DE ECHOPUT
Informatieblad van Volkstuinvereniging Frankendael
Stammerlandweg 27
1109 BR Driemond
Mei 2010
nummer 342
Voorkant ECHOPUT: Frits Woudstra
bij de voorkant
een oud schilderij uit 1948 van henri matisse was de
inspiratie voor deze kleurige omslag.
de lente is gearriveerd, bloemen, planten en bomen
komen tot volle bloei. vanuit het venster van ons
tuinhuis kun je het allemaal gade slaan! (omslag:frits
woudstra/technische bijstand:lucas woudstra))

Redactioneel
Beste lezers, er waaien koude en frisse winden over de tuin. Tuinders die ons ontvallen.
Nieuwe bestuursleden. Tuinders die er mee ophouden en hun huisje in de verkoop doen.
Tuinders die na lange tijd van actieve inbreng voor de vereniging stoppen met die activiteiten.
Er waait meer wind, er 21 bomen zijn gekapt voor de sporthal in Driemond. De temperatuur
blijft laag en het weer is guur.
Ik eindig met het gedicht `wonderbaarlijke maand':

dat was in de wonderbaarlijke maand

ongevoelig bij takken struikgewas doornen

van bloesemingen en overvloed

had ik licht opgevat

toen mijn borstkas opstoof als papaver

ik wreef haar in

ribben in sierpennen uitwaaierden

en doorzichtig vernederend fonkelniezen

mei mijn magere taal openbrak

kwam over mij o wonder daar ging ik

vergelijkingen vrat als vuur water

men zou van minder uit schamen gaan

ik schaamde mij diep naar poldergewoonte

maar dit was mijn ziekte baarlijke liefde

in loden jas tussen druppel en wind

Ramsey Nasr
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Bestuursmededelingen
1. Onder grote belangstelling is tijdens een sobere uitvaart Wil Vahlkamp-Letschert
maandag 26 april begraven op De Nieuwe Ooster. Wil is veel te vroeg komen te
overlijden door complicaties met de operatie van haar maag. Het was de uitdrukkelijke
wens en haar eigen keuze om ondanks de gevaren van zo’n operatie aan haar maag
geopereerd te worden. Wij benadrukken met groot respect de keuze van Wil. Het
bestuur van VTV Frankendael werd vertegenwoordigd door Dirk Pool.
2. Er komen twee huisjes in de verkoop. Huisje No. 17 van R. de Langen en huisje No. 18
van Th. Boot. Belangstellenden kunnen zich melden bij Paul Valenkamp.
3. Het voetbalveld is geëgaliseerd en ingezaaid. Gelieve het terrein in mei en juni niet
betreden. Zou u dit ook met klem aan uw kinderen kunnen overbrengen. Deze Aktie
was nodig om de drassigheid van het terrein tegen te gaan, het baggerdepot te
benutten en het voetbalveld weer veilig bruikbaar te maken. Graag nog even geduld!
4. De onderhandelingen met het Stadsdeel Zuidoost over het huurcontract zijn zo goed
als rond. Wij hopen nog voor de zomer een contract te kunnen tekenen. De
ingangsdatum is 1 juli 2008.
5. Op 5 juni komt de werkgroep inrichting middenterrein van 14.00 tot 15.00 uur bij
elkaar in het verenigingsgebouw. Iedereen met ideeën en opvattingen is van harte
welkom. Het resultaat van de middag zal besproken worden op de najaars ALV.
Naar aanleiding van enkele afwijkingen in het tuindienstrooster vindt u verderop in de echoput
het bijgewerkte tuindienstrooster

