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Van de voorzitter 
 
Beste tuinders, 
 
Het nieuwe seizoen begint alweer. 
Zoals u heeft kunnen waarnemen heeft het onderhoud niet stil gezeten. 
Er is van de winter dan ook het nodige gedaan. 
De winterploeg heeft niet op een uurtje gekeken…. bedankt hiervoor. 
 
Helaas  is er ook een minder leuk bericht. Er is een huisje afgebrand en  
er waren twaalf inbraken. 
Wij waren genoodzaakt om prikkeldraad en een tweede hangslot te 
plaatsen, dat is tot op heden erg succesvol gebleken. 
 
We zijn bezig met het opnieuw inrichten van onze ingang.  
De speeltuin wordt uitgebreid met een schommel, een klimrek, een 
kabouterhuisje, een zonnebloem en een klimtoren voor de kleintjes. 
Het kabouterhuisje, de zonnebloem en de klimtoren voor de kleintjes 
wordt betaald uit de fooienpot van de kantine, de rest door onze 
vereniging. 
Voor het clubhuis zijn vijf platanen geplant waar wij in de toekomst 
hopelijk heel veel plezier van zullen gaan hebben. 
 
Namens onze vereniging wil ik degene die hier aan meegewerkt hebben 
heel hartelijk bedanken. 
 
Rest mij u een mooi tuinseizoen toe te wensen met veel zon. 
 
 
Uw voorzitter, 
 
Ron Kremer 
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Agenda algemene ledenvergadering 
Volkstuinpark Eendracht 
zaterdag 25 april 2009 13.00 uur 
 
Let op:  
vragen uiterlijk schriftelijk indienen 4 april (brievenbus bestuur) 

 
1. Opening 
 
2. Goedkeuring notulen begrotingsvergadering gehouden op 6 december 
2008. 
 
3. Definitieve vaststelling van de agenda. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
5. Activiteiten van de Bond van Volkstuinders. 
 
6. Verslag van de secretaris over 2008. 
 
7. Verslag van de penningmeester over 2008. 
 
8. Verslag van de kascontrolecommissie. 
 
9. Beleid bestuur. 
 
10. Samenstelling bestuur. 
Aan de beurt voor aftreden zijn mevr. F.A. Koens (herkiesbaar) en F. 
Versnel (herkiesbaar). Volgens de nieuwe statuten en reglementen 
worden bestuursleden voor drie jaar gekozen. 
 
11. Benoeming van de kascontrolecommissie. 
De commissie bestaat uit de volgende leden: F. van der Feen (voorzitter), 
J. van Schendel, 
 F. de Smalen, mevr. W Vennik, mevr. A. Bakker en als reserve mevr. J 
van den Brink. 
 
12. Benoeming bouwcommissie: H. Roschar, J. Minneboo, M. Litjens, 
F.J.P. van Schayk. 
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13. Benoeming van de onderhoudscommissie. 
A. de Leeuw, mevr. M.H. van Ittersum, A. van de Molegraaf. 
14. Benoeming van de overige commissies: 
Clubhuiscommissie, Waterleidingcommissie, Klaverjascommissie, 
Inkoopcommissie, Redactiecommissie, E.H.B.O. commissie, 
Ontspanningscommissie. Laancommissie en de elektriciteitscommissie, 
waarvoor nog geen tuinders beschikbaar zijn. 
 
15. Vuilnis en nieuw slot toegangspoort. 
 
16. Benoeming afgevaardigden bestuurlijke adviescommissie: 
R Kremer stelt zich herkiesbaar als lid, F Versnel als reserve lid. 
 
17. Benoeming afgevaardigden stadsdeeloverleg: 
R Kremer stelt zich herkiesbaar als lid, F Versnel als reserve lid. 
 
18. Behandeling van de beschrijvingsbrief van de algemene vergadering 
van de Bond van Volkstuinders, donderdag 14 mei 2009, 19.30 uur, 
Tuinwijck. 
 
19. Benoeming van de afgevaardigde naar de algemene vergadering van 
de Bond van Volkstuinders. 
 
20. Rondvraag en sluiting. 
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Notulen begrotingsvergadering  
Volkstuinpark De Eendracht 

zaterdag 6 december 2008     14.00 uur 

 

Aanwezig: het bestuur: R. Kremer, voorzitter, F.A. Koens, secretaris, O. 

Jongerius, penningmeester en F. Versnel. 

Afwezig met bericht: Marianne de Boer, 2
e
 penningmeester. 

14 stemgerechtigde leden van De Eendracht. 

 

1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezige leden welkom op deze 

begrotingsvergadering. 

 

2. Notulen algemene ledenvergadering van 19 april 2008. 

Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. De begroting van 2009 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over de begroting.  

Mevrouw Vennik, tuin 198, is het niet eens met € 1000 meer voor de 

ontspanningscommissie. Er werd vroeger veel meer gedaan, ook voor de 

kinderen. De voorzitter zegt dat alles veel duurder is geworden.  

Ook Arie van Haeften is het niet eens met € 1000 extra. Alles is wel 

duurder, maar je hoeft niet altijd levende muziek bij een gezellig avondje, 

dat scheelt ook geld. En voor de kinderen is er dit jaar bijna niets 

georganiseerd.  

De voorzitter zegt dat er een zeskamp is geweest. 

Bert Drukker meldt dat de ontspanningscommissie al over volgend jaar 

heeft vergaderd en dat er een kinderdisco komt en karaoke, tentenkamp, 

zeskamp, kinderbingo. Dus veel meer dan dit jaar. 

De € 1000 extra voor de ontspanningscommissie wordt in stemming 

gebracht. Vijf stemmen tegen, negen stemmen voor. 

Mevrouw van Haeften vindt dat de ontspanningscommissie zuiniger zou 

moeten zijn met de spullen. 

De begroting is aangenomen. 
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4. Rondvraag en Sluiting 

● Mevrouw van Haeften wil nog terugkomen op het rookverbod dat vanaf 

1 juli 2008 in de kantine geldt. Zij vraagt of het bestuur daar mee 

doorgaat. De voorzitter bevestigt dat. 

 Arie van Haeften vindt dat De Eendracht het rookverbod moet negeren 

en naar de Bond moet gaan.  

De voorzitter zegt nogmaals dat het de wet is en dat wij ons daaraan 

moeten houden. We kunnen het verbod wel negeren, maar als er 

controle is krijgen we een boete en de tweede keer kunnen we sluiten. 

Dat willen we natuurlijk niet.  

Mevrouw Van Haeften zegt dat er in het bestuursgebouw bij het 

onderhoud dan ook niet gerookt mag worden.  

De voorzitter zegt toe dat hij dat zal gaan handhaven. 

● De voorzitter vraagt de aandacht voor het volgende. 

Zoals iedereen weet is Arie van Haeften gestopt als bestuurslid. De 

voorzitter wil Arie bedanken voor alles wat hij voor De Eendracht gedaan 

heeft. Hij heeft tien jaar in het bestuur gezeten en daarvoor, samen met 

Coby, jarenlang in de ontspanningscommissie. 

