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Voorkant ECHOPUT: Frits Woudstra
op de voorkant
midden in de winter, op een zonnige maar koude middag, zagen we
deze mooie bevroren druppels op een tak. het zou zich op de
Noordpool af kunnen spelen, maar we zoeken het dichter bij huis!
bevroren druppels vormen water als de dooi er aan komt:controleer
uw waterkraantje goed, of ze nog dichtgedraaid is en er niets
uitdruppelt, of, erger nog, er een flinke straal water uitspuit. (frits m.
woudstra met assistentie van lucas woudstra)

Redactioneel
Beste lezers, welkom in de aanloop naar het nieuwe seizoen van 2010 leest u veel informatie
van het bestuur. Maar ook enkele bijdragen van tuinders.
Dank voor de medewerking het afgelopen jaar. Veel tuinders hebben hun stem op papier laten
horen. Het is de krant voor en door de tuinders. Ik reken weer op jullie. Dit jaar krijgen
hobby’s van tuinders en nieuwe activiteiten in de kantine meer aandacht.

Sluitingsdatum kopij: dinsdag 11 mei 2010

Versturen naar e-mailadres:

pduker@planet.nl

Planning Echoput in 2010
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Donderdag 27 mei
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Bestuursmededelingen
•

Oproep aan alle tuinders. Op dit moment bestaat het bestuur uit maar vier personen
en bestaat er een dringende behoefte aan een penningmeester en een algemeen lid.
Het bestuur van de tuindervereniging is er om alle zaken die technisch, financieel en
of juridisch behandeld dienen te worden in goede banen te leiden. Zij zijn het
uitvoerend orgaan en bindmiddel tussen de ALV en de leden van de tuindervereniging.
Het bestuur geeft vorm aan de wensen van de tuinder. Dit kan alleen maar als er ook
een slagvaardig bestuur staat die zich voor de volle 100% in zet. Het bestuur is ook
het orgaan die als spreekbuis geld naar de buitenwacht, officiële organen als politie en
stadsdelen en andere formele instanties. Zonder een goede bijdrage van de tuinder
wordt besturen erg lastig . Dus hierbij nog een keer de vraag wie zou en kan het nu
bestaande bestuur aanvullen met zijn/haar inzet? Stel je kandidaat voor de 27e.

•

De zaak Familie Jungcurt is in den minne geschikt. Er heeft zich een uitspraak van
rechtswege voorgedaan en nu kijken wij allemaal uit naar een goed begin met een
schone lei.

•

Afgelopen winter hebben zich een aantal problemen voorgedaan met de hoofdpoort.
Eerst werd de poort stuk gereden en later bleef er een stuk sleutel in het slot achter
waardoor ook het slot van de hoofdpoort vervangen moest worden. Inmiddels is alles
weer gerepareerd. Maar de poort blijft wel een log en zwaar geval. Vandaar dat er
naast de Poort een kleinere ingang wordt gerealiseerd die het de tuinder mogelijk moet
maken makkelijker binnen te komen. Oplevering van de zijdeur gebeurt bij goed weer.

•

Alle tuinders worden uitgenodigd om op 5 juni actief mee te denken en te praten over
de ontwikkelingen voor het voetbalveld. Verslag hiervan en hierover verderop in de
Echoput. Mogelijk is er sprake van een te vormen werkgroep. Het zou goed zijn daar
nu al over na te denken. (zie verderop in Echoput)

•

Binnenkort worden er weer onderhandelingen gevoerd met het Stadsdeel Zuidoost
over de huurovereenkomst. Dit overleg zal worden bijgewoond door Bas van Horn, en
Ellen Mookhoek.

•

Het voorjaar staat voor de deur het seizoen gaat weer van start en de paden zijn bijna
afgerond. Het winterse weer heeft voor stagnatie gezorgd in de volledige oplevering.
Wij hopen dat iedereen weer als vanouds op een prettige manier zijn tuin kan bereiken
en dat de drainage doet waarvoor hij is aangelegd.

Agenda ALV 27 maart 2010
−
−
−
−

−
−
−

Opening en vaststelling Agenda
Notulen 30 oktober 2009
Mededelingen
Verkiezing nieuwe bestuursleden: Verkiezing Voorzitter kandidaat is Ellen Mookhoek
Verkiezing Secretaris kandidaat is Dirk Pool
Verkiezing Penningmeester (onbekend)
Verkiezing Algemeen Lid (onbekend)
Discussie Lidmaatschap AVVN (Zie elders echoput)
Financiën: Begroting 2010, rekening 2009, Balans 2009
Rondvraag en Sluiting.
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Oproep aanmelding nieuwe bestuurders.
Op dit moment is er een tekort aan bestuurders. Daarom roepen wij alle leden op zich voor
een bestuurstaak aan te melden. Wij zijn nog dringend op zoek naar een algemeen
bestuurslid en een penningmeester. Zelf denken wij aan een tweede penningmeester. Daarom
vragen wij u zich nog voor de ALV van 27 maart aan te melden voor de verkiezingen en zich
verkiesbaar te stellen.
Om aan alle wensen van de Volkstuinvereniging te voldoen moet er veel en goed bestuurd
worden. Ik zelf vindt dat ik in een leuk en dynamisch team zit die zich ontzettend inzet om de
doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken. Alleen is het team te klein. Wij zitten nog
met het probleem van een nieuwe Penningmeester(es) en een algemeen raadslid. Een goed
bestuur is een slagvaardig bestuur en bestaat uit vooral een grote groep gemotiveerde
mensen. Ik hoop dat na de komende ALV er ook weer een paar van deze gemotiveerde
tuinders zijn opgestaan om het huidige team te versterken.
Ik wens iedereen hierbij een goed tuinseizoen 2010.
Februari 2010
Dirk Pool
Secretaris (ad interim)