___
Notulen ALV Tuinvereniging Frankendael
27 maart 2010
Aanwezige bestuursleden:
Peter Lemmens, Catharina van Bonsel, Bas van Horn, Dirk Pool, Paul Valenkamp en Ellen
Mookhoek.
Aanwezige stemgerechtigde leden: 46
1: Welkom door de (waarnemend) voorzitter.
Afgelopen winter overleed Henny Kouwenhoven. De vergadering neemt een minuut stilte in
acht.
2: Verslag vorige ledenvergadering: akkoord, met het verzoek de namen van de aanwezige
bestuursleden en het aantal stemgerechtigde leden op te nemen.
4: Mededelingen:
• Cor Klarenbeek heeft de taak op zich genomen de verlichting rond het clubgebouw te
coördineren. Renee Broekhof heeft zijn hulp aangeboden. Cor zoekt nog enkele
vrijwilligers.
• Over 2 weken worden de paden opgeleverd, problemen graag per mail naar het
secretariaat van de TV: b.vhorn@chello.nl of een briefje in de bestuursbus. Let op:
loop niet met karren met stalen banden over de paden, daar kunnen ze niet tegen.
Ook niet graven in de paden. Verder zijn de paden van een losse substantie, en
moeten ze bij het onkruidvrij maken zo min mogelijk geschoffeld worden. Er zal
geëxperimenteerd worden met afbranden van onkruid.
• Deze winter waren er weinig/geen inbraken, met dank aan Pjotr v Vliet, die de
inbrekers met veel verbale ondersteuning de stuipen op het lijf heeft gejaagd.
• De banden van 2 tuinders/bestuursleden zijn lek gestoken. Vooralsnog gaat het
bestuur er vanuit dat dit incidenten zijn, die hun als tuinder zijn overkomen. Mocht bij
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nieuwe incidenten blijken dat er een verband bestaat tussen bestuurslidmaatschap en
lekke banden dan, zal het bestuur overwegen de schade uit de verenigingskas te
vergoeden.
De laatste onderhandelingen over de huurprijs zijn ingegaan. Daarbij moet nog worden
afgetikt, dat over de periode voor juli 2008 geen huur hoeft te worden betaald.
Agnes van Dijk gaat het beheer van de kantine doen. Zij roept mensen op mee te
doen, zowel met bardiensten als met het leveren van ideeën. Er wordt over nagedacht
dat deelnemers voor de bar dan vrijstelling krijgen voor de tuindiensten. Agnes is
verantwoordelijk voor de bar, het bestuur is eindverantwoordelijk. Het bestuur zal met
Agnes praten over de voorwaarden die aan de verschillende activiteiten zijn
verbonden. De bestaande activiteiten gaan in ieder geval door! Daarnaast wil Agnes op
zaterdag open, tussen 11.00 en 14.00 uur, met koffie, thee, lunch en leestafel!
Bestaande activiteiten blijven ook gewoon doorgaan.
Jopie Stuurman stapt uit het JOC, dank aan alles wat zij heeft verricht. Jopie, Annie en
Henk blijven wel de dinsdag schoonmaak van de kantine doen.
Paul Valenkamp: er worden gemotoriseerde voertuigen aangetroffen op de tuin. Dit
mag absoluut niet! Alleen Canta’s met een geldige invalidenverklaring mogen naar de
huisjes rijden.
Oproep bestuur: op 5 juni is er een “meedenkmiddag” over de inrichting van het
middenterrein. Alle ideeën zijn welkom, in het najaar gaan we hierover beslissen.
Punt 4 en 6 van de huidige vergadering worden omgeruild dit in verband met de
verkiezing nieuwe Penningmeester.
Het stuk van de adoptiestukken heeft per abuis niet in de ECHOPUT gestaan en komt
volgende keer ter tafel.
Henny Vonk deelt een stuk uit waarin we worden geïnformeerd over de bouw van het
sportcomplex aan de zuidkant van de tuin. Dit stond niet in de echoput, omdat deze na
overleg voor de sluitingsdatum van de kopij uitkwam.

4: Financiën: Er is geen bedrag genoemd in de kantinebijdrage, omdat dit op het moment van
het sluiten van de boeken niet helder was. Dat is het inmiddels wel. Een punt van zorg is, dat
de kantine de laatste 2 jaar niet de benodigde € 4.000,- die nodig is voor het onderhoud van
het gebouw, heeft opgeleverd. Ook het baggeren was een dure extra kostenpost. Verder laat
de penningmeester een financieel gezonde vereniging achter. Er is goedkeuring van de
kascommissie, en de vereniging dechargeert hierbij de penningmeester.
De vereniging neemt met bloemen en een bon afscheid van Catharina Bonsel en Peter
Lemmens. Peter is 10 jaar penningmeester geweest. Hij krijgt een oorkonde, met de titel: lid
van verdienste. Beiden veel dank voor alle werk wat is verzet.
5: Verkiezing nieuwe bestuursleden:
Ellen Mookhoek tot voorzitter: 36 voor, 5 tegen en 5 onthoudingen.
Dirk Pool tot secretaris: 43 voor, 0 tegen en 3 onthoudingen.
Astrid van de Kant………… als penningmeester: 44 voor, 0 tegen en 2 onthoudingen.
6: Worden we lid van de AVVN?
Er zijn nogal wat vragen, met name over wat de bond nou feitelijk biedt aan ondersteuning.
Een deel van het bestuur heeft hier echt behoefte aan(denk bv aan de onderhandelingen met
de gemeente, de exploitatie van de kantine) een ander deel vraagt zich af wat de bond hier
nou echt in te bieden heeft. Het bestuur probeert nog wat meer feiten boven tafel te krijgen,
zodat we er in de najaarsvergadering over kunnen stemmen.
Tip van het bestuur: informeer je over de bond middels hun website!
7: Rondvraag:
Carla Timmermans: er moet weer en kascommissie worden ingesteld. Bestuur: doen we in het
najaar.
Piet Stuurman: kan het bestuur in de onderhandelingen met de gemeente meenemen waarom
er bij Linnaeus gratis wordt gemaaid, daar wij moeten betalen?
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Cor Klarenbeek: ik las in de echoput dat mijn partner ook lid moet zijn van de tuin, en dan
pas na drie jaar rechten opbouwt? Bestuur: dat klopt, en deze regel is in het verleden
vastgesteld om het onderhands doorgeven van huisjes te voorkomen.
De voorzitter sluit de vergadering, en wenst iedereen een mooi tuin jaar.

