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Redactioneel
Beste tuinders, hier is de digitale krant dan. Voor het eerst komt deze ECHOPUT u
alleen tegemoet via de website van de vereniging. Als het goed is hebt U een mail
gekregen waarop een link staat naar deze krant.
Voor de waarborg van de privacy zijn de ECHOPUTTEN alleen met een wachtwoord
toegankelijk. U komt bij de ECHOPUT via de website van de vereniging
http://vtvfrankendael.nl/ onder de menukeuze “ Info voor leden”. Het wachtwoord is
u door het bestuur gestuurd per e-mail.
Voor een beperkt aantal leden zonder internet wordt een zwart-wit versie op de tuin
uitgedeeld door Anna Hees.
Het verschijnen van de krant heeft even geduurd. Het bestuur legt in de
mededelingen uit waarom de verschijning van de krant vertraging heeft opgelopen.
Hopelijk maakt dat het plezier op de tuin er niet minder om.
Dank voor het inzenden van de kopij. De volgende krant verschijnt in juli. Graag op
ontvang ik uw kopij voor onderstaande datum.
Veel leesplezier.

Kopijdatum : zaterdag 14 juli 2012
Versturen naar e-mailadres:

pduker@planet.nl
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Verslag algemene ledenvergadering Tuinvereniging
Frankendael
24 maart 2012
Aanwezige bestuursleden: Ellen Mookhoek, Astrid vd Kant, Dirk Pool, Bas Horn, Cor
Klarenbeek.
Aanwezig: 34 stemgerechtigde leden.
1. De voorzitter opent de vergadering en vraag 1 minuut stilte i.v.m. het overlijden
afgelopen winter van Derek Wilson en Co Wills.
Vaststellen agenda:
Nelie Kwekkeboom heeft gisteravond 4 moties ingediend. Dit is te laat om ter
vergadering te bespreken, Nelie wordt uitgenodigd haar punten in te brengen bij het
geagendeerde punt.
Lukas van der Put wil over de contributieverhoging geen stemming, maar een discussie.
Hij wordt uitgenodigd om uitgewerkte ideeën om te bezuinigen aan te leveren, dan kan
opnieuw over de hoogte van de contributie gesproken worden.
2. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3.Mededelingen van het bestuur.
 De toon in de moties van Nelie Kwekkeboom hebben de penningmeester dusdanig
geraakt, dat zij zich per direct terugtrekt als penningmeester. De vergadering
spreekt haar steun uit naar Astrid, en dankt haar voor haar inzet. Nogmaals wordt
benadrukt dat het binnen de verenging niet moet zijn: wij leden tegen zij bestuur.
Ook bestuursleden zijn vrijwilligers, tuinders, en zetten zich in voor alle leden, op
basis van gezamenlijk gemaakte afspraken.
 Op de konijnen in de tuin valt nauwelijks te schieten volgens de jager, ze kunnen
zich overal verstoppen. Dus eerst zullen de tuinders zelf aan de slag moeten.
Tuinders die willen helpen vangen, kunnen zich bij Ellen melden.
4. Verkiezingen bestuursleden: Ada Wildekamp stelt zich kandidaat, ze heeft veel
bestuurlijke ervaring op allerlei gebied, en heeft nu ze gepensioneerd is, meer tijd. Ook
Ruud Stuurman stelt zich kandidaat, werkt als wijkbeheerder in Amsterdam zuid, heeft
ook bestuurlijke ervaring.
Dirk Pool is herkiesbaar.
Stemming:
Ada Wildekamp: 33 stemmen voor, 1 tegen
Dirk Pool: 32 stemmen voor, 2 tegen
Ruud Stuurman: 25 stemmen voor, 7 blanco, 2 tegen.
Alle kandidaten zijn dus verkozen.
5a. Balans en verslag kascommissie.
De kascommissie stelt voor de penningmeester te dechargeren. De kascommissie bestaat
uit Marja v.d. Pol en Marjo Postma. Ze hebben enkele aanbevelingen, die zullen ze op
schrift naar het bestuur aanleveren. Deze punten komen in de najaarsvergadering terug.
De vereniging verleent met algemene stemmen decharge.
5c. Begroting 2012
Begroting versie B wordt besproken, incl. de contributieverhoging met 65 euro per
huisje.
N.a.v. een vraag over de aanschaf van een bosmaaier, gaat het bestuur nog eens kritisch
kijken naar wat echt noodzakelijk aangeschaft dient te worden.
het vuilnis is ook erg duur, mensen gooien er van alles in. er was toch een clubje wat
daar mee aan de slag ging? Ricky v.h. Klooster roept haar groepje weer bij elkaar.
De punten aangedragen door Nelie worden door de vergadering niet gedeeld.
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Over de reservering voor het kantinegebouw ontstaat opnieuw discussie, maar er wordt
daarover niets besloten. Indien daar voorstellen voor zijn, moeten deze deze onderbouwd
naar het bestuur!
Stemming over begroting B: 31 stemmen voor, 1 onthouding en 2 tegen.
6. Stemming over het middenterrein:(niet altijd zijn de voorstemmers exact geteld)
Vuilniscontainers verplaatsen: 2 ja, 32 nee, niet aangenomen
Compostering: 6 stemmen tegen, wel aangenomen ( uitwerken in een besluit)
Regulering takkenwal: 7 stemmen tegen, takken mogen niet meer op de takkenwal maar
2 x per jaar langs pad
Eigen snoeiafval versnipperen: 34 stemmen voor, aangenomen, snipperen takken in
tuindienst
Uitbreiding moestuingebied: 1 stem tegen, er komen drie moestuinen op middenterrein
bij, opgeven bij bestuur voor wachtlijst
Paden in moestuingebied: 19 stemmen tegen, 12 stemmen voor, niet aangenomen
Bomenlaan: 19 stemmen tegen, 14 stemmen voor
Houttuin( geriefbos): 20 stemmen tegen
Verplaatsen picknicktafel: 9 stemmen tegen
Het plan als geheel(dus de punten waar niet apart over gestemd is): 1 stem tegen.
7. Taxatie tuinhuisjes;
Voor een toelichting leze men de Echoput.
Het voorstel is om bij het inhuren van een commerciële makelaar altijd een bouwkundig
rapport te laten maken. Hiermee wordt het bedrag van de makelaar beter onderbouwd.
De vereniging stelt voor dit ook bij een taxateur van de AVVN te laten doen.
Er komt geen maximum bedrag voor de huisjes.
Aandachtspunt is wel, dat we geen recreatiepark zijn! Dus reële prijzen, geen
commerciële. Dan moet je ook belasting gaan betalen.
Het bestuur neemt de aanbevelingen van de leden mee, in de najaarsvergadering volgt
stemming.
8. De kantine.
Agnes van Dijk stopt met het beheer. Afgelopen jaar is ook niet alles vlekkeloos verlopen
rond het gebruik van de kantine. (financieel en organisatorisch)
Voorlopig is Bas Horn aanspreekfiguur voor een ieder die iets wil organiseren in de
kantine. Dus , heb je plannen, meldt het bij Bas Horn.
Er wordt gezocht naar een opvolger voor Agnes, wie o wie?
Ieder die een activiteit wil organiseren moet het zelf ook bekostigen.
Er wordt geen drank en eten meer ingekocht zonder beheerder.
9. De Echoput.
De drukker van de huidige Echoput stopt er mee. Dit was een heel goedkope drukker, de
volgende zal dat niet zijn. Mede daarom stelt het bestuur voor over te gaan op een
digitale Echoput.
Mensen die geen mail hebben, kunnen dit melden aan het bestuur, dan wordt er alsnog
een Echoput geprint.
Aanvulling van de vergadering: hang er ook een op in het verenigingsgebouw.
Vraag van de vergadering: graag vis ( wat wordt hier bedoeld??) BCC met de leden per
mail communiceren.
10. Rondvraag:
 Cor Klarenbeek: graag je correcte mailadres aan het bestuur doorgeven.
 De WIFI werkt niet goed. wordt aan gewerkt.
 toegangscode website: VTVFrankendael
wachtwoord: tuin
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 Piet Stuurman zag een opmerking in de stukken over de speeltoestellen op het
middenterrein: “de speeltoestellen behoeven aandacht”. Hij vraagt de commissie,
als ze er opmerkingen over hebben, hiervoor naar hem toe te komen.
 Lidmaatschap AVVN: nog steeds is de BVV er op tegen dat we eigenstandig lid
worden. Alleen als we ook lid worden van de BVV mogen we aansluiten. Jammer,
want het juridisch advies van de AVVN is waardevol gebleken in het verleden(met
name bij de onderhandelingen rond de huurprijs met de gemeente). Plan: geld
opsparen om juridisch advies in te kunnen winnen. Het bestuur neemt het punt
mee.
11. De voorzitter sluit de vergadering, en neemt afscheid als voorzitter.
Bas dankt haar, met een praatje en een bos bloemen. Applaus van de vereniging en dank
voor alle inzet.
Acties bestuur:
- nagaan noodzaak aanschaf materiaal
- aanbevelingen taxatie meenemen ( welke??) voor najaarsvergadering
___

