

Redactioneel
Beste tuinders, een bijzondere vermelding in de ECHOPUT. Afgelopen bestuursvergadering
is de website voor de vereniging gepresenteerd. Het is de bedoeling dat vanaf dat moment
communicatie ook gaat verlopen via de website. De krant gaat ook gewoon door. We
hebben met het bestuur afgesproken dat informatie tegelijk bij alle tuinders komt. Niet
iedereen heeft of gebruikt internet. Dat betekent dat de krant nog de belangrijkste
informatiebron blijft. Voor zaken die spoed eisen zoals nu de recente inbraken is het goed
dat de website daar meteen melding van maakt. Andere stukken gaan eerst in de krant. U
zal zelf zien was de website verder te bieden heeft.
Het adres van de website is :www.vtvfrankendael.nl
Aangezien ook de ECHOPUT op de website te vinden is en daar persoonlijke informatie in
te vinden is over tuinders is besloten een deel van de website af te sluiten voor de rest
van de wereld die dit webadres gaat gebruiken. Voor het opvragen van het wachtwoord
voor dat afgesloten deel (dus alleen voor tuinders van Frankendael) kan u een mail
sturen naar de redactie van de ECHOPUT of navragen bij het bestuur of de reactieleden
Henk Grobben, Ellen Mookhoek en Peter Duker. Zij hebben er voor gezorgd dat deze
website er uitziet zoals afgesproken. Het is voor iedereen hetzelfde wachtwoord.Zorg er
voor dat het wachtwoord alleen bij de tuinders van Frankendael blijft. Dan kan de privacy
op die manier gewaarborgd worden. Veel plezier met de website. Bijdragen zijn welkom.
De redactie

Sluitingsdatum kopij: donderdag 18 juni 2009
Versturen naar emailadres:

pduker@planet.nl

Planning Echoput in 2009
Datum uitkomen ca
1 juli
1 oktober

Datum sluiting kopij
Donderdag 18 juni
Donderdag 17 september

1 december

16 november
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Bestuursmededelingen
1 Voorjaars tuincontrole hebben op Zuid plaatsgevonden op 8 mei, op Noord op 17 mei. De
zomer controle zal plaatsvinden in de maand augustus.
2 Misschien ten overvloede: toestemming van het bestuur, waar dan ook voor, kan uitsluitend
verkregen worden door ofwel op een bestuurszitting te komen ofwel door schriftelijke
aanvraag.
3 In het afgelopen paasweekend en afgelopen week is er helaas weer in een aantal huisjes en
het verenigingsgebouw ingebroken. Verzoek van de politie: bel zo snel mogelijk na ontdekking
van een inbraak de politie. Vooral half genuttigd eten en drinken is goed onderzoeksmateriaal
voor de politie (DNA-sporen). Sporen die afgelopen winter zijn gevonden bij een inbraak
komen overeen met die van een bekende verdachte met helaas een onbekende
verblijfsplaats.
Blijf alert en bel de politie bij onraad. 0900-8844. Of 112 bij spoed.
De toegangshekken worden weer gesloten van 20.00 uur ’s avonds tot 08.00 uur ’s morgens.
___

Ledenvergadering Volkstuinvereniging Frankendael
28 maart 2009
1. Welkom door de voorzitter.
De vergadering houdt een minuut stilte in verband met het plotselinge overlijden van Gerard
Vahlkamp.
Afmeldingen zijn er van: Dorothee op den Kelder, Helma Berris en Agnes van Dijk.
2. Mededelingen
• Fay is geboren, de dochter van Katrien Manzke.
• Rietje de Lange en Agnes van Dijk zijn verantwoordelijk voor het kantinebeheer, en
gaan beiden de hiervoor benodigde horecapapieren halen.
• De verkoopprocedure van de huisjes wordt aangepast en hiermee efficiënter. Het
bestuur komt met een voorstel.
• Het bestuur komt met een voorstel over wijze van uitgifte van nutstuinen en
adoptiestukken. De kosten voor nutstuinen worden doorberekend.
• De onderhandelingen over de huur met het stadsdeel lopen nog steeds. De huurprijs
zal waarschijnlijk uitkomen op €0,40 per m2 per jaar.
• Het bestuur onderzoekt of het zinvol is om lid te worden van de AVVN.
• Er komt een nieuw elektracontract, het oude is afgelopen. Ook in het nieuwe contract
zit de kilowatt uur prijs onder het “thuis-tarief”.
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•