___
Het Gebruik van Voertuigen op het terrein.
Nog regelmatig komt het voor dat er onduidelijkheid bestaat over het gebruik van
gemotoriseerde voertuigen op het terrein. Op 27 maart 2010 is dit onderwerp nog een keer
onder de aandacht gebracht van de leden.
Voor alle duidelijkheid volgt hier nogmaals een opsomming van de feiten.
Tuinreglement
Volgens het reglement is regel 2k “mag u niet op de paden rijden met auto’s of met
brommers en/of motoren met ingeschakelde motor. De geasfalteerde weg van de hoofdingang
tot aan de dijk is verboden voor brommers, auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen,
behalve voor invalidenvoertuigen, hulpdiensten en voertuigen die daar bezig zijn met aan de
vereniging gerelateerde activiteiten. Tuinders worden verzocht elkaar er op aan te spreken.
Voor het wegbrengen van grof vuil kan men voor deze regel ontheffing aanvragen bij het
bestuur.” van toepassing.
Uitzonderingen
Uitzonderingen worden gemaakt voor voertuigen waarvan de houder een erkend invalide
bewijs heeft. Tuinders die in het bezit zijn van een Canta of een ander vervoersmiddel waarop
zo’n bewijs van toepassing is wordt gevraagd zich te melden bij het bestuur. Deze tuinders
kunnen dan een ontheffing krijgen voor het gebruik van hun voertuig op het terrein.
Ontheffing
Toestemming om het terrein te betreden met een gemotoriseerd voertuig wordt alleen
gegeven daar waar het bestuur ontheffing verleent.
Voor een aanvraag van deze ontheffing dient men zich te wenden tot het bestuur. Deze
aanvraag moet met duidelijke redenen onderbouwd/omkleed ingediend worden bij het
bestuur.
Aan het verlenen van een ontheffing zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zoals het niet
buiten de geasfalteerde wegen parkeren en het niet betreden van de paden, men hoort zich
ten alle tijden aan de aanwijzingen van het bestuur te houden. Een bestuurder die geen
ontheffing aan kan tonen wordt onmiddellijk verzocht het terrein met zijn voertuig te verlaten.
Bij het niet nakomen van de regels is het bestuur gemachtigd de ontheffing per
direct in te trekken en zo nodig boetes te heffen.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande dan is het bestuur graag bereid
u daarover te woord te staan.
Namens het Bestuur.

___
Adoptiestukken en nutstuinen
I. Adoptiestukken
Wat is een adoptiestuk ?
Een adoptiestuk is een stuk algemeen groen dat beheerd wordt door een tuinder. Doel:
minder werk voor de tuindienst.
A. Toen tot nu
• Geschiedenis, in het verleden gemaakte afspraken
In de Echoput van oktober 2000 heeft de groencommissie een voorstel ingediend om
stukjes algemeen groen in beheer te geven aan de leden.
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Daarmee konden ze dan alleen of met een groepje iets doen. Aanvragen die van algemeen
belang waren hadden voorrang boven aanvragen die van individueel belang waren. Het
bestuur zou schriftelijke contracten geven voor een beperkte tijd (is op vijf jaar
uitgekomen, m.a.w. men ging uit van een zekere continuïteit). Het beheren van een stukje
groen zou de tuindienst niet vervangen.
Doel
Motivatie was: minder werk voor de tuindienst.
Dat voorstel is besproken op de ledenvergadering van 9 december 2000. En is zonder veel
discussie aangenomen.
Toewijzing
Het bestuur had vooraf een aantal plekken ter adoptie aangewezen. Er zijn een aantal
voorstellen ingediend bij het bestuur, die zijn goedgekeurd. Het bestuur was van plan om
daarna een contract af te sluiten met de betreffende tuinders. Er is op dit moment geen
enkel ondertekend lopend contract.
Huidige situatie van stukken in beheer
Op dit moment zijn 2 adoptiestukken overgebleven:
- Het openbaar groen ten zuiden van het voetbalveld, door Hans Laan, Marc Koperdraat,
Els en Carla Timmerman, Ellen Mookhoek
- De berm naast de 1e vijver, t.o. tuin 9 en tuin 27: in beheer bij Marieke Bolhuis en Kees
Haafkens.
Overig
Er zijn geen duidelijke afspraken vastgelegd m.b.t. controle, regels, financiële
verplichtingen, enz.