Bestuursmededelingen
Brievenbus en tuinderspost: Sinds kort hangt er een nieuwe brievenbus boven de
oude brievenbus naast de klussenwerkplaats. Deze brievenbus is bedoeld voor tuinders
die persoonlijke post naar de tuin gestuurd krijgen. Zoal een ieder hoort te weten is het
niet toegestaan privé post op de tuin te ontvangen en de tuin als een privé adres voor
post te gebruiken. Toch gebeurt het nog steeds. Voorheen lag de post als deze niet werd
rondgebracht door Frits in de kantine en kon men de post op zaterdag ophalen. De
brievenbus is een open brievenbus en alle tuinders kunnen daar de hele week door hun
post verzamelen. Het bestuur en de vereniging nemen geen verantwoordelijkheid voor
verdwenen poststukken.
Klussengroep: De klussengroep is nog altijd en zeer dringend op zoek naar mensen met
een technische achtergrond die op verschillende dagen (dinsdag en donderdag), maar
ook op zaterdag de groep kunnen ondersteunen. Tevens zijn er vrijwilligers nodig voor
een aantal verfklussen die gedaan moeten worden. Aanmelden bij Piet Stuurman.
Overlast katten en honden: Hoewel er in de laatste Echoput nog een stukje aan
overlast van katten en honden is geweid lijkt het de beleefde overlast niet te
verminderen. Het bestuur heeft daarom besloten bij aanhoudende overlast van
loslopende honden en katten een honden/kattenvanger aan te stellen die deze dieren zal
wegvangen en afvoeren naar het asiel.
Penningmeester: Astrid van de Kant heeft, nadat zij bij de laatste ALV te kennen had
gegeven niet meer als bestuurlid en penningmeester aan te willen blijven, na rijp beraad
en het uitblijven van een andere geschikte kandidaat om het penningmeesterschap te
vervullen besloten alsnog haar taken en functie als penningmeester te blijven vervullen.
Zij zal zich dan ook bij het najaarsoverleg weer verkiesbaar stellen als penningmeester.
Het bestuur juicht haar beslissing terug te keren van harte toe.