Verzoek: leg eventueel snoeihout bij de asfaltweg met de “voeten” naar de asfaltweg,
dit vergemakkelijkt het afvoeren!
Verslag vorige vergadering: akkoord (behoudens een puntje over de hagen/heggen, maar dat
staat voor vandaag geagendeerd).
3. Bestuurssamenstelling:
Per heden is Pjotr van Vliet afgetreden, de voorzitter dankt hem voor zijn inzet.
In het najaar zullen Cisca en Lydia aftreden, voorjaar 2010 zal Peter aftreden. Hiermee
verdwijnt veel ervaring, het bestuur vraagt leden serieus te overwegen in het bestuur zitting
te nemen, en zich al eerder te komen inwerken.
(Her)verkiesbaar per heden:
Bas van Horn, 27 stemmen voor, 2 onthouding
Catharina Bonsel, 24 stemmen voor, 4 tegen, 1 blanco.
Peter Lemmens, 29 stemmen voor.
4. Begroting, rekening en balans
De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
Na enkele verduidelijkende opmerkingen van de penningmeester gaat de vergadering met
algemene stemmen akkoord met de jaarrekening 2008 en de begroting 2009. De
penningmeester is hierbij gedechargeerd.
5. Ballotage nieuwe leden.
De huidige regeling is niet helder omschreven in het huishoudelijk reglement en wordt niet
standaard uitgevoerd. Het bestuur stelt de volgende aanpassingen voor (en wil deze zo
opnemen in het huishoudelijk reglement):
Kandidaat-leden zijn leden van de vereniging, zonder tuin. (Die staan dus op de wachtlijst.)
Aspirant-leden zijn leden gedurende het eerste jaar dat ze een tuin hebben. Na dit jaar wordt
iemand lid.
Voor aspirant-leden en kandidaat-leden geldt, dat het bestuur, met opgaaf van reden, maar
zonder mogelijkheid tot beroep, iemand kan royeren.
Ook is de wachtlijst weer open: op de huidige wachtlijst waren geen kandidaten die de 2 te
verkopen huisjes wilden/konden financieren. Het bestuur komt met een voorstel over de
grootte van de wachtlijst.
Bovenstaande is met algemene stemmen door de vergadering geaccordeerd.
6. Verlichting op de tuin.
In de najaarsvergadering is hier uitgebreid over gediscussieerd en is er een commissie
samengesteld, die op basis van alle opmerkingen en meningen een voorstel heeft gemaakt.
Ook vandaag blijken de meningen nog sterk verdeeld.
Stemming aangenomen met:
15 voor
11 tegen
3 onthouding.
De voorzitter stelt vast dat er door deze stemuitslag nu in ieder geval een afspraak ligt waar
mee aan de slag gegaan kan worden. Aanpassen kan altijd nog.
De penningmeester vraagt de commissie met een concreet voorstel + begroting te komen.
7. Feesten/feestcommissie
Het JOC organiseert jaarlijks een aantal activiteiten op de tuin. Niet alle tuinders doen hier
aan mee. Het bestuur krijgt regelmatig signalen van tuinders om naast de JOC-activiteiten
ook andere bijeenkomsten te organiseren. Te denken valt aan een openings-, midden- en
slotfeest. Het bestuur roept mensen op die zich hier voor willen inzetten, zodat samen met
het JOC een programma kan worden gemaakt.
8. Heggen en hagen.
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In de najaarsvergadering bleek er onduidelijkheid te zijn over de hoogte van de heggen aan
de zuidzijde van tuinen. Het bestuur heeft dit nagezocht en hier niets over kunnen vinden in
de reglementen. Daarom wordt het voorstel in ongewijzigde vorm opnieuw voorgelegd.
Stemming aangenomen met:
12 voor
7 tegen
9 onthoudingen.
9. Voortgang herstel paden.
Helaas is er door onduidelijkheden tussen de aannemer en de gemeente vertraging ontstaan:
Het bestuur heeft hier geen enkele invloed op. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat de
herstelwerkzaamheden uitgesteld gaan worden tot september.
Piet Stuurman pleit ervoor, door een eenmalige actie de paden “strak” te trekken, zodat in
ieder geval het water weg kan lopen. Het bestuur gaat hier achteraan.
10. Rondvraag/sluiting
• Is er iets nieuws te melden rond de procedure tussen de vereniging en de familie
Jungcurt? Nee.
• Piet Stuurman roept tuinders op zich aan te melden voor de klussengroep.
• Een voetballende vader wil graag duidelijkheid over de uitgifte van adoptiestukjes, en
pleit voor het behoud van het voetbalveld. Het bestuur zegt toe hier achter aan te
gaan. Dit geldt zowel voor de adoptiestukjes (zie ook bij punt 2) als voor de definitieve
invulling van het voetbalveld.
• Sluiting, nadat de voorzitter een ieder een mooi tuinseizoen heeft toegewenst, en de
presentatie van de website van de tuinvereniging aankondigt: www.vtvfrankendael.nl
___