B. Voorstel voor de toekomst
• Toewijzing
De bestaande adoptiestukken blijven gehandhaafd. Het bestuur wijst verder algemeen
groen aan dat voor adoptie in aanmerking komt en publiceert dit in de Echoput. Het
bestuur geeft aan hoe men kan inschrijven en hoe wordt toegewezen.
Bij belangstelling van meerdere tuinders wordt geloot.
• Inrichting
De groep/het individu doet een inrichtingsvoorstel uitgaande van het Groenplan 29 sept
2001 en Inrichtingsplan M. van Tilburg 2002. Na akkoord van het bestuur wordt een
contract opgemaakt .
De vereniging streeft naar continuïteit in de inrichting, zodat de inrichting zich goed kan
ontwikkelen. Als de bestemming eenmaal afgesproken is, kan de vereniging hier alleen
met zwaarwegende argumenten van afwijken. Dit geldt niet op het moment dat een
adoptietuinder vertrekt of stopt.
In overleg met de tuindienst wordt afgesproken hoe wordt omgegaan met de grenzen van
een stuk:: eventuele paden en sloten. (Op dit moment is voor de paden afgesproken dat
er een maaibreedte langs het pad wordt gemaaid.)
• Overeenkomst/contract, regels m.b.t. verlenging
In het contract staan de afspraken wat betreft bestemming, inrichting, regels, onderhoud,
verlenging contract enz. De huidige beheerders van adoptiestukken krijgen alsnog een
contract ter ondertekening voorgelegd.
• Regels, toepassing tuinreglement
Gezien de grote onderlinge verschillen in inrichting wordt in het individuele contract met
de adoptiehouder(s) in overleg vastgesteld aan welke regels een stukje moet voldoen. Dat
kan zijn aan bepaalde specifieke regels uit het tuinreglement, maar ook aan eventueel
nadere bepalingen.
• Handhaving afspraken, controle
De tuincontrolecommissie bekijkt of de adoptiestukken volgens contract worden beheerd.
Zij overlegt met de beheerder(s) en indien nodig met het bestuur.
• Financiële verplichtingen tuinder
De beheerder is alleen onderhoud verplicht; er zijn dus geen financiële verplichtingen.
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II. Nutstuinen
Wat is een nutstuin?
Een nutstuin is een afzonderlijk stukje grond van het algemeen groen dat door de
vereniging bestemd is/wordt tot nutstuin met vruchtgebruik voor de tuinder.
A. Toen tot nu
• Geschiedenis, in het verleden gemaakte afspraken
Er zijn twee lokaties waar tuinders nutstuinen in gebruik hebben buiten hun eigen tuin:
stukje vier en het middenterrein.
1. Stukje vier (‘Gedempte sloot’)
Het stukje vier, tegenover tuin 79 Lucas/tuin 85 Agnes (de “gedempte sloot”) bestond
voor demping al snel uit twee delen:
- de vijver met een strookje eromheen (ook wel genoemd het ‘hooilandje’), en een
adoptiestuk, met daarop een houthok/hakblokvoorziening en een ruiltuin. Na demping van
de vijver lag er een grotendeels braak stuk grond. Een aantal tuinders heeft daar
nutstuinen aangelegd (zonder contract).
Deze bestemming is vastgelegd in de beschrijving van de huidige situatie onder het
onderdeel “Praktische uitwerking “van de inrichting algemeen groen noord, centrum en
zuid in 2008. (zie Echoput juli 2008).

•

•

2. Middenterrein (‘Voetbalveld’)
De bestemming van het middenterrein is nog niet definitief vastgesteld. Sinds een aantal
jaren zijn steeds meer tuinders hier een nutstuin begonnen.
Doel
Er blijkt een steeds grotere behoefte aan nutstuinen . De eigen tuin is vaak toch te
klein/te donker om zowel aan een siertuin als aan een moestuin plaats te bieden. Dit liefst
op niet te grote afstand van de eigen tuin.
Toewijzing tot nu toe
Op dit moment gaat toewijzing onderhands, de tuinder vraagt toestemming aan een
bestuurslid. Toestemming wordt verleend voor telkens één jaar.