Verschijnen late editie Echoput.
Door technische omstandigheden kon het bestuur niet eerder dan eind mei begin juni de
kopij voor de Echoput zoals de bestuursmededelingen, notulen ALV maart 2012 en
andere bescheiden aan Peter Duker overdragen. Wij hopen dat deze late
verschijningsdatum verder geen ongemakken hebben opgeleverd voor de tuinders en
bieden hierbij dan ook onze excuses aan voor de late editie.
Namens het bestuur Dirk Pool
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Tuincontrole formulier
Beste tuinders,
Hieronder vindt u het formulier, wat door de tuincontrole commissie wordt gebruikt.
De genoemde punten waar we naar kijken zijn op basis van het tuinreglement opgesteld,
Is een punt niet in orde, dan krijgt u dit formulier in uw bus, met daarop aangegeven wat
het probleem is en wanneer van u wordt verwacht wanneer u het op orde dient te
hebben.
Is bij de hercontrole uw tuin nog niet op orde, dan volgt de boeteprocedure.
Wij hopen op een prettige samenwerking en vooral: dat we weinig formulieren hoeven uit
te delen!
Groet, de tuincontrolecommissie.
Tuincontrole VTV Frankendael
Tuinder:
Tuinnummer:

Datum:
Niet
akkoord

Hercontrole
datum

1. Pad en brievenbus:
Het pad voor uw tuin(ook de overkant, als u geen directe
overburen heeft) is onkruidvrij.
Overhangende bomen/stuiken zijn zo gesnoeid, dat
fietsers/wandelaars er ongehinderd langs kunnen.
Er is een afgesloten brievenbus, nummer en naam zichtbaar.
2. Grens met de buren:
Binnen 1meter met de grens van de buren groeit geen gras
en/of onkruid(bv zevenblad, heermoes, kruipende boterbloem,
akkerwinde, bereklauw).
3. Bomen:
Bomen die maximaal 2 mtr hoog worden: minstens 1 mtr uit
de grens met de buren.
Bomen die maximaal 4 meter hoog worden: minstens 2 meter
uit de grens.
Bomen die hoger worden: altijd instemming van al uw buren!
(ook als er een pad/sloot tussen zit)
4. Heggen/hekwerken als grens:
Aan alle kanten van de tuin mag een heg, haag of open
hekwerk staan van maximaal 2 meter hoog.
5. Ordelijkheid:
Uw tuin maakt een ordelijke indruk. Dit geldt ook voor
opgeslagen (bouw)materialen.
6. Verlichting: uw tuin heeft maximaal 4 naar beneden
schijnende lampjes(max 28 watt).
Uw bewegingsmelder gaat alleen aan bij het betreden van de
tuin.
7. Sloot- en vijvercontrole(einde seizoen)
Sloot en/of vijver voldoende geschoond
Opmerkingen controleurs:

Handtekening controleurs:
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Over punt 2 en 3 kunt u, middels het invullen van een zgn. instemmingformulier, andere
afspraken maken met uw buren.
In het rapport staat aangegeven voor wanneer u de genoemde punten op orde dient te
hebben.
Kunt u zich niet vinden in het rapport van de tuincontrole, of begrijpt u iets niet, laat het
via een briefje in de algemene brievenbus weten. De tuincontrole neemt dan contact met
u op.
In het tuinreglement kunt u alle afspraken uitgebreid terugvinden!
Sloot- en vijvercontrole
Alle sloten en vijvers, die aan uw tuin grenzen, moeten geschoond. Dit is belangrijk, om
de interne waterhuishouding van ons complex op orde te houden.
De(delen van de) sloten die grenzen aan de weg/het fietspad en die grenzen aan de dijk
zijn hiervan uitgezonderd, die worden voor ons gedaan.
Wat is ook weer de bedoeling:
U haalt planten en dode plantresten uit uw sloot. Hier gaat het onder andere om
waterpest en riet. Van uw waterplanten mag u 10% laten staan. Door dit te doen
voorkomt u dat uw sloot steeds meer verlandt, en uiteindelijk verstopt raakt.
Oeverplanten die langs de waterkant staan, hoeven niet weggehaald te worden.
Daarnaast moet u overhangende takken snoeien, om hiermee te voorkomen, dat het
blad de sloot/vijver verstopt.
Aan het eind van het seizoen zal de tuincontrolecommissie alle tuinen waar een sloot
aangrenst, controleren.
Mocht uw sloot niet in orde zijn, dan krijgt u hiervan bericht in uw brievenbus. Bij de
eerstvolgende voorjaarscontrole zal opnieuw gekeken worden of uw sloot op orde is.
Mocht dit niet zo zijn, dan gaat de boeteprocedure in.
___

Begeleidend schrijven Commissierooster.
Onderstaand rooster geeft een overzicht welke personen er in welke commissies
werkzaam zijn.
Daarnaast heeft het bestuur uit haar midden leden gekozen die als aanspreekpunt voor
de commissies gelden. De commissieleden kunnen zich ten alle tijden tot deze
bestuursleden wenden met hun specifieke vragen en problemen. Mocht er een foute
vermelding in het rooster voorkomen van een commissielid laat dit dan even weten aan
Dirk Pool secretaris van het bestuur.
Naam Commissie