Het bestuur benoemt Arie tot lid van verdienste. De voorzitter speldt Arie 

het bijbehorende speldje op en geeft hem als cadeau een biertender.  

 

 
             Arie bedankt het bestuur. 



9 
 

Winterakonieten 

 

● De penningmeester bedankt Wil Vennik voor haar steun, zoals elk jaar, 

bij het opstellen van de begroting. 

● E. Koster, tuin 233, vraagt wanneer de kabels van de lantarenpalen 

worden ingegraven. In maart zegt de voorzitter. 

● H. Vink, tuin 73, vraagt wanneer de schommels in de speeltuin komen. 

Daar is voor gespaard. 

 De voorzitter zegt dat hij daar werk van gaat maken. 

● De voorzitter meldt dat het bestuur nieuwe sloten wil plaatsen op het 

buitenhek met sleutels die niet zomaar na te maken zijn. Iedere tuinder 

krijgt 2 sleutels.  

De stadsdeelvoorzitter heeft beloofd dat er dit jaar duidelijkheid komt over 

een tweede hek. 

Verder meldt de voorzitter dat het bestuur van plan is vuilniszakken te 

gaan verkopen met logo van De Eendracht, en alleen die zakken mogen 

dan worden ingeleverd bij het vuilhok. Alleen zo zijn de oplopende kosten 

in de hand te houden. 

Arie van Haefen vraagt naar de mogelijkheid van een perscontainer. De 

voorzitter zegt dat het bestuur dat weer gaat bekijken. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst. Hij wenst allen een 

goed uiteinde en een mooi begin van het nieuwe jaar. Hij bedankt zijn 

medebestuursleden voor de goede samenwerking van het afgelopen 

jaar. 
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Verslag van de secretaris over 2008 
 
Gelukkig gaat het weer beter met de verkoop van de tuinen: in 2008 zijn 
26 tuinen van eigenaar gewisseld. 
Aan het begin van seizoen 2009 staan er 6 tuinen te koop. 
Hierbij een overzicht van de overdrachten van maart 2008 - maart 2009: 
 

    nr.      oud    nieuw 
   

10 O. Vonk J.H. Vonk 

14 G. Cordes Mevr. C. Lindijer 

15 M.J.W.C. Lek Mevr. N.A.J. Fennema, P. van Kooten 

31 A.E. van den Berg H. Teulings 

33 P.M.J. Huisman Mevr. M.A. van der Meer 

40 T. Colic L. Iannantuoni 

46 P. Olfers-Westerhuis te koop 

47 A. da Piedade Gonçalves te koop 

53 C.J. Hoekema M. Autar 

60 R. Offerman geroyeerd Mevr. G.J. Reijnders 

65 W. Drukker-Pieters Mevr. H. van Tongeren 

70 R.F.B. Hendriks P. Mellink 

71 I. Egas te koop 

72 W. Bernhard M. Dersjant 

80 A. Elias W.H. Bolle 

90 F. van der Worp Mevr. M. Claus 

94 H. Kurgas T. Colic 

99 P. Leenders V. van Lieshout 

113 B. van der Linden M. van Dort 

116 Ü. Vural te koop 

119 S. Claassen Mevr. Ch. de Lange 

128 M.C.A. Heubers-Teunissen J.W. Schlesinger 

128 J.W. Schlesinger te koop 

136 De Eendracht R.P.A. van den Berg 

137 C.E.W. van Wageningen Mevr. A.L. Achterbergh 

138 De Eendracht Mevr. L.H. Peneux 

142 J.P. Masmeijer-Verbogt Mevr. M. Szabó 

150 De Eendracht R.C. Korthuis 

177 G. Anagnostopoulos Eendracht 

177 Eendracht te koop 

180 W. Olfers (overleden) Mevr. G. Topçu 
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211 J. Verboon G. Rasool 

229 C.J.F.M. de Kok H. Achkari 

 
 
 
De tuinruillijst: 
 
1. Mevrouw A. Pelders, alleen voor huisje 149  
2. Mevr. S. Boogaard-Kuulkers 
3. Fam. Neuhaus 
4. R. Kremer 
5. G.W. Schol 
6. B. Versnel-Arentsen 
Wanneer u op de tuinruillijst wil, dan kunt u schriftelijk een verzoek 
indienen bij het bestuur. 
 
 
 
 
 

 
Grutto 
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’De tuin’: dat zijn álle tuinders. 
 

Fridtjof Versnel, bestuurslid volkstuinpark De Eendracht. 
Door: Marianne de Boer 

 

Mijn vrouw Betty zocht een rustige plek voor zichzelf omdat het erg druk 

en onrustig was in mijn fotostudio annex ons huis. Onze buurvrouw, 

vertelde dat zij op de Eendracht een volkstuin had en dat de tuin naast 

haar te koop was. 

 

In eerste instantie waren we niet echt enthousiast, vooral doordat ik in 

mijn jonge jaren getraumatiseerd ben doordat mijn opa, die in die tijd een 

volkstuin had, me af en aan liet lopen met gietertjes water, ik heb wat 

afgeschouwd! 

Neen, aan volkstuinen had ik geen goede herinnering. 

Uiteindelijk besloten we die tuin toch te kopen; het was betaalbaar en 

dicht bij huis. 

Ik kreeg meer tijd en het duurde niet lang of ik was helemaal verkocht. 

Dat ik meer tijd kreeg kwam doordat de digitale camera betaalbaar werd 
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en daarmee voor velen bereikbaar. Men dacht dat een dure fotograaf nu 

niet meer ingehuurd hoefde te worden. 

Dit misverstand kostte me klanten; de opdrachten liepen terug. 

 

In het voorjaar van 2004 kregen we een brief van het bestuur met de 

mededeling dat twee bestuursleden dat jaar zouden aftreden. 

 

In de reglementen van de Bond van 

Volkstuinders staat dat een bestuur 

uit minimaal vijf personen moet 

bestaan. Als er geen nieuwe 

bestuursleden bij zouden komen dan 

zou de bond de bestuurstaken 

overnemen, de kantine zou sluiten en 

vele andere activiteiten zouden stil 

komen te liggen, alleen de werkuren 

en de verkoop van het butagas zou 

doorgaan. Dat was geen prettig 

vooruitzicht. 

Tijdens de extra ledenvergadering op 

12 mei heb ik me, net als drie andere tuinders, aangemeld. Daarmee was 

het tekort aan bestuursleden opgelost en ingrijpen door de bond 

voorkomen. 

Vanuit mijn vakgebied ben ik in het verleden gevraagd om in besturen 

plaats te nemen. Daar ben ik vanwege drukke werkzaamheden nooit op 

ingegaan. 

Ik had nu meer vrije tijd en kon en wilde me dit keer wel inzetten en zo 

een positieve bijdrage leveren aan het verenigingsleven op de tuin. 