B. Voorstel voor de toekomst
• Toewijzing
Een vrijkomende nutstuin wordt op dezelfde manier aangeboden aan zittende tuinders als
een vrijkomende ‘gewone’ tuin. Dezelfde geldende regels voor bekendmaking en
toewijzing kunnen worden toegepast. Als minimummaat wordt ongeveer 50m2
aangehouden. Als er te weinig kandidaten zijn kan een tuinder tijdelijk een extra stukje in
gebruik nemen
• Inrichting
Als nutstuin.
• Overeenkomst/contract, regels mbt verlenging
De tuinder krijgt net als voor zijn eigen tuin voor zijn nutstuin een contract, plus een
overzicht van aangepaste regels uit het tuinreglement.
De tuinder heeft de nutstuin telkens voor één jaar in gebruik. Dit gebruik wordt
stilzwijgend verlengd. Alleen met zwaarwegende argumenten kan de
gebruikersovereenkomst van de kant van de vereniging worden beëindigd.
• Regels, toepassing tuinreglement
De regels van het tuinreglement gelden indien van toepassing ook voor nutstuinen
behalve:
1b omheining
maximaal 1,10m hoog, mag geen schaduwoverlast bij buren veroorzaken
1c naam en tuinnummer
er moet d.m.v. een tuinnummer en naam duidelijk aangegeven worden wie waar
tuiniert, er hoeft geen brievenbus te staan,
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1h bebouwing:
maximaal 1 kas of gereedschapskist is toegestaan, mits verplaatsbaar en geen
schaduwoverlast bij buren veroorzakend, (lage) broeikassen zijn toegestaan, andere
bebouwing is niet toegestaan
verharding:
verharde paden zijn wel toegestaan, niet toegestaan is een verhard terras
1l bestrijdingsmiddelen
alleen zeer natuurvriendelijke, zoals genoemd in tuinreglement zijn toegestaan, andere
bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan,
1m bomen
laagstamfruitbomen, mits geen schaduwoverlast veroorzakend bij buren, zijn
toegestaan, overige bomen zijn niet toegestaan. Uitzondering voor deze regel: de
noordzijde van het nutstuinareaal op het middenterrein
Handhaving regels, controle
De tuincontroleurs kunnen deze moestuinen controleren.
Financiële verplichtingen tuinder
In de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2009 is besloten dat voor de nutstuinen
de m2–prijs geldt, die ook wordt betaald voor de “gewone”tuin.

Aanvullende regels nutstuinen middenterrein (‘voetbalveld’)
•
•

De tuinders die aan de rand van het areaal zitten, moeten duidelijk maken aan de
maaigroep waar de grens is. De maaigroep moet makkelijk kunnen maaien, dus obstakels
verwijderen.
Aanvragen voor het in gebruik nemen van een nieuwe nutstuin op het middenveld: hier is
toestemming van het bestuur voor nodig. Verder in overleg met al zittende tuinders de
indeling bepalen, waar komen eventuele paden, welke onderlinge afstand etc.