Commissieleden

Coordinator

Bouwcommissie
Klussengroep

Kees Haafkens
Piet Stuurman en
Peter Lemmens

Kees Haafkens
Piet Stuurman

Water
Controle gas en
dakgoten

Frits Woudstra
Frits Woudstra,
Catharina Bonsel

Frits Woudstra
Frits Woudstra

Bibliotheek

Stefan Carr

Stefan Carr

Dorpsraad

Hennie Vonk

Hennie Vonk
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Cor
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Ada
Wildekamp
Ruud
Stuurman
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Kantine
Tuindienst

Agnes van Dijk
Pjotr, Rikie, Saskia
Geulmans, Kiki
Heuper

Vacature
Dorothee
Kelder

Groot Groen
Overleg

Piet Stuurman,
Ruud Stuurman,
Rikie, Saskia
Geulmans, Kiki
Heuper, Hans v/d
Laan

Dorothee
Kelder

Tuincontrole

Rob van der Grundt, Riet Kemp
Riet Kemp, Marieke
Bolhuis, Michiel
Huijsman

Dirk Pool

Tuintaxatie

Froukje Kastelein,
Els Timmerman

Cor
Klarenbeek

Tuinwijzer
Website
Echoput

op

op

Bas van Horn
den Ruud
Stuurman
den Ruud
Stuurman

Froukje Kastelein

Marjo v/d Pol
Henk Grobben
Media
Peter Duker

Verkoop*
*= geen commissie

Dirk Pool
Dirk Pool
Dirk Pool
Cor
Klarenbeek

___

Nieuws van de tuindienst
Het tuinseizoen 2012 staat weer voor de deur.
Vorig jaar tijdens de algemene ledenvergadering gaf ik aan dat 2012 voor mij een
rustjaar zou worden. Moet nog even wachten. Riky kan het circa Mei overnemen. Tot aan
die tijd blijf ik nog actief binnen de tuindienstleiding.
Ook dit jaar is er weer van alles te doen in het algemeen groen. In het tuindienstrooster
2012 kunt u zien wanneer wij u verwachten. 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. We sluiten het tuindienst jaar af met de
slootdag in Oktober.
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 overige tuinwerkzaamheden de
rest van het seizoen komt dan in het gedrang.
Dit jaar zijn er weer 4 groepen. Tuindiensleiding door Saskia Geuljans ( tuin 77) Riky van
het Klooster ( tuin 33) Kiki Heupers ( tuin 88) en voorlopig nog Dorothe Brathwaite op
den Kelder (tuin 76). We starten op 24 maart en eindigen in september.
Schoonslootdagen 6 okt: tuin 1-30, 13 okt: tuin 31-60, 20 okt:tuin 61-96
Voor de tuindienst geldt o.a art 25 van het huishoudelijk reglement.
Art 25
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Ieder lid is verplicht een aantal uren per jaar mee te werken aan het onderhoud van het
complex, de verenigingsgebouwen of een ander gemeenschappelijk belang.
Bestuursleden en leden die in een van de commissies of als vrijwilliger in een of andere
functie veel tijd aan de vereniging besteden, zijn vrijgesteld van de tuindienst.
Het werken gebeurt onder leiding van door het bestuur benoemde leden. Voor de goede
gang van zaken wordt het rooster opgesteld dat in het voorjaar in het verenigingsblad
gepubliceerd wordt. U dient volgens dit rooster aanwezig te zijn. Met twee personen
komen mag, maar geldt als 1 tuindienst. Bent u op een bepaalde dag verhinderd meldt
dit dan schriftelijk of via mail voor aanvang van de betreffende tuindienst aan de
tuindienstleiding. U kunt dan meteen een datum opgeven waarop u de tuindienst kunt
inhalen. Met zomaar wegblijven riskeert u een boete. Een boete is geen afkoopsom. U
moet de tuindienst inhalen. U wordt verwacht in werkkleding op tijd aanwezig te zijn. U
mag de tuindienst ook aan iemand anders uitbesteden. Die persoon moet dan wel
minsten 16 jaar zijn en, naar het oordeel van de persoon die leiding heeft, zijn/haar best
doen.
Leden ( m/v van 70 jaar en ouder zijn vrijgesteld van de tuindienst.
In oktober worden de schoonslootdagen gehouden. U bent verplicht hier aan deel te
nemen.
Hoe gaat het nu in de praktijk Zaterdag Tuindienst!
De tuindienst start in de kantine van het verenigingsgebouw. De tuindienstleiding opent
het gebouw, zet koffie/thee en houdt zich bezig met de voorbereidende werkzaamheden
voor die ochtend. Vanaf 9.00 - 9.30 is de kantine geopend voor een kopje koffie/thee
voor de tuinders.
De werkzaamheden worden om 9.30 verdeeld door de tuindienstleiding.
De pauze van de tuindienst is van 10.45 – 11.00 waarbij het kopje koffie of thee gratis
is. Rond 1200 ronden we de klus af en ruimen de gebruikte materialen op.
De tuindienstleiding houdt de administratie bij, zoals wie zijn er geweest, wat voor
werkzaamheden zijn er uitgevoerd, waar kunnen we de volgende week mee verder.
Melden/afmelden.
Kunt u een keer niet, dan kunt u dit doorgeven voor desbetreffende tuindienst:
- via een briefje: dit kunt u in de brievenbus bij de tuindienst deur deponeren.
- via een mail aan d.kelder59@hotmail.com
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 boete
procedure 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, dan mag dat. Deze persoon moet dan
wel minimaal 16 jaar zijn en tevens in staat en bereid om volwaardig mee te helpen.
In geval van (te)laat komen of tuindienst verzetten:
- alle tuinders tekenen aan het einde van de tuindienst
- zonder een paragraaf van de tuinder is de tuindienst niet geldig
- na 9.30 kan er niet meer worden ingeschreven voor de tuindienst.
- de tuindienst verzetten of met twee mensen komen waar er maar een is
opgeroepen is slechts mogelijk na uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van
de tuindienstleiding. Onaangekondigd verschijnen en meewerken is toegestaan,
maar de tuindienst is ongeldig en telt niet mee.
Huishoudelijke mededelingen t.b.v tuindienst
- graag eigen kruiwagen meenemen.
- Gereedschappen en kruiwagens schoon achterlaten.
- Aanvegen kantine rond 1200
- Geen vuile laarzen etc aan in de kantine
- De kantine is niet-rokers gebied.
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-