Ledenlijst
Beste medetuinders,
Omdat de ledenlijst niet openbaar is, is er een ledenlijst voor medetuinders. Deze bestaat al
een aantal jaren. Wil je hierop vermeld worden en hem ontvangen, stuur dan een mail met je
tuinnummer, naam, adres, emailadres en telefoonnummer (vast en/of mobiel) naar

n.kwekkeboom@hetnet.nl.
Een briefje in mijn brievenbus is ook goed. Je mag zelf bepalen hoeveel gegevens je kwijt wil.
Ook tuinders zonder emailadres en/of telefoon kunnen op de lijst geplaatst worden.
Nelie Kwekkeboom, tuin 63
___

Iepen en iepziekte in volkstuinparken
Informatie van de Gemeente Amsterdam Iepziekte
Welke bomen zijn gevoelig voor iepziekte?
Ze staan vooral langs de grachten,maar ook in straten, op begraafplaatsen
en in volkstuinparken. Uit een onlangs gemaakte inventarisatie blijkt dat er op de 39
Amsterdamse volkstuinparken ruim 700 iepen staan. Bij volkstuinvereniging Frankendael
staan iepen op de parkeerplaats. Deze lopen het gevaar in de zomermaanden besmet te
worden door de iepziekte.
Verspreiding van iepziekte
De iep is een oer-Hollandse boom en gedijt als één van de beste in de stad en in parken.
Alleen de gevreesde iepziekte is een probleem. Deze dodelijke schimmelziekte verspreidt zich
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met behulp van een insect: de iepenspintkever. Via wortelcontact kan de schimmel andere
iepen besmetten. Tal van maatregelen zijn nodig om de ziekte te bedwingen. De gemeente
Amsterdam heeft hier inmiddels meer dan 35 jaar ervaring mee en weet de ziekte goed te
beteugelen. De uitval blijft daardoor beperkt.
Controle en opsporing
Eén van de belangrijkste maatregelen is het inspecteren van de iepen in de zomer. Aan de
hand van het blad aan de bomen bekijkt een deskundige of een iep de uiterlijke
verschijnselen van de ziekte vertoont. Voor kenners is één blik op de boom al voldoende om
te zien of een boom ziek is. De deskundige controleert iepen op gemeentelijk terrein, maar
ook bij particulieren, diensten, bedrijven en in parken. Deze spoort de zieke exemplaren op en
kapt ze binnen tien dagen. Vanwege het risico op verspreiding van de ziekte moet de bast van
de stam worden verwijderd en de takken versnipperd. De ontbaste stam en snippers zijn
daarna niet meer gevaarlijk voor verspreiding van de iepziekte en kunnen voor andere
doeleinden in het volkstuinenpark dienen (snipperpaden, hekjes, e.d.).
Belangrijk voor u om te weten
De besturen van de tuinparken beschikken over zowel een jaarlijks bijgewerkt overzicht van
de iepen op de parken als een lijst met bijbehorende boomnummers met een schatting van de
boomdiameters. Tweemaal per jaar worden de iepen door een boomdeskundige
geïnspecteerd. Zieke iepen worden binnen 10 werkdagen op kosten van het desbetreffende
stadsdeel onschadelijk gemaakt.
Waarschuwing
Bewaar nooit ongeschild (niet ontbast) iepenhout voor de houtkachel; ook in deze vorm is er
gevaar voor verspreiding van de iepziekte. Bovendien bent u strafbaar als u in het bezit bent
van (delen van) gevelde, niet ontbaste iepen.Ordening, tenzij anders.