Omdat Arie van Haeften het zo druk had met het onderhoud zou ik hem 

daarbij ondersteunen. 

Dat betekende dat ik elke zaterdag- en vaak ook de maandagochtend 

aanwezig was. Arie en ik deden ‟s maandags de administratie en we 

ontvingen leveranciers. 

In de zomer van 2008 is Arie als bestuurslid en verantwoordelijke voor 

het onderhoud afgetreden. 

Vanaf die tijd is het aan mij om te zorgen dat alles goed verloopt. 

Ik maak van deze gelegenheid meteen maar even gebruik door een 

1946: geboren te Amsterdam 

1969: cum laude afgestudeerd 

fotografie aan de Rietveld 

academie, specialisatie 

architectuur en technische 

fotografie 

1969-1987: samenwerking 

met oom, Jan Versnel 

1987- heden: eigen studio. 

Getrouwd, een zoon uit 

eerder huwelijk 

1998: koop tuin 234. 



14 
 

dringende oproep te doen om ondersteuning bij deze taken. Het is echt 

teveel werk voor een persoon! 

De taken die bij mij horen betreffen het algemeen groen.  

Ik heb veel steun aan Johan van Schendel, hij helpt me met zowel het 

maken als het invullen van absentielijsten en met de adminstratie.  

Hij is echt van onschatbare waarde gebleken door te helpen met het 

nieuwe rooster. Op zaterdagen is ook Ton van Dijk altijd aanwezig, hij 

helpt bij het verdelen van de werkzaamheden, hij beantwoordt ter plekke 

allerlei vragen en zet koffie. 

Ik onderhoud de contacten met de vuilophaaldienst, los problemen op en 

coördineer de werkzaamheden. 

Bert Kuit, tuinder en hovenier, denkt mee over het ontwerp en de 

beplanting van het 

complex. 

Ik ben aanwezig bij 

elke bestuurs-

vergadering, woon 

bestuurszittingen bij, 

bezoek de vergaderingen van de Bond en natuurlijk ben ik ook bij de 

ledenjaarvergaderingen present. 

Daarnaast ben ik, samen met de voorzitter, afgevaardigde van de 

Bestuurlijk Advies Commissie, van het Stadsdeel Overleg en ik ben Arbo 

coördinator. 

Er is veel werk te doen, ik verdiep me in efficienter werken, ik denk dat 

o.a. een andere manier van beplanten veel werk kan besparen. 

Het groen zou zo ingericht moeten worden dat het minder 

arbeidsintensief is. Het verder verfraaien van ons volkstuinpark is daar 

onderdeel van. Een ommetje op de tuin willen we nóg aantrekkelijker 

maken. 

U hebt het al gemerkt: dit seizoen is een wijziging in het werkrooster 

doorgevoerd. Tuinders die hun rooster hebben ontvangen hebben 

gemerkt dat ze zijn ingedeeld per laan. Buren werken nu samen, zo 

kunnen ze elkaar beter leren kennen en aanspreken als dat nodig is. Ik 

verwacht dat dit de sfeer op de tuin zeker ten goede komt. 

 

Vorig jaar heeft het bestuur besloten dat de tuincontrole door 

bestuursleden uitgevoerd wordt.  

Ik maak van deze gelegenheid meteen 

maar even gebruik door een dringende 

oproep te doen om ondersteuning bij 

deze taken. 
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Ik vermoed dat het direct aanspreken van tuinders, als dat nodig is en het 

zorgvuldig noteren van achterstallig tuinonderhoud, geholpen heeft dat in 

2008 veel minder boete‟s opgelegd werden. Hoewel de verhoging van die 

boete ook wel meegeholpen zal hebben dat men zich houdt aan de 

tuinregels. 

 

Tijdens de winterperiode zijn er natuurlijk minder werkzaamheden op de 

tuin dan in de zomerperiode. Toch was ik ook in die tijd drie dagen per 

week aanwezig om alle werkzaamheden te organiseren en te begeleiden. 

Doordat er zoveel was kapotgereden tijdens het baggeren is er 

achterstallig onderhoud ontstaan. Met de winterploeg en een kleine vaste 

kern van vrijwilligers, er is flink gesnoeid. 

De groenstroken zijn rigoureus aangepakt. Veel struiken groeiden over 

de paden zodat het voor de hulpdiensten moeilijk was erdoorheen te 

komen. Daarom zijn struiken en bomen gesnoeid. Ook is rekening 

gehouden met de brandweerwagen en ambulances. Er is voorzien in een 

goede doorgang. 

Ook de bomen aan de buitensingels zijn weer gekandaleerd. 

Het beheer van de groenstroken is dit jaar anders opgezet. Groenstroken 

zijn in het verleden uitgegeven aan tuinders die vanwege hun 

werkzaamheden niet in staat waren op zaterdag of woensdag hun uren te 

maken. Naast de zorg voor een groenstrook besteden deze tuinders ook 

vier uur aan algemene werkzaamheden. 

De groenstroken aan de Voorgrift (als je het tuinpark opkomt meteen 

links) tot aan het einde van Dijksloot zijn aan de groenstrookhouders 

toegewezen. 

De groenstroken aan de Voorgrift (als je het tuinpark opkomt meteen 

rechts) worden door het onderhoud bijgehouden. De tuinders die voor 

hun werkuren op zaterdag of woensdagavond aanwezig zijn gaan die 

stroken onderhouden. 

 In het verleden werden 

houtsnippers op de stroken 

uitgestrooid om onkruid geen 

kans te geven de kop op te 

steken, maar niet alleen het onkruid bleef weg: niets wil op die grond nog 

groeien! 

Dit jaar wordt die verarmde grond verrijkt en worden bodembedekkers 

Ik wil laten zien dat het anders 

en mooier kan en hoop dat goed 

voorbeeld doet volgen. 
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geplant om het onkruid tegen te gaan. Door gevarieerde beplanting wil ik 

de groenstroken aantrekkelijk maken. Ik wil laten zien dat het anders en 

mooier kan en hoop dat goed voorbeeld doet volgen. 

In de tweede week van maart is begonnen met het opnieuw leggen van 

de banden langs de groenstroken. Tegelijkertijd worden de elektriciteits-

kabels ingraven. 

Als gebruikers van het gebied hebben we de plicht om de ringsloot te 

„schouwen‟. Daarin hebben we achterstand opgelopen. Ook de gemeente 

heeft te lang niet „geschouwd‟. Na contact met het stadsdeel is duidelijk 

geworden dat een groot gebied achterstallig onderhoud heeft.  

Het stadsdeel is bezig met een prioriteitenlijst. Het is nog niet duidelijk of 

wij bovenaan die lijst komen te staan. Ik hoop van wel want het groeit 

echt dicht, met name ter hoogte van de Dijksloot. 

 

Op 7 maart is begonnen met het nieuwe werkrooster van dit seizoen. 

Ik beijver me voor een sfeer waarin mensen het gevoel hebben: “de tuin, 

dat ben ik, dat zijn wij!” in plaats van „de tuin, dat is het (verantwoor-

delijkheid van) bestuur‟. 