___
Inrichtingsplan grasstrook Noord 2010 -2011
Plan voor de inrichting en het onderhoud van de strook voormalig gras aan de sloot in het
Noordelijk deel van de volkstuin ter hoogte van tuin 69.
1. Achtergrond
In het najaar van 2009 is er overleg geweest tussen het bestuur (Catharina van Bonsel) en
een aantal belangstellende tuinders in de directe nabijheid van de strook. De tuinders wilden
graag dat de strook beter werd onderhouden en er leuker uitziet. Een aantal tuinders wilde af
van het gras zodat er niet machinaal gemaaid hoeft te worden, wat nadelen heeft: lawaai, en
soms gebeurt het niet tijdig en zaaien de paardenbloemen zich uit in naburige tuinen. De
tuindienst kon de afgelopen jaren het onderhoud van het stuk niet aan. Ik heb aangegeven
bereid te zijn, en verantwoordelijkheid te willen nemen (tijd en eventueel ook geld ) voor de
strook. Mijn idee is te werken naar het inplanten van de strook met lage (vanaf 20 cm tot
max. 1 meter) inheemse planten / bollen/ gewassen (stinzenplanten) die in alle seizoenen een
mooi natuurlijk beeld geven, en prettig zijn voor de dieren die er leven. Maar wat ook erg
belangrijk is, is dat het onderhoud op den duur goed te doen is. Als inspirerend voorbeeld
heb ik voor ogen de heemtuinen in Amstelveen. Ik kreeg voor het idee medestanders en het
bestuur verzocht mij een plan te maken. Ik sprak af dit in februari 2010 aan te leveren.
2. Voorbereiding
In december 2009 bezochten Sri Faiman en ik de Jac P. Thijsse tuin te Amstelveen. Ook heb
ik contact gelegd met de hoofdtuinman Rinus Hofs aldaar die mij toezegde open te staan voor
meedenken en advisering. Eventueel wil hij in overleg zaden beschikbaar stellen aan onze
volkstuin. Dit contact zal door ons in de loop van 2010 uitgebouwd worden.
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3. Huidige situatie
Momenteel ligt de strook grond braak en ben ik in de winter - zodra dat kon - begonnen om
rond de twee berken die er staan de grond wat zuurder / losser te maken door een mengsel
van compost en zand in de grond te brengen en bolgewassen (geschikt voor verwildering) aan
te planten. Deze bolgewassen heb ik zelf aangeschaft en zijn een gift van mij aan VTV
Frankendael. Dit zijn vroeg en laat bloeiende soorten die de komende jaren zullen bloeien
tussen februari en mei. Het zijn:
Fritillaria, narcissen cyclamineus tête á tête, boshyacint, winterakoniet, anemonen, scilla
campanulata (klokjes hyacint), covallaria (lelietje van dalen), allium, en tulipa ‘wallflower’.
Ook voor het buxushaagje bij de tuin van Theo heb ik de stinzenplanten bolletjes geplant. Het
plan is om als dat nodig is deze bolletjes jaarlijks wat aan te vullen omdat ze kunnen
verdwijnen door vorst of vraat van woelmuizen. Er komen nog sneeuwklokjes (Galantus
elwesii en Galanthus nivalis) en wilde krokussen bij, maar die kon ik in december nergens
meer krijgen.
4. Verdere ontwikkeling
Uit het gesprek met de tuinman van de JP Thijsse tuin kwam naar voren dat je niet alles in
één jaar kunt realiseren, en dat het ook een kwestie is van uitproberen wat goed gaat op onze
(veen)grond. Hij gaf aan dat het de moeite loont om de grond te verbeteren. Dat kan je in
één keer doen door een laag compost / humus aan te brengen en door de grond te werken ,
of langzaam aan elk jaar wat verder verbeteren en steeds kijken hoe het gaat. Mijn plan is
om daar dit jaar beetje voor beetje mee te starten. Bladaarde, g.f.t. compost, cocopeat
oftewel humus aanbrengen, eventueel aangevuld met kalk en later koemest is goed voor de
inheemse en stinzenplanten. Wat ik absoluut wil voorkomen is dat we hiervoor de compost
gaan gebruiken die van de grote gezamenlijke composthoop komt, deze compost zit vol
akkerwinde en ander lastig te verwijderen onkruid wat ik er hier absoluut niet in wil hebben.
Dat zou het onderhoud (wieden) etc in elk geval voor mij veel te zwaar en bewerkelijk /
tijdrovend maken.
1e jaar
Grond verbeteren en op de smalle strook tot de eerste berk (gerekend vanaf hek Noord) de
waardeplant ‘symphytum officinale’ (namen: smeerwortel, ezelsoor, heelbeen) laten groeien,
deze is toepasbaar voor gebruik op de composthoop door een hoog kaliumgehalte. Vanaf
rechts van de eerste berk tot de tweede berk een vlinder- en bijen -mengsel inzaaien ( reeds
aangeschaft € 55,- ) wat geschikt is voor een zonnige plek en bloeit van mei tot en met de
late herfst. (zie bijlage voor soorten uit het mengsel).
Na de tweede berk tot een eind achter het rood /wit geverfde ‘verkeersbord’ wil ik een leuke
combinatie uitproberen die ik afgelopen zomer in de JP Thijsse tuin zag, namelijk een erg
mooie, dromerige combinatie van de Beemdooievaarsbek oftewel Geranium pratense ( b 7-10
blauw h 60-90cm ) en de Grote Pimpernel of Sanguisorba Officinalis (de rode ‘Tanna’ b 6-9,
en h 100 cm Deze planten weven mooi in elkaar, en het effect blijft erg transparant en
doorzichtig. (Hoogte 60-1.00. )
(Het rood/wit geverfde ‘verkeersbord’ vind ik overigens erg uit de toon vallen, kunnen we
daar niet iets veiligs maken wat meer in de omgeving past?)
2e jaar
Verder ontwikkelen naar meer vaste beplanting van inheemse en stinzenplanten i.p.v. éénen meerjarig vlinder- en bijen- zaadmengsel. Natuurlijk in overleg met betrokken omwonende
tuinders en de tuinman van de Amstelveense parken. We kunnen ook altijd een stukje
ingezaaid houden voor de vlinders en de bijen als dat goed bevalt.
Tot zover,
Marja van de Pol