___

Bericht van het JOC
PROGRAMMA 2009 J.O.C - KANTINE
MEI
29-mei
vrijdag
darten
30-mei
zaterdag
gezellige avond
31-mei
zondag
open van 13-17 uur
JUNI
2-jun
dinsdag
klaverjassen
3-jun
woensdag
knutselclub
5-jun
vrijdag
darten
6-jun
zaterdag
bingo
7-jun
zondag
vrij kaarten
9-jun
dinsdag
klaverjassen
10-jun
woensdag
knutselclub
12-jun
vrijdag
darten

13-jun

zaterdag

14-jun
16-jun
17-jun
19-jun
20-jun
21-jun
23-jun
24-jun
26-jun
27-jun
28-jun
30-jun

zondag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zondag
dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zondag
dinsdag

dansen op livemuziek
open van 13-17 uur
klaverjassen
knutselclub
darten
open avond
open van 13-17 uur
klaverjassen
knutselclub
darten
disco Rene
open van 13-17 uur
klaverjassen

___
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Kinderpagina

De kinderpagina is gemaakt door Sarissa
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“Tuinder zaait, tuinder oogst”
De rubriek waarin tuinders iets aanbieden/ vragen en/of
commentaar geven op gebeurtenissen in de tuinvereniging.

Dankwoord medeleven
18 maart 2009-05-26
Ik zou graag alle tuinders willen bedanken en het bestuur voor de bloemen en het aanwezig
zijn bij de begrafenis van mij man de heer Gerard Vahlkamp.
Wil Vahlkamp

IVN Zomerweek
Voor het 3de jaar op een rij ga ik in de 1ste week van augustus naar de IVN zomerweek. Erg
leuk en gezellig. Ook ideaal voor ouders met kinderen vanaf 5 jaar: zij hebben de hele dag,
onder begeleiding, een eigen programma, ook aangepast aan de leeftijd. Daarin is plaat voor
natuuronderzoek, spel en ontspanning. Allerlei dingen onderzoeken met elkaar. Ook voor
volwassenen is er een dergelijk programma: je tekent per keer in op wat je aanspreekt en n
gaat met gelijkgestemden op pad, vaak onder leiding van plaatselijke natuurgidsen. Je eet
onderweg je zelfgemaakte lunchpakket op, en ’s avonds schuif je aan, lekker makkelijk. Vaak
is er een leuk avondprogramma, van lezing en film tot muziek bij een kampvuur. Het café is
open tot het dichtgaat, en ’s morgens ontbijt je weer met z’n allen. Er is wel corvee, maar
zelfs dat is gezellig.
Je kunt binnenshuis, of in een tent verblijven. Dit jaar in Gelderland, Batenburg, is land van
Maas en Waal.
Voor mensen met interesse in natuur- en cultuurhistorie
Het is voor Mensen met interesse in natuur- en cultuurhistorie, Samen of single, jong (vanaf 5
jaar met zwemdiploma) en oud. Voor een hele week kost en inwoning, afwisselend
programma van vroeg tot laat, met begeleiding, betaal je 245 euro (ivners 235)
Karin Krabbendam
___

Plantjesmarkt 16 mei en Biologische markt in Weesp vrijdag
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Foto’s Peter Duker