Werkzaamheden vooraf kenbaar maken aan de tuindienstleiding. Op de dag zelf
eventueel kijken of het in te passen is.
Meenemen van goede laarzen en werkhandschoenen door de tuinder.
Voldoende afwisseling maken in zware en licht klussen.
Niet meer tillen dan 23 kg.

Het samenstellen van de werkzaamheden gebeurt in samenspraak met tuindienstleiding,
het groot groen overleg, bestuur en klussengroep voorafgaand aan komend tuinseizoen.
Dit tuinseizoen zullen er nieuwe uitgangspunten op papier worden gezet voor de
komende jaren.
In ieder geval zullen een aantal werkzaamheden mbt de inrichting van het voetbalveld
plaats gaan vinden.
Er kan gewerkt worden met projecten ( eventueel op een ander tijdstip uit te voeren)
Een project is de schoonmaak van het verenigingsgebouw ( gebeurt op dinsdag) In
overleg met de tuindienstleiding kan men ook werken aan een project buiten de zaterdag
om.
De betreffende tuinder is dan verantwoordelijk voor zijn/haar taak. De tuindienstleiding
controleert het project en moet altijd het voorrecht houden om projecten in te trekken
als ze niet goed worden uitgevoerd. De tuindienstleiding is niet verantwoordelijk voor het
maaibeleid en de stukjes die in beheer zijn gegeven.
Tuindienstwerkzaamheden voor 2012.
- het bijhouden van de borders rondom het verenigingsgebouw.
- Het bijhouden van de paden die niet aan tuinen grenzen
- Werkzaamheden mbt het voetbalveld
- Het omzetten van de compostrij.
- Het afbouwen en opzetten van nieuwe takkenwallen.
- Het bij houden van de kweektuin
- Schoonmaak van het verenigingsgebouw
- Etc.
Zie voor meer tuindienst nieuws tuindienstfrankendael.blogspot.com
___

Tuindienstrooster
2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
13
14

TUINDIENSTROOSTER

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Data
Slootdagen
6 oktober 1- 30
13 oktober 31-60
20 oktober 61-96

24 maart
21 april
19 mei
16 juni
21 juli
8 sept

31 maart
28 april
26 mei
23 juni
4 aug
15 sept

7 april
5 mei
2 juni
30 juni
18 aug
22 sept

14 april
12 mei
9 juni
7 juli
1 sept
29 sept

Riky

Saskia

Kiki

Rene Pattes
Hans Laan
Rob de Grundt
Marc Koperdraat
J. Schniedewind
Els Timmerman
Pia Donkers
Willem Jansen
R.A. Heuff
Cor Klarenbeek
Hella Paulsen
Rob Oudejans
Rene Broekhof
Philip de Vries
Ruud Stuurman
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16
17
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28
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31
32
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42
43
44
45
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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

Pietie van Meetelen
Richard de langen
Anita de Wit
A.M Wildekamp
Alice Klaver
Astrid van Stek
Ellen. Mookhoek
John Land
Kathrine Manzke
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
Mark Wessels
C. Munnikendam
Geesje van Reenen
Guy Kilian
Michel Huijsman
Maarten Schafer
Betty Hoogkamer-Ebbeling
Bianca Koevoets
Els Meijer
Catharina Bonsel
Piet Stuurman
Jopie Stuurman Batenburg
Jannie de langen
Henk Grobben
Cor Kruisheer
Reina Kruisheer
Pjotr van Vliet
Ruud van ’t Hoenderdaal jr.
Froukje Kastelein
Helma .Berris
Ernst Ritter
Dirk Pool
Peter Lemmens
Danny Smiet
Karin Krabbendam
Corrie van Dijk
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
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TUINDIENSTROOSTER

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Data
Slootdagen
6 oktober 1- 30
13 oktober 31-60
20 oktober 61-96

24 maart
21 april
19 mei
16 juni
21 juli
8 sept

31 maart
28 april
26 mei
23 juni
4 aug
15 sept

7 april
5 mei
2 juni
30 juni
18 aug
22 sept

14 april
12 mei
9 juni
7 juli
1 sept
29 sept

12 en 26 aug
kruiwagen

-

X

-

-

dorpsraad

-

-

tuindienst op 14 en 28 juli
Jaap Glebbeek
Lucas van der Put
Bert Hendriks
Henny Vonk
Marja Postma
Margje van de Pol-Degener
Kabula Mol
Mieke Jongcurt-stouten
Agnes van Dijk
Quirein Jungcurt
Cisca Ansum
Kiky Heupers
Rob Bregman
E Binsbergen
Marianne Kunne-Maasakker
Liesbeth Roffel
Peter Duker
Liesbeth van Amerongen
Dick Duin