Lidmaatschap AVVN
We hebben ons - zowel in de algemene ledenvergadering als in het bestuur - al vaker
gebogen over een eventueel lidmaatschap van de AVVN. Tot een besluit is het nooit gekomen.
In het bestuur hebben we inmiddels wel de conclusie getrokken dat we alle informatie die
voor een dergelijk besluit nodig is nu wel voorhanden hebben. We moeten de knoop maar
eens doorhakken.
Het bestuur heeft alleen geen advies aan de ALV omdat de argumenten voor en tegen elkaar
in het bestuur zo ongeveer in evenwicht houden. Wij stellen daarom voor dat we tijdens de
voorjaars-ALV de argumenten nog eens met elkaar op een rijtje zetten en dan in de najaarsALV een besluit nemen.
Ter voorbereiding op de discussie in de ALV van maart:
1. de belangrijkste informatie zoals het bestuur die via een vertegenwoordiger van AVVN
afgelopen voorjaar kreeg.
2. De argumenten zoals ze in het bestuur op 30 januari zijn gewisseld.
Ad 1. AVVN is geen ‘ hoger orgaan’, maar meer een belangenorganisatie met een visie. Het
bevorderen van ‘natuurlijk tuinieren’ is het richtsnoer bij de belangenbehartiging, de scholing
en het enthousiasmeren van de aangesloten tuinverenigingen. Leden van aangesloten
verenigingen ontvangen het verenigingsblad De Tuinliefhebber en kunnen deelnemen aan
cursussen en workshops.
De aangesloten verenigingen hoeven zich niet te conformeren aan statuten of reglementen
van het AVVN. Het is voor de belangenbehartiging wel handig om op de voorgestelde
modelstatuten en reglementen in te gaan. Het staat aangesloten tuinverenigingen vrij om
daar selectief in te zijn en bijvoorbeeld bepaalde artikelen niet over te nemen. AVVN schrijft
niets voor, ook niet als het gaat om taxaties en verkoopprijzen van huisjes.
AVVN neemt geen bestuurstaken van tuinverenigingen over. Het gaat slechts om
ondersteuning. Meestal op afstand, maar soms ook fysiek bij het onderhandelen met de
gemeente over een huurcontract. AVVN brengt daarbij vooral kennis van mogelijkheden en
praktijken elders in. Waar het gaat om versterken van bestuurskracht kan AVVN workshops
aanbieden.
Lidmaatschap van het AVVN kan alleen via een besluit van de ALV van de tuinvereniging die
zich zou willen aansluiten. Voor het opzeggen van het lidmaatschap is ook een
meerderheidsbesluit van de ALV van de tuinvereniging nodig . Bovendien geldt een
opzegtermijn waaraan strak de hand wordt gehouden. Zie artikel 8 van de AVVN statuten.
Het AVVN lidmaatschap kost E 22,10 per jaar per lid van de aangesloten vereniging (prijspeil
2009). In dat bedrag zijn begrepen: verzekeringen bestuursaansprakelijkheid, milieuschade,
ongevallen en rechtsbijstand van de AVVN huisadvocaat die waar mogelijk zal inzetten op
mediation (bemiddeling).
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Mocht het toch tot een rechtszaak komen, dan is deze huisadvocaat waarschijnlijk beter
ingevoerd dan een toevallige medewerker van een rechtsbijstandsverzekering. Dit is
belangrijk omdat rechters vaak niets weten van regels en gebruiken in de volkstuinwereld.
In heel uitzonderlijke gevallen kan het raadzaam zijn specialistische juridische bijstand in te
roepen. Daarvan kan worden afgezien als de betrokken vereniging de extra kosten niet wil
dragen. Daarmee is het AVVN lidmaatschap dus geen gegarandeerde vervanging van een
rechtsbijstandsverzekering.
Ad2. De belangrijkste argumenten zoals gewisseld in de bestuursvergadering 30 jan. 2010.
Voor:
1. visie, inspiratie en bindmiddel voor Frankendael te putten uit inzet voor ‘natuurlijk
tuinieren’van AVVN. Komt tot uiting in bijeenkomsten, blad, cursussen etc.
2. Deskundigheid, netwerk. Vooral ondersteuning bij conflicten met gemeenten en of tuiders
vooral door middel van mediation (bemiddeling).
3. Het is duur, maar wel waard. Mits betaald kan worden voor 89 tuinen en niet voor
honderdzoveel leden. 22 euro per jaar per huisje is redelijk.
Tegen:
1. Visie kun je ook adopteren zonder lidmaatschap en abonnement op blad alleen kan ook.
Publieke deel van de website is ook voor niet leden toegankelijk.
2. Juridische ondersteuning lijkt mager.
3. Het is te duur voor wat wordt geboden.
Terzijde:
1. Visie kan richtinggevend zijn maar ook als dwingend worden ervaren
2. Deskundige ondersteuning kan belangrijk zijn, maar is misschien ook in de eigen
vereniging te mobiliseren.
3. Last van de extra kosten ligt voor onze tuinders heel verschillend.