Dat wil ik bereiken door het goede voorbeeld te geven. Ik wil me inzetten 

om goede wil, respect en samenwerking tot gemeengoed te maken. 

Hoe ik dat doe? Bijvoorbeeld door bij de start van de winterploeg een 

zelfgebakken taart mee te brengen voor bij de koffie. 

Tot mijn grote vreugde is dit voorbeeld opgepakt en, zonder dat dit was 

afgesproken, was er elke zaterdag iets lekkers.  

Ook voor die groep is het belangrijk dat we in een plezierige omgeving 

samenwerken. Daar werd ik erg blij van. 
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Zag ik een bloesem 

die naar haar tak terugkeerde? 

Ach, het was een vlinder’. 

 

Moritake 
 

 

 
 
 
 
Van het bestuur: 
 

 25 april: feest voor vrijwilligers als blijk van waardering, zonder 

hen kan een vereniging als De Eendracht niet functioneren. 

 

 Er is een kapvergunning aangevraagd voor de doodzieke 

bomen op het sportveld. Zodra toestemming is verleend worden 

deze gekapt en vervangen door nieuwe bomen. 

 

 „Straatnaam‟ bordjes zullen worden vervangen. 

 

Waarom we niet kiezen voor elektriciteit op De Eendracht: 

Omdat de prijs per tuin minimaal € 1.500 kost en het graven van sleuven 

voor de kabels en het leggen van de kabel van het pad naar het huisje 

niet in die prijs is inbegrepen (dat moet de tuinder zelf doen) heeft  het 

bestuur geoordeeld dat De Eendracht van deze aanschaf afziet. 
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GLASHANDEL 
 

AMSTERDAMSE NOODVOORZIENINGEN 

 
BEENSE 

 

A 
 

X 

N   X   B 

X 
 

 

24 UUR SERVICE 

 
Voor winkels, bedrijven en particulieren 

Bij glasschade en noodvoorzieningen 

 

 

Tel. 020-631 58 85 
Fax 020 633 35 65 
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Van het onderhoud 
 

Complimenten voor de winterploeg! Zij hebben heel hard gewerkt, bijna 

alle zaterdagen en in een prima sfeer. We hopen dat dit jaar de 

zomerploeg ook zo enthousiast zal werken. Alle gesnoeide takken die in de 

groenstroken waren gelegd zijn regelmatig naar het parkeerterrein gebracht. Dat 

bleek een prima idee! Een paar vrijwilligers hebben dit gedaan, hartelijk dank 

daarvoor.  

Op de paden tussen TIGENO en de Eendracht mag geen groenafval, takken e.d. 

gedumpt worden. Zeker geen huisvuil of grofvuil. Er zijn zelfs bankstellen 

gesignaleerd!  

Over het opknappen van de paden zullen we in overleg gaan met TIGENO, zodat 

er weer een behoorlijke doorgang gemaakt, die ook toegankelijk is voor de 

hulpdiensten. 

 

 
De winterploeg aan het werk 

 

Door de vorst is er toch weer, ondanks de waarschuwingen, veel waterschade 

geweest. Dat is natuurlijk voor de bewoners heel vervelend. De kosten van het 

waterverbruik lopen voor hen hierdoor flink op. 

Deze winter is er helaas een huisje afgebrand. De bewoner had het huisje net 

een half jaar; hij is er kapot van. We hopen dat hij snel een nieuw huisje gaat 

bouwen en alsnog zijn geluk vindt op de tuin. 

Na een paar inbraakvrije jaren was het jammer genoeg weer raak deze winter. Er 

zijn zonnepanelen, generators en veel gereedschap gestolen. 
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De winterploeg aan het werk 

 

Nu nog een leuk nieuwtje. Het bestuur bekijkt hoe en waar er schommels voor 

het speeltuintje gekocht kunnen worden. Dit is even uitzoeken want schommels 

kun je niet zomaar plaatsen; zij moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen 

maar komen doen ze er zeker! 

 

Een verzoek: 

als uw telefoonnummer verandert, of als u uw vaste telefoon opzegt, geef dat dan 

alsjeblieft door!  

Het is deze winter een paar maal gebeurd dat bij lekkages e.d. de mensen 

moeilijk te bereiken waren. 

 

Tot slot wensen we iedereen een prettig en zonnig tuinjaar toe. 

 

Het onderhoud 
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Nieuw op de tuin: 
 

 

 

 

Luuk Ren 
29 november 2008 
 

Clara Lindijer 

Michiel en Daan Notten 

Tuin 14 
_________________________________________________________________________________ 

 
CEES 
 

WILLEM DUYVES 
 
4 december 2008 

 
DICK, CLAARTJE EN LUC 
Tuin 227 

__________________________________________________________________________ 

 

Noa Theresa 

 

We noemen haar Theresa 
 

19 januari 2009 

 

Hiskja & Cobi van Soest 

Tuin 105 
  



22 
 

 ATCO Dakwerken bv 
   
Uw adres voor: 
 - stalen dakpannen 

 - bitumineuze daken 
 - shingle daken 
 - dakpannen 
 (vrijblijvende prijsopgave) Alles onder 10 jaar 

garantie 
 

Krasseurstraat 55 – 1033 DH Amsterdam. 
Tel / Fax: 020-6335493 – Mobiel: 06-21260073 

 
Email : info@atcodakwerken.nl 

 
 
 

Advertentietarieven 2009 (zwart/wit) 
 

Een hele pagina (A5) € 70,00, per jaar 
Een halve pagina      € 40,00, per jaar 
Een kwart pagina      € 25,00, per jaar 

mailto:info@atcodakwerken.nl
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Klaverjassen 
 

Al vanaf 1995 is de organisatie van het klaverjassen in het clubgebouw 

van De Eendracht in handen van José van Gestel en André en Annie van 

Bommel. Zij doen dit al deze jaren met veel enthousiasme en 

professionaliteit. 

 

 
Annie, André van Bommel en José van Gestel. 

 

Het klaverjassen wordt goed bezocht. Zelfs zo goed dat er twee 

competities worden gespeeld: de zomer- en de wintercompetitie. 

 

De zomercompetitie vindt wekelijks plaats op de vrijdagavond van april 

tot en met augustus. Na afloop van elke avond worden de twaalf beste en 

de slechtste speler bekend gemaakt. Zij ontvangen allemaal een prijs. 

De zomercompetitie wordt, voor de trouwe bezoekers, altijd afgesloten 

met een door José, André en Annie zelf bereid lopend buffet. Op deze 

avond wordt ook de competitiewinnaar bekend gemaakt. 

De wintercompetitie vindt van oktober tot en met maart om de week 
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plaats op de zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Elke speelmiddag 

ontvangen de tien beste en de slechtste speler een prijs. Ook wordt er 

een kleine tombola gehouden. Deze competitie wordt afgesloten met een 

gezellige middag. 