___
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Middenstuk inzaaien met Bijen en vlindermengsel
Omschrijving: Bloeitijd: mei tot herfst. Hoogte: 20 tot 120cm.. M
Mengsel bevat 1 en meerjarige soorten, voor een zonnige plek.
Bijen en vlindermengsel:
• Agrostemma githago/Bolderik
• Centaurea cyanus/Korenbloem
• Centaurea jacea/Knoopkruid
• Chamerion angustifolium/Wilgenroosje
• Dianthus deltoides/Steenanjer
• Echium vulgare/Slangekruid
• Galium verum/Geel walstro
• Glebionis segetum/Gele ganzebloem
• Hesperis matronalis/Damastbloem
• Knautia arvensis/Beemdkroon
• Leontodon autumnalis/Vertakte leeuwentand (Herfstleeuwentand)
• Lotus corniculatus/Gewone rolklaver
• Malva moschata/Muskuskaasjeskruid
• Origanum vulgare/Wilde marjolein
• Phacelia tanacetifolia/Bijenvoer
• Prunella vulgaris/Gewone brunel
• Reseda lutea/Wilde reseda
• Saponaria officinalis/Zeepkruid
• Scabiosa columbaria/Duifkruid
• Securigera varia/Bont kroonkruid
• Silene conica/Kegelsilene
• Silene noctiflora/Nachtkoekoeksbloem
• Silene vulgaris/Blaassilene
• Stachys officinalis/Betonie
• Symphytum officinale/Smeerwortel
Marja van de Pol

___
Oproep!
Beste leden
We zoeken nog leden die willen helpen bij het voorbereiden van de bijeenkomst op 5 juni over
het middenterrein. Meldt je aan via de secretaris van de vereniging. Tel: 0681049657
Namens het bestuur

___
Mededeling vanuit de Dorpsraad
Twee jaar geleden zijn jullie geïnformeerd over de sportfaciliteiten die gebouwd gaan worden aan de
zuidkant van ons tuincomplex. Het heeft jaren geduurd voordat alle stappen zijn doorlopen maar
het gaat er nu echt komen. De laatste weken is de financiering in een stroomversnelling gekomen en het
stadsdeel heeft nu groen licht gegeven voor de bouw van het SAC “Sport- en Activiteitencentrum Driemond”
De bouwaanvraag is ingediend en de planning werd dat er medio april gestart gaat worden. Voor Driemond
is dit een overwinning na jaren van onderhandelen.
Wat betekent dit voor het tuincomplex? De voetbalvelden blijven liggen waar ze nu liggen. Daar waar het
fietspad op de Stammerlandweg naar het dorp afbuigt komt het sportcentrum te staan. Hierover zijn jullie al
eerder geïnformeerd.
Henny Vonk
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Hier (foto Google Earth) is de huidige situatie van het sportcomplex Geinburgia te zien

Tekening van de nieuwe situatie.
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Tuindienst rooster
2010

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
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46

TUINDIENSTROOSTER

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

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

27
10
15
19
24
28

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

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

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

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

Riky

Saskia

Kiki

-

Tuindienstleiding
Naam
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
B van Assendelft
Fred Makkinje
Marieke Bolhuis
Jojo Vittali
Herbert Clemens
Baat Seesola
Riky van ’t Klooster
Rochien Padma
Kees Haafkens
Lydia 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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maart
april
mei
juni
juli
aug

Dorothee Pjotr

X
X
X
-

-

-

X
X

Tuintaxatie o.a. klussen

X

-

-

70

X
-

X
X
o.a. klussen

X
X
X
-

-

Maaigroep

-

X
-

Bestuur
Maaigroep

-

-

-

X
-

70

-

-

-

-

Klussen

X

Maaigroep
Kantine

-

X

-

X

-

-

X
X

X
X
70
Klussen
Tuincontrol
Maaigroep

X
-

X

-

-

-

X
-

-

X
Tuind.leidin

X
X
X
X

Tuincontrol
Bestuur
70
70

-

-

-

x
-

Tuincontrol
70
Controle
Klussengroe
Diversen

-

-

-
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X
X
-

-
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2010

47
48
50
51
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

TUINDIENSTROOSTER

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

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

27
10
15
19
24
28

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

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

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

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

Riky

Saskia

Kiki

-

-

-

X
X

-

-

Tuindienstleiding
Naam
Marije van Mierlo
Henk Grobben
Cor Kruisheer
Reina Kruisheer
Pjotr van Vliet
Ruud van ’t Hoenderdaal jr.
philippe
Froukje Kastelein
Helma .Berris
Ernst Ritter
Dirk Pool
Peter Lemmens
Danny Smiet
Karin Krabbendam
Annie BeekmanBorst
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
Dorothe 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 Duker
Liesbeth van Amerongen
Dick Duin
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maart
april
mei
juni
juli
aug

Dorothee Pjotr
X
70
70
Tuind.leiding
Maaigroep

-

X
X
-

X
Bestuur
Klussengroep
Maaigroep
Maaigroep
Kantine

X

-

-

-

X
-

X
X
Pennigmeeste

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

archief
Kantine

X

X
X

-

-

X
Tuind.leiding

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.