Ijzig
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Begroting 2010
Omschrijving

Inkomsten

Uitgaven

OVERZICHT 2009
Inkomsten
Uitgaven

contributie

€ 20.000,00

€

20.203,00

boetes

€

€

45,00

€

100,00

grondhuur

€ 12.500,00

€

11.003,20

€

20.000,00

150,00
€ 20.000,00

Bestuurskosten
administratiekosten

€

400,00

€

481,82

porto

€

300,00

€

371,00

abonnementen

€

130,00

€

60,00

telefoon

€

250,00

€

264,31

repr./vergad./e.d.

€

1.000,00

€

716,28

echoput

€

746,00

€

504,07

vergoeding reiskosten

€

200,00

€

265,58

bijdragen kand.leden

€

200,00

€

192,00

inschrijfgelden

€

140,00

€

126,00

Verkopen
verhuur gereedsch. Enz

€

100,00

€

95,00

bijdragen verk. Tuinen

€

500,00

€

300,00

€

77,25

verkoop gas

€

4.000,00

€

3.900,00

€

4.184,00

€

3.772,43

verkoop olie

€

600,00

€

600,00

€

410,00

€

410,00

LIANDER

€

2.400,00

€

2.400,00

€

2.630,00

€

2.238,83

Greenchoice

€

5.000,00

€

5.500,00

€

5.853,70

€

6.952,00

€

2.700,00

€

2.723,97

Waternet /waterlevering

€

2.000,00

€

2.500,00

€

3.120,60

€

2.245,97

AON verzekeringen

€

7.600,00

€

9.900,00

€

7.577,31

€

9.874,95

Waterschapsbelasting

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.225,00

€

8.284,56

€

4.000,00

Nutsvoorzieningen

Gemeente reiniging MTB

Tuincomplex
tuindienst begroting

€

1.924,29

€

13.610,00

500,00

€

851,05

€

646,63

€

372,94

€

349,86

€

77.097,79

€

77.097,79

baggeren
onderhoud gebouwen/hekken etc

€

Gereedschap & Materialen
onderhoud machines/gereedschap

€

500,00

aanschaf machines / gereedschap

€

1.750,00

klein materiaal

€

500,00

reparatie rioolpomp
Diversen
vorderingen op leden

€

6.000,00

schoonsloten
afschrijvingen

€

1.500,00

€

5.000,00

€

3.491,91

2.657,89

renteopbrengst

€

2.000,00

€

opbrengst/bijdrage kantine

€

1.500,00

€

Subtotalen

€ 66.690,00

winst/verlies
Totalen
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€ 66.690,00

-

€ 66.276,00

€

64.114,61

€

414,00

€

12.983,18

€ 66.690,00

€

77.097,79

maart 2010

pagina 6

Toelichting op begroting 2010-02-17
Grondhuur: Inmiddels zijn de gesprekken over een huurcontract met het stadsdeel weer
hervat. Het blijft zorgelijk dat 40% van het terrein opgebracht moet worden uit de algemene
middelen.
Bestuurskosten: lijken voor zichzelf te spreken.
Verkopen. Verwacht wordt dat in 2010 meer tuinen van eigenaar zullen verwisselen dan in
enig jaar hiervoor.
Nutsvoorzieningen: In 2009 is de vereniging voor het eerst , met terugwerkende kracht,
aangeslagen voor waterschapsbelasting deze wordt per tuin omgeslagen. De kosten van het
hebben van een volkstuin zijn daardoor wel toegenomen.
Gereedschappen: bosmaaiers zijn dringend aan vervanging toe evenals accuboormachines .
(deels nog van de oude tuin). Op termijn moeten de rioolpomp en de koppeling tussen pomp
en riool vervangen worden.
Diversen De vordering op leden bestaat grotendeels uit nog openstaande elektrarekeningen
waarvan de termijn op 1 januari nog niet vervallen is. Bij enkele langer openstaande
rekeningen is het restant tegoed “voorgeschoten huur” gebruikt om de achterstand te
vereffenen.
De rente opbrengst is in 2010 lager. Enerzijds omdat waarschijnlijk een deel van het
gespaarde geld gebruikt moet gaan worden om de rekeningen aan het stadsdeel (huur) te
betalen, anderzijds omdat de rentepercentages bij vrijwel alle banken gedaald zijn.