 

Voor meer informatie kunt u op de genoemde tijden langskomen in het 

clubgebouw of contact opnemen met José van Gestel (tuin 16), André of 

Annie van Bommel (tuin 73). 

 

Beide competities zijn toegankelijk voor tuinders en andere 

geïnteresseerden. 

 

 

 
 

Hyacinth 
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Vruchtboomkwekerij G. Snel, Naarden 

NIEUWSBRIEF 7 
December 2008 

 
Het is al weer enige tijd geleden dat de laatste vruchten van de boom zijn 

geplukt, de bladeren 

zijn gevallen en de boom is aan zijn winterrust begonnen. 

Misschien heeft u nog vruchten bewaard en kunt u nog genieten van de 

afgelopen oogst. 

Fruitbomen hebben een periode van rust en kou nodig. In landen waar dit 

niet zo is kunnen geen appel- en perenbomen groeien. Zo rond half 

januari begint de sapstroming al weer op gang te 

komen zonder dat wij dit zien. 

Ook in de winter kunt u genieten van de bomen, door de mooie 

contouren en, als ze aangevroren zijn, door de rijp of bedekt met sneeuw. 

Juist in die rustperiode (als de bladeren van de boom zijn) kunt u 

snoeien. Laat u niets wijs maken dat u niet mag snoeien als het vriest. 

Geheugensteuntje: zolang u het zelf niet te koud heeft kunt u snoeien. 

In de winter kunt u heel goed zien of er bloemknoppen aan de bomen 

zitten. Bloemknoppen „staan‟ op het hout en bladknoppen „liggen‟ op het 

hout. Heel belangrijk om dit te weten, vooral bij het snoeien. Voor 

snoeitips bezoek onze website. 

U kent waarschijnlijk ons advies! Als u niet weet wat u moet snoeien, 

snoei dan niet. Er worden helaas veel fouten gemaakt bij ondeskundige 

snoei. 

U mag snoeien, het moet niet. De snoeicursussen voor 2009 zijn reeds 

volgeboekt. 

Toch een snoeicursus volgen? Geef u dan tijdig op voor onze cursussen 

in januari 2010. 

Pruimen mag u nu niet snoeien, dat gebeurt na de oogst. Bent u dit 

vergeten dan mag u snoeien als de bloei begint. 

Walnoten worden nooit of weinig gesnoeid, moet er toch een tak 

verwijderd worden doe dit rond de langste dag (21 juni). Dit om het 

zogenaamde bloeden van de boom te voorkomen. 
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De maanden november en december zijn altijd zeer geschikt om nieuwe 

bomen te planten. 

Heeft u nog plantplannen doe dit dan zo vroeg mogelijk in het voorjaar 

(februari- maart). 

Pas geplante bomen in de winter geen water geven. 

Geen houtsnippers gebruiken rond de stam. Ten eerste trekt dit muizen 

aan die aan de wortels gaan eten, ten tweede bij vertering van de 

snippers wordt er stikstof uit de grond opgenomen. 

Stikstof hebben de bomen juist nodig om te groeien. 

Wilt u de bomen bemesten met echte stalmest, dan kunt u dit doen in 

januari. 

Andere meststoffen pas toedienen in april. 

Als er nog veel afgevallen bladeren onder de bomen liggen kunt u deze 

het beste verwijderen. 

Als er gras onder de bomen groeit kunt een beter nog een keer maaien 

zodat het blad versnipperd wordt, dan zullen de bladeren snel verteren. 

(bijvoorbeeld „s morgens na een nachtvorst). 

Op afgevallen bladeren overwinteren graag schimmels vandaar dit 

opruimen, zodat u schoon het voorjaar ingaat. 

 

Ons werd gevraagd: 

 

Moet ik de bomen inpakken, want ze hebben het zo koud. 

Fruitbomen zijn zeer goed bestand tegen vorst. Er hoeven geen 

maatregelen te worden genomen. 

 

www.fruitbomenkwekerij.nl 

http://www.fruitbomenkwekerij.nl/
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Tot bloei komen 
Lang geleden was er eens een zeer respectabele koning die uitgestrekte 

landerijen en tuinen bezat. Op een dag hoorde deze koning dat de 

bomen, struiken en bloemen in zijn tuinen het steeds slechter gingen 

doen, terwijl ze water en voedsel genoeg kregen. Ook was het klimaat 

mild en aangenaam.  

 

De koning, bezorgd om wat er gaande was, bezocht zijn favoriete tuin. 

Daar trof hij halfverwelkte en halfdode bomen, struiken en bloemen aan. 

Hij legde bezorgd zijn oor te luister bij de bomen en planten. De eik 

vertelde hem dat hij wegkwijnde omdat hij niet zo hoog kon worden als 

de pijnboom. De pijnboom liet zijn bladeren vallen omdat hij het betreurde 

dat hij geen druiven kon dragen zoals de wijnstok. De wijnstok was bijna 

dood omdat die geen bloemen kon krijgen zoals de roos. En zo ging het 

verder. Toen vond hij ergens in een hoek van de tuin een margrietje dat 

er fris bijstond en uitbundig bloeide. De koning vroeg waarom het 

margrietje er wel fris bij stond en hoe het kwam dat ze zo uitbundig 

bloeide. Het margrietje antwoordde het volgende: 

   

'Ik ging er vanuit dat u mij geplant heeft omdat u een margriet in uw tuin 

wilde. Als u een eik of een pijnboom had gewild, had u die zeker geplant. 

Maar ik dacht, ik kan toch niet anders zijn dan wie ik ben, laat ik daarom 

mijn mogelijkheden maar zo goed als mogelijk benutten en fris en 

uitbundig bloeien! De koning begreep de boodschap van de margriet. De 

margriet had met haar unieke aroma schoonheid en genot gegeven aan 

de tuin.‟ 

 

'Je kunt alleen maar zijn wie je echt bent. Je kunt onmogelijk iemand 

anders zijn. Je kunt genieten en tot bloei komen en jouw unieke aroma 

aan de wereld toevoegen of je kunt treuren en wegkwijnen als je jezelf 

niet accepteert en veroordeelt.'  