ECHOPUT 336

Mei 2009

pagina 9

Foto’s: Willemien Klarenberg
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Te koop
"Te koop: AEG Electrolux stofzuiger, 1800 Watt, ongeveer 1,5 jaar oud, bescheiden formaat.
Werkt zonder zakken. Heeft een probleem met de zuigmond (wordt aan gewerkt) maar
overigens in orde. Nieuwprijs ca. € 100, vraagprijs € 25."
Ellen Mookhoek huisje 20
___
maandag 23 maart 2009 14:40

Chaotische taferelen in Driemond
Een inwoner van Driemond heeft maandagmiddag voor een hoop commotie gezorgd toen hij
weigerde zijn huis uit te gaan.
http://www.at5.nl/artikelen/14340/man-wil-van-dak-springen
Vanwege een beslaglegging werd het huis van de man maandagmiddag ontruimd door de
politie. De man weigerde zijn huis af te staan, die hij had gebarricadeerd, en klom op het dak.
Hierop rukte politie en brandweer massaal uit omdat zij bang waren dat de man van het dak
zou springen. Zij plaatsten daarbij een sprinkussen. Maar gelukkig kwam de man na enige tijd
uitzichzelf naar beneden en kon hij worden aangehouden.
Van het internet
___

Foto: Peter Duker
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Wie doet wat in 2009
Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
1e Secretaris:
Algemeen lid en:
Contact Tuincontrole:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Adres, email en/of telefoon
Wijzigingen:
Bouwcommissie:
Dorpsraad:
Duikersgroep :
EHBO:
Groencommissie:
Groot Groen Overleg:

Cisca Ansem;
Peter Lemmens;
Lydia Haafkens;
Catharina Bonsel;
vacature;
Pjotr van Vliet
Ellen Mookhoek

Lydia Haafkens, haafkens@chello.nl
Kees Haafkens;
Henny Vonk;
Bert Jansen, vacature;
vacature;
Els Timmerman, Badda Beijne;
Riky van ‘t Klooster, Els Timmerman, Badda Beijne, Hans Laan,
Piet Stuurman, Danny Smiet, Ruud Stuurman,
Dorothé op den Kelder en Paul Valenkamp;
Jeugd- en ontspannings
Jopie Stuurman, Wil Vahlkamp, Rietje de
commissie
Langen, Rob de Grundt en Irma Stuurman (kindervakanties)
Kantinebeheer:
Rietje de Langen;
Kascontrole:
Carla Timmerman;
Klussengroep:
Piet Stuurman, Theo Boot, Peter Lemmens;
Maaigroep:
Danny Smiet, Ruud Stuurman, Richard de Langen, John Land,
Marco Vitalli, Karin Krabbendam en Rudy v.h.Hoenderdaal
Olie/gasvoorziening:
Piet Stuurman;
Postbezorging:
Frits Woudstra;
Redactie ECHOPUT
Peter Düker, pduker@planet.nl;
Tuin- en bouwcontrole cie. Franka Viets (hoofd)
Tuincontroleurs zuidzijde: Marja van der Pol en Marieke Bolhuis
Tuincontroleurs noord:
Betty Hoogkamer en Riet Kemp
Bouwcontroleurs:
Ewald Leuwsha en Frits Woudstra
Tuindienstleiding:
Riky van het klooster, Kiki Heupers, Saskia Geuljans, Dorothé op
de Kelder:
Tuindienst afmelden
d.kelder59@hotmail.com of via een briefje in de brievenbus naast
de deur van de tuindienstruimte.
Tuintaxatiecommissie:
Carla Timmerman en Froukje Kastelein;
TuinWijzer/vraagbaak
tuinreglement:
Franka Viets
Watermeterbeheer:
Eelco Overman, Frits Woudstra;
Dokter:
Gezondheidscentrum Nellestein Liendenhof 14, 1108 HE,
Amsterdam Telefoon: 020–6962020
Alarmnummers:
Niet spoedeisend, wel politie: 0900 8844
Spoedeisende hulp: 112
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