Ingezonden mededeling:
Geachte Tuinders,
Wie heeft per ongeluk een stalen trapje geleend van tuin No. 1 of 3 en niet terug gebracht.
Gaarne terug zetten. Bij Voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten, Rob De Grundt

“Het Praethuisnieuws”
Plantjesmarkt
Zaterdag 15 mei is er weer een plantjesmarkt
vanaf 12.00 tot 14.30 uur.
Kom heerlijk lunchen er is soep met brood.
Mocht je nog zaailingen over hebben voor de
markt, deze zijn zeer welkom.
Lunchcafé
Elke zaterdag is het Praethuis open als lunchcafé
van 11.30-14.00 uur.
Er is soep met brood, gebak, thee, koffie een
krant en tijdschriften. Al het eten en drinken is
biologisch

Italiaanse bonensoep met brood en roomboter

Foto: Peter Duker

Tuincoop
Voor leden is het mogelijk om gezamenlijk met het Praethuis in te kopen bij de Nieuwe Band.
Dit is een biologische groothandel.
Heb je interesse kom dan op de zaterdagen tussen 11.30-14.00 uur langs dan leg ik je het
systeem uit.
Elke zaterdag ligt het bestelboek van de nieuwe band ter inzage in het Praethuis en kan je
ook bestellen. Wil je nu al weten wat het aanbod is kijk dan op www.nieuweband.nl.
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WK Voetbal
Tijdens de WK zullen de wedstrijden van Nederland te zien zijn in het Praethuis.
Ma 14-06 Nederland - Denemarken 13.30 u.
Za 19-06 Nederland - Japan
13.30 u.
Do 24-06 Kameroen - Nederland
20.30 u.
Vaste activiteiten
elke dinsdag om 20.00 uur klaverjassen
elke woensdag om 20.00 knutselen
elke vrijdag om 20.00 darten
elke 1ste zondag van de maand klaverjassen om 13.00 uur
BINGO op zaterdag 22 mei en 12 juni om 20.00 uur
Bargroep
Vind je het leuk om op afroep achter de bar te staan geef je dan op voor de bardienstgroep.
Dit kan zijn voor de filmavonden, klaverjassen, zomerfeest, bingo, WK of overige activiteiten.
Opgeven op de zaterdagen tussen 11.30-14.00 uur
Tijdschriften
Heb je tijdschriften of stripbladen voor de leestafel dan kan je ze zaterdags bij mij inleveren.
Wens ik allen een fijn tuinseizoen en misschien tot ziens in Het Praethuis.
Agnes van Dijk
___

Filmavonden met films over tuinieren en eten
Vanaf mei t/m oktober 2010 vertonen we op elke 4e zaterdag van de maand in Het Praethuis
bijzondere films. De films gaan over tuinieren en eten.
Het programma is als volgt:
29 mei Tuinverhalen: op zoek naar het land in de stad (2006). Documentaire van Boris
Gerrets over volkstuinen in Detroit en St. Petersburg.
Boris Gerrets gaat in Tuinverhalen op zoek naar kleine tuintjes in de grote stad. Het zijn even
kwetsbare als kostbare restanten uit een tijd dat er minder stad was en méér land. Hoewel de
mensen vaak maar een enkele generatie verwijderd zijn van het leven op het platteland, lijkt
er voor de meeste geen weg terug van het jachtige leven in de stad. Maar als de nood hoog
is, uit zich weer de diep gewortelde drang een stukje aarde te vinden waar met een redelijke
inspanning de dagelijkse kost uit te halen is.
26 juni Jamie goes Italian. Een culinaire ontdekkingstocht door Italië. Plaatselijke bewoners
leren je de geheimen van de Italiaanse keuken.
24 juli

Babette’s Feast. Speelfilm van Gabriel Axel (1987).

Babette Hersant, een Parijse vluchtelinge, belandt in een klein dorp aan de kust van Jutlanden
werkt er als huishoudster. Op een dag wint ze een aanzienlijke som geld in de loterij en
besluit de dorpelingen op een enorm feestmaal te trakteren.
21 augstus
Oliver's Twist, wereldmaaltijden in een wereldstad. Jamie Oliver kookt een
onvergetelijke maaltijd voor vrienden van over de hele wereld die hij uitnodigt bij hem thuis.
25 september nog te bepalen
23 oktober

nog te bepalen

De filmvertoningen starten om 20 uur. Tijdens de filmavonden zijn heerlijke chips&dips
verkrijgbaar. Lekker voor bij de film. Leuk als jullie komen kijken!
Renate Zentschnig en Agnes van Dijk
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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;
Astrid van de Kant;
Dirk Pool;
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. Rob de Grundt en Irma Stuurman (kindervakanties)
Kantinebeheer:
Agnes van Dijk;
Kascontrolecie.:
Vacature;
Klussengroep:
Piet Stuurman, 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:
Catharina van Bonsel
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

Sluitingsdatum kopij: 15 juli 2010
Versturen naar e-mailadres:
pduker@planet.nl
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