 

Oude Sufi vertelling 

 

Ingestuurd door T 218 

 



28 
 

 Jaarrekening 2008 
 Begroting  Begroting Jaarrekening Jaarrekening 

 inkomsten uitgaven  inkomsten uitgaven  

2009 2009 2008 2008 

1. GRONDHUUR TUINEN / ALG. GROEN 39.500,00 39.500,00 38.406,81 38.896,62 

2. ALGEMENE KOSTEN 22.000,00 - 21.670,25 - 

3. KONTRIBUTIES BVV EN AVVN 17.500,00 17.500,00 16.987,85 17.026,90 

4. ASSURANTIE LEDEN 17.000,00 17.000,00 16.831,21 16.910,47 

5. ASSURANTIES VERENIGING - 5.000,00 - 4.639,62 

6. O.Z. BELASTING GEBOUWEN 600,00 600,00 592,09 700,00 

7. REINIGING en AFVAL 10.000,00 10.000,00 10.077,25 10.077,25 

8. RESERVE REINIGING - - - - 

9 WATERGELD 9.000,00 9.000,00 5.060,74 5.060,74 

10 AFDRACHT INKOOP 1.500,00 - 1.245,02 - 

11 BRANDSTOF/RITJES TRACTOR 200,00 200,00 141,75 - 

12 AFDRACHT KANTINE CLUBGEBOUW 8.500,00 - 8.102,25 - 

13 MUNTEN CLUBGEBOUW incl. reservering - - - - 

14 ONTSPANNINGSCOMMISSIE 5.000,00 9.000,00 4.128,60 7.418,35 

15 KWARTAALBLAD EENDRACHT 250,00 1.500,00 215,00 1.462,29 

16 STROOMVERBRUIK 1.000,00 1.000,00 3.000,95 3.000,95 

17 GASVERBRUIK 1.000,00 1.000,00 3.499,15 3.499,15 

18 RENTE & BANKKOSTEN 4.000,00 100,00 4.168,27 169,06 

19 ADM/AANMANINGSKOSTEN - - 25,00 - 

20 WERKUREN EN BOETES - - 8.096,21 - 

21 OVERDRACHTSKOSTEN 1.500,00 200,00 3.142,98 - 

 

Toelichting: 

20. Werkuren en boetes. 

 Het bedrag is dit jaar erg hoog. In vorige jaren liepen deze betalingen 

over van het ene jaar in het andere, terwijl ze voortaan, net als de 

contributies, worden geboekt in het jaar waar ze bijhoren.                                                                                                                              

Over 2008 zit er nog voor ca € 2.600 aan betalingen uit 2007 bij, die pas 

betaald zijn in 2008.  
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Begroting Begroting Jaarrekening Jaarrekening 

  inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven 

2008 2008 2007 2007 

40.800,00 40.800,00 38.396,48 38.481,16 1 

21.500,00 - 20.703,50 81,51 2 

16.500,00 16.500,00 16.445,30 16.862,70 3 

17.000,00 17.000,00 16.841,66 16.846,69 4 

- 4.500,00 - 4.467,94 5 

600,00 600,00 587,50 600,00 6 

10.000,00 10.000,00 9.832,40 10.000,00 7 

- - 6.768,75 - 8 

10.000,00 10.000,00 13.511,86 13.511,86 9 

1.500,00 - 2.474,76 - 10 

250,00 250,00 204,75 160,70 11 

8.500,00 - 6.816,64 - 12 

- - 300,00 - 13 

5.000,00 8.000,00 3.341,25 6.178,65 14 

250,00 1.500,00 275,00 1.260,89 15 

3.000,00 3.000,00 3.440,40 3.440,40 16 

3.500,00 3.500,00 4.916,20 4.916,20 17 

3.500,00 100,00 3.981,13 53,76 18 

- - 35,00 - 19 

- - 5.379,56 - 20 

1.500,00 200,00 3.010,58 - 21 
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 Vervolg Jaarrekening 
Begroting Begroting Jaarrekening Jaarrekening 

 
inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven 

 
2009 2009 2008 2008 

22 SUBSIDIE STAD GROENVOORZIENING 5.000,00 - 5.622,74 - 

23 ONDERHOUD GEBOUWEN - - - 1.212,74 

24 ONDERH. GEBOUWEN  incl. reservering - 8.600,00 - 8.600,00 

25 ONDERHOUD TERREIN   incl. reservering - 4.000,00 459,75 459,75 

26 ONDERHOUD GROEN    incl. reservering - 6.000,00 - 4.087,03 

27 SNOEIEN BOMEN           incl.  reservering - 1.000,00 - 1.600,00 

28 SPEELPLAATS   incl.  reservering - - - 746,25 

29 ONDERHOUD WATERLEIDING - 500,00 - 1.000,00 

30 ONDERHOUD VERLICHTING - 5.500,00 - 2.500,00 

31 ONDERH. VERLICHTING  incl. reservering 5.500,00 - - - 

32 TAKKEN KRAKEN          incl  reservering - 900,00 800,00 1.400,00 

33 EHBO - 250,00 - 304,91 

34 EHBO VERBLIJF              incl. reservering - - - - 

35 REPRESENTATIEKOSTEN - 1.900,00 - 1.910,87 

36 RESERVE REPRESENTATIEKOSTEN - - - - 

37 AFSCHRIJVINGEN - 4.000,00 - 3.836,66 

38 BESTUUR SECRETARIAAT - 3.200,00 - 2.699,91 

39 VERGUNNING STADSDEEL - 250,00 - 157,42 

40 50 JARIG BESTAAN                reservering - 500,00 - 500,00 

41 DIV. BATEN & LASTEN, - - 1.929,01 633,93 

42 BETALINGSVERSCHILLEN - - 19,51 - 

43 SCHADES - - 45.047,49 45.047,49 

44 INCASSOKOSTEN - 200,00 - 272,60 

45 BAGGEREN - - - - 

46 NIEUWBOUW EHBO/KANTINE/ONTSP. - - 11.400,00 11.458,95 

47 SALDO - 650,00 - 13.379,97 

 
TOTAAL 149.050,00 149.050,00 210.669,88 210.669,88 

 

Toelichting: 

22. Kosten bij 25, onderhoud terrein en 26, onderhoud groen. 
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Begroting Begroting Jaarrekening Jaarrekening 
 

inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven 
 

2008 2008 2007 2007 
 

5.000,00 - 5.000,00 - 22 

- - - 11.977,82 23 

- 8.600,00 5.910,00 - 24 

- - - 4.964,21 25 

- 4.000,00 - 4.187,49 26 

- 1.600,00 - 600,00 27 

- 700,00 - 700,00 28 

- 1.000,00 - - 29 

- 2.500,00 - 2.626,33 30 

- - 1.500,00 5.500,00 31 

- 600,00 3.750,00 2.950,00 32 

- 350,00 - 595,79 33 

- - - 500,00 34 

- 1.900,00 - 1.695,79 35 

- - 1.000,00 - 36 

- 4.000,00 - 3.577,98 37 

- 3.200,00 - 2.917,58 38 

- 250,00 - 157,42 39 

- 500,00 - 500,00 40 

- - 100,00 677,63 41 

- - 6,60 - 42 

- - 4.295,27 4.295,27 43 

- 200,00 110,00 172,51 44 

- - 19.126,80 34.008,80 45 

- - - 
 

46 

 
3.050,00 1.405,69 - 47 

148.400,00 148.400,00 199.467,08 199.467,08 
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BALANS 31.12.08 31.12.07 31.12.06 