Toelichting op rekening 2009
De kantine opbrengst is aan de lage kant begroot omdat het beleid daaromtrent sterk.
Op de grondhuur moet vanuit de algemene middelen € 9.000,= bijgelegd worden. Als de
meer of minder “vaste” kosten niet zullen stijgen hoeft dat niet te leiden tot een verhoging
van de contributie. In de onderhandelingen met het stadsdeel over het huurcontract zal over
het bedrag nog stevig onderhandeld moeten worden.
In 2009 is weliswaar een tekort van bijna € 13000,= ontstaan, maar dat is vooral ook
ontstaan door de kosten van het baggeren en het moeten betalen van waterschapsbelasting
waarvan ruim € 6.000,= uit de algemene middelen is betaald.
De verschillen tussen inkoop en verkoop van gas en olie worden door een wisselende
voorraad bepaald. Soms staan er op het eind van het jaar minder flessen (die betaald zijn) in
voorraad dan een ander jaar en daardoor verschuiven opbrengsten.
De kosten van elektra waren in 2009 hoger omdat het contract met Eneco afliep en dit bedrijf
een veel hogere stroomprijs berekende na afloop.
Het Milieu Technisch Bedrijf rekent in 2010 (weer) meer voor het ophalen van afval. De
kosten hiervan zullen verminderen wanneer er minder grof afval in de containers wordt
gestort, zoals grof hout, pallets, stoep en wandtegels, stoelen en ander huisraad. Dat kunt u ,
kosteloos, in Driemond op vaste plekken aanleveren.
Zoals bekend is het verschil in de inkomsten en uitgaven bij de verzekeringen te verklaren uit
de algemene verzekeringen die de vereniging af (moet) sluiten zoals; Ongevallen, wettelijke
aansprakelijkheid, bestuurlijke aansprakelijkheid, verzekering van gereedschappen e.d. en
grotendeels verzekering van het verenigingsgebouw tegen brand en storm.
Een bijdrage van de kantine kan (nog) niet vermeld worden omdat de boekhouding en het
aanwezige kasgeld nog niet is overgedragen. Het JOC wel € 1500,= overgemaakt, die
worden in de boeken opgenomen als ook de kantine boekhouding ontvangen is. Elke bijdrage
maakt het verlies/ tekort van 2009 kleiner.
Peter Lemmens
penningmeester
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Balans 2009
Materiële activa
Verenigingsgebouw
Elektranet
romneyloods/units
inventaris kantine/keuken
Gereedschappen
motorgereedschappen

€ 165.984,75
€ 58.700,85
€
100,00
€
€
€

Kapitaal
In vastgelegde
mat.activa
alg reserve
resultaat verslagjaar

€ 240.577,51
€ 15.961,11
€ 12.983,18-

2.000,00
3.600,00
6.700,00

=============
€ 237.085,60
Vorderingen/overl.posten
vorderingen op leden

€

3.491,91

Reserveringen
reserves
verenigingsgebouw
Stadsdeel gereserv.huur
Grondhuur tegoed
v.leden
reserve elektra
onderhoud
reservering gereedschap

€
€

22.076,08
25.000,00

€

22.578,80

€
€

16.500,00
7.000,00

€

1.500,00

€

8.294,00

=============
€
3.491,91
Rekening courant leden
voorraad gas
voorraad olie
voorraad kantine
Kantine Postbank
Kantine plusrekening
kas JOC
postbank JOC
Postzegels
kas tuindienst
Kantine kas
voorraad watermeters

Schulden en
overl.posten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

875,00
75,00
500,00
661,78
36,11
1.567,12
45,00
89,07
?
286,00

afschrijving loods/units
Sloten schonen 2008
afsch. voorraad kantine
schuld aan oud-leden

=============
€
4.135,08
Liquide middelen
Kasgeld
Postbank 4666700
Postbank 9272496
Postbank plusrekening
rentemeer.4666700

totaal generaal
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€
€
€
€
€

1.905,86
1.076,45
861,37
27,27
97.920,78

=============
€ 101.791,73
€ 346.504,32
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Toelichting op balans
Door de hoge uitgaven in 2009 voor baggerwerkzaamheden en de aanslagen voor
waterschapsbelasting is het saldo op de rentemeerrekening met ca € 5000,- afgenomen.
Dat saldo bestaat vooral uit “geoormerkte”reserveringen zoals die in de rechterkolom zijn
terug te vinden.
Van de kantine is de boekhouding nog niet in het bezit van de penningmeester en ook is
onduidelijk wat het saldo van de kas van de kantine is. De kantine heeft in 2009 geen
bijdrage geleverd aan de financiën van de vereniging. Het JOC daarentegen heeft een goed
jaar achter de rug en van hun saldo is € 1500,= overgeboekt naar de vereniging.
Het jaar 2009 was een jaar van tekorten die niet uit de algemene middelen konden worden
opgevangen. Belangrijk daarbij is wel dat we in 2009 nog geen huur aan het stadsdeel
hebben afgedragen ( het staat gereserveerd) . Omdat de huur voor de meeste tuinders
afgeschreven is van het tegoed “vooruit betaalde grondhuur” (voor niet nieuwe tuinders €
381,=) is dat tegoed met € 11.000, verminderd en ondergebracht bij Stadsdeel .
Ondanks een negatief resultaat over 2009 staan de financiën van de vereniging er goed voor.
En – bij gelijkblijvende omstandigheden – lijkt het niet nodig om de contributie te verhogen
ondanks het gegeven dat op de huur van het terrein ca € 9.000,= wordt toegelegd.
Peter Lemmens
penningmeester