Geen tuindiensten op

x
-

X

X
x
kantine

x

-

X
-

x
X
X

Tuind.leiding
76-

-

redactie

x

X
-

X

X

-

-

X

14 en 28 juli en 12 en 26 augustus

___

Klachten over woekerende planten en wat kunnen we er
aan doen?
Beste tuinders,
Het laatste jaar heeft het bestuur van VTV Frankendael een toename geconstateerd van
klachten van tuinders over overlast door woekerende planten.
Het bestuur heeft daarom de tuincontrolecommissie gevraagd om advies aan de
Vereniging uit te brengen wat er valt te doen door ons tuinders om deze overlast te
verminderen. Het bestuur vraagt in het bijzonder om advies wat er valt te doen aan de
sterk woekerende Japans Knoterus. Met name de Japanse Knoterus zorgt voor veel
overlast, omdat deze plant zo sterk woekert dat tuinieren op den duur onmogelijk wordt.
We hebben allemaal kunnen zien hoe de Japanse Knoterus langs de slootkant tegenover
huisje 22 seizoenenlang onder zeildoek lag, zonder effect. Dit voorjaar is de plant tijdens
de tuindienst met wortel en al met een graafmachine verwijderd en in een vuilcontainer
afgevoerd van de tuin. Dit grapje heeft ons een paar honderd euro gekost. Veel geld,
maar het alternatief was de plant laten doorwoekeren, met het risico dat we op termijn
Frankendael niet meer als volkstuin kunnen gebruiken. Dat wil niemand.

Tuinreglement
Allereerst over woekerende planten in het algemeen. Het tuinreglement is hierover
redelijk helder: "Ongewenste planten: er zijn planten die door veel tuinders worden
gevreesd, omdat zij zichzelf sterk verspreiden. U moet er voor zorgen dat uw tuin aan de
andere tuinen geen overlast bezorgd door de aanwezigheid van deze planten." Er wordt
in het reglement onderscheid tussen drie categorieen ongewenste planten.
1. Woekerende planten die zich verspreiden door kruipen over of door de bodem.
2. Ongewenste planten die zich verspreiden door uitzaaien.
3. Planten die zich zo sterk uitzaaien dat schriftelijke toestemming nodig is van de buren
voordat u deze kunt laten groeien op uw tuin.
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De eerste categorie mag in geen geval dichter dan 1 meter van de buurtuin voorkomen.
De tweede categorie moet worden afgemaaid of verwijderd voordat de planten hebben
kunnen bloeien. De derde categorie is duidelijk.
Het reglement noemt ook een aantal planten als voorbeelden zoals kweek, kruipende
boterbloem, winde, zevenblad, heermoes akkerdistel en springbalsemien. Het regelement
geeft geen uitputtende lijst van wat ongewenste planten zijn op Frankendael. Dat hoeft
ook niet, het idee is duidelijk.
___

Wat elke tuiner hoort te weten
over de Japanse knoterus of Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica)
Door de enorme groeikracht en de mogelijkheid van deze plant om overal te groeien (droge en
natte grond, voedselrijk en voedselarm, zand, klei en veen) en in al die situaties de andere kruiden
en struiken te verdringen wordt de plant internationaal tot de 100 ergste exoten gerekend. De
plant kan door scheuren in de fundering huizen binnengroeien en door asfalt heen groeien. Er zijn
in Nederland geen insecten of schimmels die er noemenswaardig van eten, waardoor de plant niet
in zijn opmars wordt gestuit. Doordat er geen insecten van leven is een ondergroei die door
Japanse duizendknoop wordt gedomineerd voor vogels volslagen oninteressant. Een fallopiavegetatie is in ecologisch opzicht armer dan een maïsakker.
In diverse landen is wetgeving tegen het verspreiden van deze plant. Op bouwlocaties moet de
plant eerst worden bestreden.
Door de EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization, met als lid nagenoeg
alle landen uit Europa en rond de Middellandse zee) wordt sterk aangeraden voor landen die door
deze plant worden bedreigd om maatregelen te treffen om verdere introductie en verspreiding te
voorkomen en ongewenste populaties te beheren, door publiciteit, beperkingen op verkoop en
aanplant en door verdelging.
De Japanse duizendknoop is door zijn groeikracht en relatieve ongevoeligheid voor
bestrijdingsmiddelen moeilijk te doden op plekken waar hij eenmaal goed gevestigd is (= meer dan
50 stengels). Bestrijding is gebaseerd op (een combinatie van) drie tactieken en is een
meerjarenplan (minimaal drie (DRIE!) jaar):
•

maaien en afvoeren: best omstreeks bloeiperiode (augustus tot september) of meermaals
per jaar. Opgepast: het maaisel mag niet vermengd worden met gewoon groenafval, daar
elk stukje opnieuw kan uitlopen tot een nieuwe kolonie!

Bij meermaals maaien is eenmaal per vier weken maaien in eerste instantie erg effectief: de plant
wordt dan gemaaid als er veel energie in nieuwe spruiten is gestopt, maar deze spruiten nog geen
energie aan de wortels terug hebben kunnen leveren. Om de plant volledig kwijt te raken zal
uiteindelijk elke 14 dagen moeten worden gemaaid.
•

bedekken: best in het begin van de winter door te bedekken met een flexibele, nietlichtdoorlatende materie. Opgepast: de randen van de oude stengels zijn messcherp en
prikken makkelijk door de meeste materialen heen! Niet-flexibele materialen (bv.
betonplaten) moeten absoluut glad zijn, want de minste spleet is genoeg om de plaat te
doen barsten. Tot op 7 meter van de afdekking kunnen nieuwe scheuten ontstaan, controle
blijft nodig.