Postbank 2.064,00  8.788,18  6.759,30  

Postbank kapitaal 0,00  0,00  0,00  

Postbank rentemeer rekening 158.218,34  154.054,45  120.146,91  

Kas 203,01  1.638,90  1.253,49  

Obl. AVVN 0,00  0,00  0,00  

Totaal inventaris  11.049,38  11.071,19  11.775,17  

Voorraad inkoop 11.198,65  11.256,21  12.246,25  

Saldo inkoop 5.928,68  7.100,86  5.156,84  

Voorraad clubgebouw 4.800,00  4.379,00  3.741,00  

Debiteuren  2.172,50  1.625,06  382,90  

Andere transitoria 9.215,59  12.779,71  15.968,95  

Voorziening watermeters 7.606,75  12.270,08  14.857,12  

Saldo 31/12   1.405,69    

Totaal 212.456,90  226.369,33  192.287,93  

        

        

  31.12.08 31.12.07 31.12.06 

Kapitaal 118.414,03  120.628,46  106.583,85  

Kruisposten overboeking 2.569,44  7.519,08  0,00  

Waarborgsommen 2.940,00  3.375,00  0,00  

Transitoria schulden 45.069,32  65.029,90  0,00  

Reserveringen 29.884,14  29.616,89  0,00  

Vooruit ontvangen posten 0,00  200,00  0,00  

Tussenrekening 200,00    0,00  

Saldo 31/12 13.379,97    0,00  

Transitoria     85.704,08  

Totaal 212.456,90  226.369,33  192.287,93  
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31.12.05 31.12.04 31.12.03 

27.397,52  18.354,93  8.010,82  

0,00  73.216,86  61.700,44  

97.008,11  0,00  0,00  

181,93  1.399,46  1.746,34  

272,26  272,26  317,64  

12.549,19  15.297,21  18.325,87  

12.720,95  11.930,95  10.536,95  

5.420,27  8.440,63  6.901,21  

3.654,00  2.886,00  2.719,00  

1.387,81  0,00  0,00  

9.419,18  19.836,98  15.586,60  

      

      

170.011,22  151.635,28  125.844,87  

      

      

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003 

92.310,35  85.752,25  81.971,17  

  0,00  0,00  

  0,00  0,00  

  0,00  0,00  

  0,00  0,00  

  0,00  0,00  

  0,00  0,00  

  0,00  0,00  

77.700,87  65.883,03  43.873,70  

170.011,22  151.635,28  125.844,87  

 
  

Financieel verslag clubgebouw 2008 
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Verkopen 3.0779,75  Inkopen 2.2677,50 

Ontvangen rente   Voorraad 1-1-08 4.379,00 
Voorraad 31.12.07 4.800,00  Winst 2008 8.523,25 
 35.579,75   35.579,75 

 
 
In 2008 heeft het clubgebouw aan fooien 1.075,40 ontvangen. 
Het restant van de fooien in 2007 bedroeg 2.987,51. 
In 2008 is 600,00 uitgegeven aan zeskampattributen. 
Er is nu een saldo van 3.462,91 (2.987,51 + 1.075,40 – 600,00). 
 
 

Afdracht clubgebouw 
 
Giro  8.881,22   
Kas  4.015,74   

Onderweg  1.200,00   
  14.096,96   
     

Fooien 3.462,91    
Biljart 30,23    
Transitoria 2.501,57    

  -5.994,71   
  8.102,25   
   Transitoria:  

   Munten tuin 1.678,75 
   N.t.o. bestuur -289,74 
   Moos dranken 1.112,56 

    2.501,57 
Voorraad 1-1-08 4.379,00    
Voorraad 31-12-08 4.800,00    

  -421,00   
     
Winst  8.523,25   

     
Afdracht  8.101,25   

 
 
 
 
Wij willen de tuinders er op wijzen dat de kantine buiten het seizoen 
te huur is voor feestjes, informeer hier eens naar. 
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Financieel verslag inkoop 

 
Saldo 31.12.06 11.190,36  Inkopen 28.661,27 

Verkopen 30.418,25  Onkosten 454,40 
Ontv. Rente 00,00  Repr. kosten 0 
   Afdracht 2006 1.520,78 

   Saldo 10.972,16 
    41.608,61 
     

Balans 31.12.08     
     
Kas 359,81    

Postbank 5.568,57    
 
Voorraad 

 
11.198,65 

 Cadeaubonnen 
nog in omloop 

 
00,00 

Nog te ontvangen 00,30  Nog te betalen 00,00 
 17.127,33  Vermogen 17.127,33 
     

Afdracht aan bestuur  17.127,33   
Minus start  15.882,31   
  1.245,02   

Financieel verslag klaverjascommissie 
 

Balans 01-01-2008 1.210,40 
Inkomsten 6.479,65 

Totaal 7.690,05 
Uitgaven 2007 6.436,39 
Balans 31-12-2008 1.253,66 

 
Hiervan zijn inmiddels weer aankopen gedaan e.d. 

 
Onder uitgaven: dit zijn niet alleen prijzenaankopen maar ook kosten o.a. 
speelkaarten, attenties bij ziekten, etc. etc. 

 

Balans ontspanningscommissie 2008 
 
Inkomsten:   Uitgaven:  
     

   Prijzen 2.582,60 
Bijdrage bestuur 3.289,74  Muziek 4.250,00 
Bingo 1.557,00  Onkosten 233,04 

Tombola's toernooi 1.671,30  Sportprijzen 102,70 
Tombola's avonden 737,70  Zeskamp 250,00 
Startgeld 162,60  Restant kas 0000,0 

 7.418,34   7.418,34 
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Tuinlessen van Bert Kuit 
 

 

Bij het hebben van een tuinhuis komt veel kijken. Het lijkt of je overal 

verstand van moet hebben. Je moet je huisje kunnen schilderen, rotte 

plankdelen vervangen en lekkende dakgoten repareren. En natuurlijk 

moet je verstand van tuinieren hebben. Dit lukt natuurlijk niet allemaal in 

een keer. 

 

Bert Kuit, een van onze tuinders en hovenier, staat voor ieder klaar met 

advies over het onderhoud van uw tuin. Al uw vragen zoals: wanneer 

moet ik snoeien, hoe maak ik mijn tuin spannender, welke planten zijn 

geschikt voor kleigrond, hoe maak ik mijn tuin aantrekkelijk voor vlinders 

worden behandeld tijdens de (gratis) tuinlessen, elke eerste zaterdag 

van de maand. 

Wilt u uw vragen voorbereiden, Bert zal ze dan tijdens de les 

beantwoorden. 
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Maandelijks komt een thema aan bod tijdens het bezoek aan de ver-

schillende tuinen. Er wordt gekeken wat men op dat moment voor de 

eigen tuin (beperkt) nodig heeft. 

 

April: 

"KIJKEN", wat wil ik met mijn tuin doen & wat kan ik later in het seizoen 

doen! Bijvoorbeeld: Wat nu te snoeien? Welke vaste planten wil ik nu 

scheuren? Wat kan ik nu verplanten? Poot ik planten in groepen of per 

stuk? Welke kleuren wil ik in mijn tuin hebben? 

 

Mei: 

Hoe onderhoud ik mijn tuin? 

Hoe kan ik dat op een eenvoudige manier zelf doen? 