___
Wat gaan we doen met het voetbalveld?
Naast een hobbelig voetbalveld is het middengedeelte van ons terrein een verzameling van
speeltuin, vijver, composthoop, baggerbak, beginnend vogelbos, diverse moestuinen etc, etc.
Blijft het zo of besluiten we toch met zijn allen dat het er in de toekomst anders komt uit te
zien?
Daarvoor willen we op zaterdag 5 juni met u discussiëren.
Er zijn diverse mogelijkheden en alternatieven.
1. We laten het voetbalveld zoals het is.
2. We laten een voorstel maken voor een nieuw middenplan. Kosten € 3500,00
a. met huizen *)
b. zonder huizen *)
*) met moestuinen, compostbakken, speelplekken voor de jeugd.
3. We maken zelf een voorstel voor de herinrichting van het bestaande veld d.m.v. een
werkgroep.
De herinrichting van het bestaande veld is voornamelijk bedoeld om het veld tot een geheel te
maken. Daarbij moeten we kijken wat de mogelijkheden zijn van extra tuinen, speelplekken
voor de jeugd, ruimte voor compost, takkenwallen, moestuinen. Welke meerwaarde kunnen
we geven aan het middenterrein. En natuurlijk niet te vergeten wat zijn de financiële
consequenties. Wat kost het en wat levert het op als we extra tuinen aanleggen of wat moet
elke individuele tuinder betalen als we het laten zoals het nu is.
Een kleine berekening.
Het middenterrein is 6823 m2 groot.
Uitgaande van 0,40 cm per m2 zijn de kosten voor de vereniging 2729 euro : 96 tuinen =
28,42 euro per tuin.
Het aanleggen van extra huisjes of meer moestuinen tuinen kunnen het bedrag per tuinder
verminderen. Het wel of niet hebben van een compostbak tbv slootafval, tuinafval etc. heeft
ook financiële gevolgen.
De planning is als volgt:
In de voorjaarsvergadering tuinders vragen om een werkgroep samenstellen. De werkgroep
heeft als taak om bovenstaande berekeningen, consequenties etc. op papier te zetten zodat er
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op 5 juni een basis is van waaruit gediscussieerd kan worden. In de najaarsvergadering kan
dan een besluit over het middenterrein genomen worden.
Je belangstelling gewekt? Meld je aan bij het bestuur voor de werkgroep.
We hebben geen bonussen, maar het vooruitzicht om te kijken naar een mooi middenterrein
is natuurlijk een hoofdprijs om je voor in te zetten!

Mededeling van het bestuur
Misverstanden overname Huisjes en Erfrecht
Een paar jaar geleden zijn op de algemene ledenvergadering afspraken gemaakt ( zie art. 3.6
van Statuten en Huishoudelijk reglement) die ervoor moeten zorgen dat er een eerlijker
verdeling van huisjes plaatsvindt waarbij uit wordt gegaan van gelijke rechten voor iedereen.
Om misverstanden rond het overnemen van huisjes te voorkomen hierbij de afspraken nog
eens op een rij:
Niet automatisch
- Afgesproken is dat vanaf 15 april 2005 (peildatum)nieuwe medebewoners niet automatisch
een tuin en of huisje kunnen overnemen van de hoofdbewoner bij diens vertrek of overlijden.
Dat geldt voor gezinsleden, maar ook voor andere samenlevingsverbanden en overige tuindelers. Destijds zijn tuinders in de gelegenheid gesteld zich te melden als medebewoner die
voor de peildatum medebewoner waren en na aanmelding uitgezonderd zouden blijven van de
nieuwe regel. Nieuwe beroepen op deze uitzondering zijn niet meer mogelijk.
Zelfstandig lidmaatschap
- Voor iedereen die na 15 april 2005 lid werd geldt: eerst drie jaar zelfstandig lid zijn van de
tuinvereniging (inclusief tuindiensten en eventuele andere verplichtingen die voor alle leden
gelden) en pas dan kun je de tuin en het huisje van de hoofdbewoner overnemen.
Niet Erven
- Je kunt een tuin met huisje niet erven. De tuin wordt immers gehuurd van de vereniging en
het huisje is dus geen onroerend goed in juridische zin. Wie een huisje erft is dus - cru gezegd
- eigenaar van een opstal die verwijderd en meegenomen mag worden, maar die niet
automatisch door de erven in gebruik mag blijven op de huidige- of een andere plaats op
Frankendael.
Medebewoner en lidmaatschap
- Iedereen die nu medebewoner is en van plan op de tuin te blijven - ook als de huidige
hoofdbewoner vertrekt of komt te overlijden - moet dus beseffen dat zoiets alleen maar kan
als hij of zij zichzelf meldt als lid van de vereniging en gedurende 3 jaar aan alle
verplichtingen voldoet die voor alle leden gelden.