•

chemisch: producten op basis van glyfosaat kunnen bijdragen aan de bestrijding. Deze
producten veroorzaken enkel een verzwakking van de plant en doden deze niet. Toepassing
gebeurt via verneveling, bestrijken van verse snoeiwonden of injectie[2] in (pas
afgesneden) stengels. Vooral bestrijding tussen half augustus en begin oktober is erg
effectief. De plant haalt in het najaar reservevoedsel uit de bladeren terug naar de wortels
en neemt dan de glyfosaat mee.

Uitgraven is niet efficiënt en zeer arbeidsintensief. De wortels kunnen tot 3 meter diep zitten en als
een stukje van 1 cm niet wordt meegenomen komt de plant (weliswaar stukken kleiner) weer
terug.
___
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Nieuwe categorie sterk woekerende planten, exoten
De laatste tijd duiken er echter planten op die zo sterk woekeren dat de huidige regels
niet meer voldoen. Het gaat dan met name om exotische planten die pas recent zijn
geïntroduceerd in Nederland. De Japanse Knoterus en Bamboe zijn voorbeelden. Deze
planten vormen een massief wortelpakket waardoor andere planten geen kans meer
hebben. De grond kan niet meer worden bewerkt, tuinieren wordt onmogelijk. Als deze
planten de kans krijgen om tot wasdom te komen zijn ze vrijwel niet meer weg te
krijgen.
Maatregelen, zoals afdekken met zeildoek, die tot voor kort effect hadden om een stuk
grond weer cultuurrijp te maken falen bij deze planten. Verwijderen lukt alleen nog met
zeer veel kracht of met behulp van graafmachines.
Deze planten woekeren zo sterk dat één meter vrij houden aan de tuingrens niet meer
voldoet. De planten kruipen daar gewoon onderdoor. Nog veel lastiger is het uitzaaien,
de planten worden zo reusachtig dat de zaden zich veel verder verspreiden dan alleen tot
in de buurtuinen. Regel drie van het regelement is goed bedoeld maar werkt bij deze
planten niet.
Tijdens de laatste twee tuincontroles komen we in tuinen over het hele complex
zaailingen tegen van de Japanse Knoterus. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Veel
mensen kennen de planten (nog) niet, laten ze staan en komen er te laat achter dat hun
tuin overgenomen dreigt te worden door een woekeraar.

Advies van de tuincontrole
Ons advies aan iedereen is: verwijder ongewenste planten uit je tuin, hou je aan de
regels in het tuinreglement en praat met je buren als je last hebt van ongewenste
planten. Maak goede afspraken met elkaar en geniet van het tuinieren natuurlijk!
Wat betreft de nieuwe categorie sterk woekerende planten, zoals de Japanse Knoterus,
hebben we een aanvullend advies. Verwijder deze planten zo snel mogelijk als je ze ziet.
Vertel je buren hoe de plant er uit ziet en geef elkaar tips hoe de plant het beste
verwijderd kan worden. Voorkom in elk geval dat de planten tot bloei komen. Als je deze
planten ziet op een algemeen deel van de tuin, of ergens in de directe omgeving van VTV
Frankendaal geef dit dan onmiddelijk door aan de tuindienst, misschien is het nog niet te
laat om er iets aan te doen!
Aan het bestuur zullen we binnenkort een advies uitbrengen hoe het tuinreglement het
beste kan worden aangepast om deze tot voor kort onbekende sterk woekerende planten
het hoofd te bieden.
Hartelijke groet van de tuincontrolecommissie

Rooster Echoput
Datum sluiting kopij

Datum uitkomen ca

Inhoud o.a.

Zaterdag 14 juli

28 juli

Zomervakantieactiviteiten

Dinsdag 18 september

13 oktober

Vrijdag 30 november

14 december

Agenda en stukken ALV 27 okt;
Richtlijnen slootschonen
Verslag ALV
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Nieuws vanuit Dorpsraad
Openbaar vervoer Driemond
Het openbaar vervoer naar Driemond gaat verdwijnen. Er wordt nu gezocht naar
oplossingen. Een voorstel is om een buurtbus te laten rijden zodat mensen bijvoorbeeld
naar Weesp en de Bijlmer en naar aansluitingen van het openbaar vervoer gebracht
kunnen worden.
Om een buurtbus te laten rijden zijn vrijwilligers nodig. De vraag vanuit de Dorpsraad is
of er van Frankendael ook personen zijn die dit zouden willen doen. Het is ook mogelijk
om het alleen in de zomermaanden te doen. Het kan bijvoorbeeld een vaste middag in de
14 dagen zijn. In principe is alles bespreekbaar. Graag aanmelden via Dorpsraad
dorpsraaddriemond@hotmail.com of bij mij hennyvonk@telfort.nl

Meedenken over het Diemerbos
Het Diemerbos is een mooi groengebied dat ligt achter ons tuincomplex Frankendael.
In de afgelopen jaren is er in samenwerking met de provincie Noord-Holland, gemeente
Amsterdam, stadsdeel Amsterdam Zuidoost en gemeente Diemen flink geïnvesteerd in
dit bos. De opening van het vernieuwde Diemerbos heeft op 15 mei 2011
plaatsgevonden.
Het Diemerbos is nu mooier, leuker en aantrekkelijker gemaakt voor de recreant. Het
Diemerbos is eigendom van Staatsbosbeheer. Om dit bos mooi te houden, worden nu
mensen gevraagd om mee te denken over het behoud en beheer van het Diemerbos.
Zodat de achtertuin van ons complex mooi kan blijven.
Wie van de tuinders van Frankendael wil zitting nemen in de klankbordgroep “Meedenken
over het Diemerbos”?
Aanmelden is mogelijk via de Dorpsraad dorpsraaddriemond@hotmail.com of bij mij
hennyvonk@telfort.nl
___