___
Bij het overlijden van Hennie van Kouwenhoven geboren 12-11 1940 overleden 07-012010 echtgenote van Jan van Kouwenhoven.
Tekst uitgesproken tijdens de uitvaart door dochter Bianca van Riswick.
“Mama”
Het afgelopen jaar was zwaar voor mijn moeder. Het begon met het overlijden van haar
moeder. Van de zomer liet ze dingen uit haar handen vallen, ze wist niet waarom maar het
was niet normaal, dus naar de dokter. In september had ze het verschrikkelijk nieuws
gehoord dat ze de ziekte ALS heeft. In de afgelopen tijd was ze al erg achteruit gegaan. Het
was emotioneel een zware ziekte, ze vond het heel erg dat ze steeds meer afhankelijk van
andere werd. Met haar linkerkant kon ze nagenoeg niks. Aankleden en zelf eten ging nog net.
Zelf de kaarten schudden tijdens het klaverjassen lukte niet meer. Na haar staar operatie had
ze gedacht weer lekker een puzzeltje te doen maar haar rechterhand werd ook steeds slechter
dus schrijven ging niet zo goed. Het bewust zijn dat sommige dingen niet meer mogelijk zijn,
met spruitjes op je schoot zitten om ze schoon te maken en het niet meer kunnen. Mijn vader
had nu bijna alle taken in huis overgenomen.
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Wij hadden het er wel over gehad dat als ze verder in de ziekte zou zijn dat dit een mooie
dood zou zijn, echter nooit gedacht dat die tijd zo snel zou komen. De enige troost is dat haar
misschien een heleboel bespaard is gebleven ten aanzien van haar ziekte.
Er waren echter ook aangename momenten. Zoals elke ochtend het ontbijtje van mijn vader
sinds hij met pensioen is en hoe hij thuis alles probeerde te regelen zoals zij het gewend was.
De momenten op de tuin dat je niets hoefde te doen. Beneden in de Garstkamp gezellig een
biertje drinken. Je kinderen en kleinkinderen die op visite komen.
Ik heb een leuke en onbezorgde jeugd gehad. Na school nog een uurtje bellen met mijn
vriendin mocht altijd en iedereen kon altijd mee naar huis. Iemand mee op vakantie, geen
probleem. Op vakantie met de auto naar Italië moest er echter wel een koelbox in het midden
anders haalde we de eindbestemming niet levend. We mochten al vroeg stappen, in het
begin naar de disco’s bij ons in de buurthuizen, later naar de stad. Mijn ouders gingen altijd
naar elke sport die Menno en ik hebben uitgeoefend mee, zelf toen we al de deur uit waren
kwamen ze vaak kijken.
Het was een moeder die altijd voor me klaar stond. Wat was ze trots en blij toen de
kleinkinderen kwamen. Ze paste altijd op als ik moest werken. Een dag in de week gingen we
bij ze eten, dan werden de kinderen van school opgehaald. Na een paar jaar hoefde dat niet
meer. We moesten echter nog wel afspreken, niet over de kinderen maar over onze hond
Lucky. Die was ook gek van haar en mijn vader. Als ze in de middag ging slapen hoefde ze de
deken maar te pakken en ze lag al op haar bed.
Het was een geweldige oma voor mijn kinderen, ze gingen ook regelmatig bij haar slapen,
oma kon ze dan lekker verwennen, een broodje klaar maken, gezellig een kaartje leggen.
Toen ze ouder werden gingen ze ook alleen naar haar toe, even wat eten bijvoorbeeld. Op de
vraag “oma kan mijn vriendinnetje ook hier eten” werd nooit nee gezegd. Sommige vonden
ook dat het een coole oma was, ze hadden een computer en een laptop.
Wij hadden bijna dagelijks contact, ik zal dat zo missen, haar niet even bellen over de kleine
en grote dingen. Alles kon ik met haar bespreken.
Wij bespraken soms wat er na de dood zou zijn, we wisten het niet precies maar we geloofde
beide dat er meer is, dus mam doe de groetjes aan oma en Mitchel.

___
Tuindienst 2010
Als ik naar buiten kijk ziet het er nog wit en koud uit. Zal het tuinseizoen snel beginnen? Het
tuindienstrooster is in ieder geval gemaakt. We staan paraat als het zover is.
Dit jaar bestaat de Tuindienstleiding uit:
4. Kiki Heupers, tuin 88
1. Riky van ’t Klooster, tuin 33
2. Dorothe op den Kelder, tuin 76
5. Pjotr van Vliet, tuin 51
3. Saskia Geuljans, tuin 77
We hebben er weer zin in!
Aantal tuindiensten en tuindiensttijden
Dit jaar zijn er 6 tuindiensten en 1 schoonslootdag
Vanaf 9.00 is het verenigingsgebouw open en kunt u komen voor een kopje koffie of thee. Om
9.30 starten we met de tuindienstwerkzaamheden.
9.30 - 12.15 Tuindienst
Het inschrijven gebeurt door de tuindienstleiding en het aftekenen door de tuinder.
Dat inschrijven tot 9.30 en het aftekenen om 12.15. Na 9.30 is registratie niet meer mogelijk.
10.45 – 11.00 Pauze tuindienst
Opruimen materialen en einde tuindienst 12.15.
Mee te nemen: goede laarzen en werkhandschoenen.
Het tuindienstrooster treft u aan in de Echoput.
De slootdag begint om 9.30 en eindigt om + 13.00 uur
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Melden/afmelden
Kunt u een keer niet, dan kunt u dat doorgeven voor de desbetreffende tuindienst:
- via een briefje: dit kunt u in de brievenbus bij de tuindienstdeur deponeren
- via een mail aan d.kelder59@hotmail.com
- en in noodgevallen via de telefoon op zaterdag tussen 8.45 en 9.00 uur:
0294 -412153
Afmeldingen op een andere manier zijn niet geldig. Mocht er geen afmelding binnen komen,
dan wordt dit doorgegeven aan het bestuur. De penningmeester zal dan de boeteprocedure
starten. De boete moet betaald worden, maar daarnaast moet ook de verzuimde tuindienst
alsnog worden ingehaald.
Wanneer u om wat voor reden ook besluit om iemand anders te vragen voor de tuindienst,
dat mag dat. Zo iemand moet dan wel minimaal 16 jaar zijn en tevens instaat en bereid om
volwaardig mee te helpen.
Planning
De planning van het tuindienstrooster is gebaseerd op een evenredige verdeling van tuinders
over het tuinjaar: 6 tuindiensten per jaar verdeeld over het gehele tuinseizoen.
Alleen in noodgevallen is het toegestaan met twee personen van dezelfde tuin op dezelfde
datum de tuindienstwerkzaamheden te verrichten.
Dit kan na toestemming van de tuindienstleiding. Als we dit principe niet hanteren dan hebben
we alleen tuinders in het voorjaar tijdens de tuindienst. De planning van de
tuinwerkzaamheden komt dan in het gedrang.
Huishoudelijke mededelingen t.b.v. tuindienst
- in de kantine laarzen uit
- in de kantine niet mag niet worden gerookt
- na afloop van de tuindienst de kantine weer veegschoon opleveren
- na afloop van de tuindienst het gereedschap schoon inleveren
- zelf goede laarzen en werkhandschoenen meenemen.
Tuindienstwerkzaamheden 2010
Het inrichtingsplan van Marleen van Tilburg blijft het uitgangspunt voor de
tuindienstwerkzaamheden.
Gepland in 2010 staat o.a. in ieder geval:
- het onderhouden van de asfaltlus
- bij de hoofdentree wat meer betegelen rondom het zitje
- aanpak stukjes gras aan noordzijde
- het verwijderen van het teveel aan wilgen langs de waterkant
- het onderhouden van het vogelbos
- aanpak kweektuin
- het onderhoud van het middengedeelte
- aanpak oeverstukken op noord
Daarnaast natuurlijk het benodigde wiedwerk en aandacht voor de compostbak en
takkenwallen.
Het maken van goede paden is in volle gang. Het huidige resultaat belooft veel goeds.
Houdt u van klussen? I.p.v. de tuindienst kunt u zich ook bij de klussengroep aansluiten. Daar
zijn een extra paar handige handen van harte welkom.
Wilt u helpen met de schoonmaak van de kantine? Ook daar zijn een extra paar handen van
harte welkom. Uiteraard vervallen dan de tuindiensten.
Ook zijn er nog een paar aparte klussen: regelmatig nalopen en begieten van de
plantenbakken, enz. (hierover later meer)
De tuindienstleiding
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Tuindienstrooster 2010
2010

TUINDIENSTROOSTER

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Schoonslootdagen

27 maart
10 april

27 maart
17 april

15 mei
19 juni
24 juli
28 aug
Dorothee

22 mei
26 juni
31 juli
4 sept
Pjotr

2 oktober 1-30
9 oktober 31-60
16 oktober 61-96
Tuindienstleiding

Groep 4

Groep 5

3 april
24 april

3 april
1 mei

10 april
8 mei

29 mei
3 juli
7 aug
11 sept
Riky

5 juni
10 juli
14 aug
18 sept
Saskia

12 juni
17 juli
21 aug
25 sept
Kiki

-

Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46

Rene Pattes
Hans Laan
Rob de Grundt
Marc Koperdraat
J. Schniedewind
Els Timmerman
Pia Donkers
Carla Timmerman
Cor Klarenbeek
Rob Oudejans
Maaike Lieshout
Rene Broekhof
Marcel de Langen
Jordi de Langen
Ruud Stuurman
Pietie van Meetelen
Anita. de Wit
Richard de Langen
Alice Klaver
Astrid van Stek
Ellen Mookhoek
John Land
Kathrine Manzke
Co Wils
Rob Brandsma
Ruud van ‘t Hoenderdaal sr
Gerrit Veldhuis
Anna Hees
Fred Makkinje
Marieke Bolhuis
Jojo Vittali
Herbert Clemens
Baat Seesola
Riky van ’t Klooster
Rochien Padma
Kees Haafkens
Wil Vahlkamp
Franka.Viets
Paul Valenkamp
Hil Veldhuis
Guy Kilian
Michel Huijsman
Nicolien Wenker
Betty Hoogkamer-Ebbeling
Bianca Koevoets
Jan Kouwenhoven
Catharina Bonsel
Piet Stuurman
Jopie Stuurman Batenburg
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X
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Maaigroep
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X
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70

-

-

-

-

-

X
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Tuincontrol
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X
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Tuincontrol

-
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2010

TUINDIENSTROOSTER
Schoonslootdagen
2 oktober 1-30
9 oktober 31-60
16 oktober 61-96

47
48
50
50
51
52
52
53
54
55
56
57
58
59
62
63
64
64
65
65
66
67
68
69
70
71
72
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
94
96

Tuindienstleiding
Naam
Marije van Mierlo
Henk Grobben
Cor Kruisheer
Reina Kruisheer
Pjotr van Vliet
Ruud van ’t Hoenderdaal jr.
Medebewoner tuin 52
Froukje Kastelein
Helma Berris
Ernst Ritter
Dirk Pool
Peter Lemmens
Danny Smiet
Karin Krabbendam
Annie Beekman Borst
Nelie Kwekkeboom
Badda Beijne
Wim Beijne
Astrid van de Kant
Hanna van Gend
Bert Jansen
Bas van Horn
Riet Kemp
Marja van de Pol
Jan Duker
Stanja Brodinova
Frits Woudstra
Willemien Klarenberg
Petra Steijn
Dorothee op den Kelder
Saskia Geuljans
Jaap Glebbeek
Lucas van der Put
Henny Vonk
Theo Boot
Margje van de Pol-Degener
Kabula Mol
Mieke Jongcurt-stouten
Agnes van Dijk
Quirein Jungcurt
Cisca Ansum
Kiky Heupers
Rob Bregman
Nolly Leuwsha
Marianne Kunne-Maasakker
Peter Düker
Liesbeth van Amerongen
Dick Duin