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

Bridgeclub VTV Linnaeus (en Frankendael??)
Vorig jaar, in het begin van het tuinseizoen 2011, is Linnaeus van start gegaan met een
bridgeclubje. Inmiddels hebben zich zo’n 12-15 deelnemers aangesloten. Het zijn mensen van
Linnaeus en ook enkele mensen van buiten ( dus zonder tuinhuisje ) en ondergetekende van
Frankendael . We spelen altijd op vrijdagavond van 19.30 uur tot 11.30 uur. De locatie is op de
overloop boven in het clubhuis (Het Trefpunt) van Linnaeus en we hebben ook een enkele keer
gespeeld in het Praethuis. Vaak worden de spelen van te voren uitgezocht en op het eind van de
avond berekent iemand de score. Er komt dan een winnend paar uit maar het gaat natuurlijk om
de gezelligheid. Dit alles wordt gedaan onder het genot van een hapje en een drankje.
Hopelijk vindt dit leuke initiatief voortgang in 2012!
Misschien zijn er mensen van Frankendael die mee willen doen??
Informatie bij Henny Vonk, tuin 80, of e-mailadres: hennyvonk@telfort.nl
MATCHZO (het nieuwe sport- en activiteitencentrum)
Iedere vrijdagavond is er dorpsavond
Elke vrijdag, vanaf 20.00uur, is iedereen welkom voor de gezellige dorpsavond. Er wordt gekaart,
er kan gebiljart worden of je kunt gewoon even bijpraten.
Ga eens langs om de sfeer te proeven, iedereen is welkom.
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bridgeclub
Website MATCHZO
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van MATCHZO Driemond?
Er is nu een website beschikbaar. Ga naar www.matchzo.nl om deze te bekijken. Ook is Matchzo
te volgen via facebook.
April 2012 Henny Vonk
___

De komende winter lekker binnen tennissen?

Dat kán bij
MATCHZO in Driemond
Mooie en nieuwe indoor tennisbanen
Ruime, gratis parkeergelegenheid
Aantrekkelijke tarieven
Gezellige kantine
Nog diverse uren beschikbaar!
Meer informatie: www.matchzo.nl
E: matchzo@live.nl T: 0294 - 48 31 56

Sport- en Activiteiten Centrum Driemond

ECHOPUT 352

Juni 2012

pagina 17

Wie doet wat in 2012
Bestuur:
Voorzitter:
1e Penningmeester:
2e Penningmeester:
1e Secretaris:
2e Secretaris:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Adres, email en/of telefoon
Wijzigingen:
Archivaris:
Bezorging ECHOPUT:
Bibliotheekcommissie
Bouwcommissie:
Dorpsraad:
EHBO:
Elektragroep:
Groencommissie:
Groot Groen Overleg:

Ada Wildekamp;
Astrid van de Kant;
Vacature
Dirk Pool info@VTVFrankendael.nl ;
Bas van Horn;
Cor Klarenbeek;
Ruud Stuurman;

Bas van Horn b.vhorn@chello.nl;
Nelie Kwekkeboom
Anna Hees
Stefan Carr en Froukje Kastelein;
Kees Haafkens;
Henny Vonk;
Petra Steijn en Henny Vonk
Gerrit Veldhuis tel: 06515179234
Els Timmerman, Badda Beijne;
Riky van ‘t Klooster, Els Timmerman, Badda Beijne, Hans
Laan, Piet Stuurman, Danny Smiet en Ruud Stuurman
Jeugd- en ontspanningscie. Rob de Grundt en Irma Stuurman (kindervakanties)
Kantinebeheer:
praethuis@vtvfrankendael.nl;
Kascontrole:
Marjo Postma en Marja van de Pol
Klussengroep:
Piet Stuurman, Peter Lemmens;
Maaigroep:
Ruud Stuurman, John Land, Marco Vitalli, Danny Smiet, Karin
Krabbendam en Rudy v.h. Hoenderdaal;
Olie/gasvoorziening:
Piet Stuurman;
Redactie ECHOPUT:
Peter Düker, pduker@planet.nl;
Tuin- en bouwcontrole cie. Riet Kemp en vacature;
Tuincontroleurs zuidzijde: Rob de Grundt en Petra Steijn
Tuincontroleurs noord:
Riet Kemp en Michiel Huisman
Bouwcontroleurs:
Catharina Bonsel;
Tuindienstleiding:
Riky van ‘t Klooster, Kiki Heupers, Saskia Geuljans
Tuindienst afmelden
Via een briefje in de brievenbus naast de deur van de
tuindienstruimte.
Tuintaxatiecommissie:
Els Timmerman en Froukje Kastelein;
TuinWijzer/vraagbaak
tuinreglement:
Marja van de Pol
Watermeter/gasbeheer:
Frits Woudstra, Catherina Bonsel en Terry Hoekstra;
Webmaster:
Henk Grobben webmaster@vtvfrankendael.nl
Website:
www.vtvfrankendael.nl
Dokter:
Gezondheidscentrum Nellestein Liendenhof 14, 1108 HE,
Amsterdam Telefoon: 020–6962020
Alarmnummers:
Niet spoedeisend, wel politie: 0900 8844
Spoedeisende hulp: 112
kopij: Versturen naar e-mailadres: pduker@planet.nl
voor zaterdag 14 juli 2012
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