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

27 maart
10 april
15 mei
19 juni
24 juli
28 aug
Dorothee

27 maart
17 april
22 mei
26 juni
31 juli
4 sept
Pjotr

3 april
24 april
29 mei
3 juli
7 aug
11 sept
Riky

3 april
1 mei
5 juni
10 juli
14 aug
18 sept
Saskia

10 april
8 mei
12 juni
17 juli
21 aug
25 sept
Kiki

-

-

-

X
X

-

-

X
70
70
Tuind.leiding
Maaigroep

-

X
X
-

X
Bestuur
Klussengroep
Maaigroep
Maaigroep
Kantine

X

-

-

-

X
-

X
X
X
X
Bestuur
Tuincontrole
Tuincontrole

-

-

-

Water/post

X
-

-

-

Tuind.leiding
Tuind.leiding
Kruiwagen

X
-

X

X
-

X
X
X
X
X

Dorpsraad
Klussengroep

-

-

-

-

X
-

X

X
X

Kantine

X

Bestuur
Tuind.leiding

-

-

X
X
X
X

Redactie

-

-

-

-

X
X

X

___
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“Tuinder zaait, tuinder oogst”
De rubriek waarin tuinders iets aanbieden/ vragen en/of commentaar geven.

'Het Praethuisnieuws'
Plantjesmarkt
In mei zal er weer een plantjesmarkt georganiseerd worden.
Het lijkt mij leuk als er zo veel mogelijk zaailingen van onze eigen bodem komen.
Waardoor er een bijzonder en verassend aanbod is.
Dus heb je t.z.t. zaailingen over of vind je het leuk om wat extra voor de markt te zaaien heel
graag!! Ik houd jullie op de hoogte.
Oproepen
Deze zomer zal er een playbackshow georganiseerd worden:
Meatloaf en Johnny Cash zijn er al.
Nu nog de volgende 8 bij minstens 10 optredens kan het doorgaan.
Twijfel niet en schrijf je in, kruip deze zomer in de huid van.........
Inschrijven via inschrijfformulier in 'Het Praethuis' of via hetpraethuis@xs4all.nl
***************************************************************************
Wil je graag een activiteit, workshop, lezing, expositie etc. organiseren voor de leden in 'Het
Praethuis' neem dan contact met mij op d.m.v. briefje op nr.85 of een mail naar
praethuis@vtvfrankendael.nl
***************************************************************************
Als je op de hoogte gehouden wil worden van de ontwikkelingen in en rond 'Het Praethuis'
dan kan je je aanmelden voor 'Het Praethuisnieuws' op: praethuis@vtvfrankendael.nl
**************************************************************************
Gratis op te halen in 'het praethuis' vanaf april:
*schone glazen augurkenpotten met
*grote blauwe tonnen met deksel
deksel
*witte emmers met afsluitbare deksels
*onbedrukt karton van dozen
Een mooi voorjaar, Agnes
___

Diefstal koper
LS.,
Onlangs is gebleken dat elders in Amsterdam bij een tuinhuisjescomplex
zeer veel aangiftes zijn binnengekomen van diefstal van koper.
Bij de diefstal zou mogelijk, let wel, zou mogelijk gebruik worden gemaakt
van een witte bus.
Het zal u n iet geheel onbekend zijn dat de prijs van koper aantrekkelijk is
waardoor het loont om koper te stelen.
Indien het de politie bekend is waar grote hoeveelhedenkoper
te koop worden aangeboden, dan zal daar zeker naar gekeken worden.
Ik hoop dat u hier uw voordeel mee doet.
Met vriendelijke groet, Ad Broeders
Buurtregisseur Nellestein / Driemond, bureau Ganzenhoef.
___

Koperdieven roven Arnhemse volkstuintjes leeg

(ANP)
ARNHEM - Koperdieven in Arnhem hebben het voorzien op de volkstuintjes in de stad. Vooral
de waterkranen worden aan de lopende band uit de grond getrokken.
Bij vijf volkstuincomplexen in Arnhem-Noord gebeurde dit deze maand al honderd keer, zo
meldt de politie vrijdag.
De dieven gebruikten grof geweld. De kraantjes werden losgerukt en de leidingen
doorgesneden. Ook in schuurtjes werd koper weggenomen, maar het tuingereedschap lieten
de koperfanaten liggen.
Bij de volkstuintjes zijn inmiddels alle waterkranen weggehaald om herhaling te voorkomen.
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Wie doet wat in 2010
Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
1e Secretaris:
2e Secretaris:
Algemeen lid en
Contact Tuincontrole:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Adres, postadres email
en/of telefoon Wijzigingen:
Bouwcommissie:
Dorpsraad:
EHBO:
Groencommissie:
Groot Groen Overleg:

Ellen Mookhoek ad interim;
Peter Lemmens;
Dirk Pool ad interim;
Bas van Horn;
Catharina Bonsel;
vacature;
Paul Valenkamp

Bas van Horn b.vhorn@chello.nl
Kees Haafkens;
Henny Vonk;
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 ontspanningscie. Jopie Stuurman, Rietje de Langen, Rob de Grundt en Irma
Stuurman (kindervakanties)
Kantinebeheer:
Agnes van Dijk;
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 en Marja van der Pol (hoofd)
Tuincontroleurs zuidzijde: Marja van der Pol en Marieke Bolhuis
Tuincontroleurs noord:
Betty Hoogkamer en Riet Kemp
Bouwcontroleurs:
Nicolien Wenkers
Tuindienstleiding:
Riky van ’ t 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:
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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