 

Juni: 

Wat is vormsnoei & hoe doe ik dat met de buxus? 

Hoe onderhoud ik mijn gazon? 

 

Juli: 

Welke klimplanten passen er in mijn tuin? 

Hoe onderhoud ik mijn vaste planten? 

Hoe knip ik de haagbeuk? 

 

Augustus: 

Zomersnoei, hoe doe ik dat? 

 

September: 

Welke planten houden van zon of schaduw en passen in mijn tuin? 

Welke planten kan ik straks verplanten omdat ze niet op de juiste plek 

staan? 

Welke planten met bessen kan ik aanplanten zodat de vogels ook later in 

het seizoen nog wat te eten hebben? 

 

De les start om 12.30 uur en duurt 1 ½ uur.  

Het vertrekpunt is bij de Inkoop. 
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Programma ontspanningscommissie 
2009 

Zaterdag 16 mei Openingsavond 

Zaterdag 30 mei Bingoavond 

Zaterdag 13 juni 50+ avond 

Zaterdag 4 juli Karaoke Avond 

Zaterdag 11 juli Discoavond voor de jeugd 

Zondag 12 juli Voetbaltoernooi 

Zaterdag 18 juli Tentenkamp 

Zondag 19 juli Kinder Bingo 

Zaterdag 25 juli Thema avond Beach-Party 

Zondag 2 augustus Volleybaltoernooi 

Zaterdag 8 augustus Super Bingo 

Zaterdag 15 augustus Bonte Avond 

Zondag 23 augustus Zeskamp 

Zaterdag 29 augustus Laatste dansavond 

Gedurende het seizoen 
Dinsdag Biljart en spellenavond 

Woensdag Voetbal en darten 

Donderdag Jeu de Boules 

Vrijdag Klaverjassen 

Voor deelname aan Jeu de Boules kunt u contact opnemen met José van 

Gestel, T 16. 
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De Mol 
 

Wie kent ze niet, die bruine hopen aarde in 

het pasgemaaide grasveld. De ene week 

ligt het gazon er nog strak bij, de andere 

week is het omgetoverd in een 

heuvelachtig landschap. Maar waar zijn die mollen die dit veroorzaken? 

Mollen (Talpa europaea) zijn kleine, vaak zwarte zoogdieren met enorme 

voorpoten. Deze poten bestaan uit vijf vingers met puntige nagels en 

worden gebruikt om ondergrondse gangen te graven. De grond die bij het 

graven loskomt, wordt gedeeltelijk gebruikt om de wanden van de 

gangen te verstevigen. De overtollige grond wordt naar buiten gewerkt: 

zie daar, de molshoop. Meestal monden in deze molshopen de gangen 

van het gangenstelsel uit. 

Mollen gebruiken de gangen voor het verzamelen van nestmateriaal en 

voor het vinden van voedsel. Over het algemeen eet de mol elk klein dier 

dat hij onder de grond tegenkomt. Dit kan variëren van insecten tot 

regenwormen en af en toe een kikker als tussendoortje. In de winter legt 

het dier een voedselvoorraad aan. Dit bestaat voornamelijk uit 

regenwormen, waarvan de kop is afgebeten. Een mollentruc om de worm 

te verlammen. 

In het ondergrondse leven is weinig licht te bekennen. Mollen hebben 

daarom kleine, slecht ontwikkelde ogen, maar zijn, in tegenstelling tot wat 

veel mensen denken, niet blind. Het belangrijkste zintuig, waar de mol 

mee „ziet‟ is zijn spitse, roze snuit die gevoelige snorharen en 

tastzenuwen bevat. Daarnaast heeft het dier goed ontwikkelde oren. 

Mollen communiceren met elkaar door middel van geluiden en geuren. 

Ook de vacht van de mol is aangepast aan het leven onder de grond. De 

haren van de meeste zoogdieren zijn in één bepaalde richting geplaatst. 

De mol heeft speciale kantelharen. De haren kantelen met de 

graafrichting van de mol mee. Het dier kan dus even goed voor- als 

achteruit bewegen en blijven zo niet steken aan de gangwanden. 

Ondanks de grootse bouwwerken die in een gazon te zien zijn, wordt dit 

vaak veroorzaakt door slechts één mol. De dieren leven namelijk solitair. 
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Alleen in de paartijd zijn twee mollen dicht bij elkaar te vinden, namelijk 

een mannetje en een vrouwtje. In het begin van de paartijd verlaten 

mannetjes hun territorium en gaan op zoek naar een vrouwtje. Als ze hun 

partner gevonden hebben, blijven ze bij elkaar tot de paartijd is 

afgelopen. 

In het bijgeloof speelde mollen vroeger een belangrijke rol. Mollenpoten 

werden vaak meegedragen omdat men dacht dat dit gelukt zou brengen. 

Ook kinderen van wie de tanden aan het doorbreken waren, kregen een 

graafpoot mee. Mensen zagen namelijk een verband tussen de nagels en 

de tanden van een kind. 

Voor als u meer wilt lezen over de mol: ·Auteur: Roeland Vranckx 

Titel: Mollen 

ISBN: 978 90 5210 7370 

Uitgever: Tirion Uitgevers BV, Baarn 

Bron: Wikipedia en Roeland Vranckx, Mollen 
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Coniferen en naaldbomen in de tuin 
 

Coniferen en naaldbomen hebben een voorkeur voor zandgrond. Vooral 

klei is niet gewenst. Jeneverbes groeit zelfs op arme zandgrond, de 

andere soorten op iets rijkere grond.  

De meeste soorten verdragen snoei slecht. Van dennen en sparren 

kunnen de onderste takken afgezaagd worden, maar meer niet. De 

jeneverbes is gevoelig voor het gewicht van sneeuw. Als je de sneeuw 

niet van de takken schudt buigen ze blijvend uit. 

Coniferen hebben geen naalden maar een soort schubben. Ze groeien 

snel en worden vaak voor hagen gebruikt. Coniferen kunnen wel 

gesnoeid worden, maar dat moet regelmatig gebeuren, en vanaf het 

begin. Wanneer een volwassen conifeer wordt kaalgeknipt groeit het niet 

meer aan. Wordt er in het voorjaar gesnoeid, dan is de kans op bloeden 

groot. Van de naaldbomen kan alleen de taxus tegen snoeien. Het 

snoeiafval van de taxus wordt op diverse tuincentra ingezameld, de 

medicijnindustrie gebruikt het voor de productie van Taxol, een medicijn 

tegen kanker.  

Er zijn twee groepen coniferen: Thuja en Chamaecyparis. De kegels van 

de Thuja zijn langwerpig, die van de Chamaecyparis zijn rond. 

 

Taxus 
Een taxus heeft mooie donkergroene naalden en kan goed gesnoeid 

worden. Zelfs een oude taxus loopt weer makkelijk uit na het snoeien. Hij 

is zeer geschikt voor een haag: een mooi dicht wintergroen 

toevluchtsoord voor vogels. Om de mooie rode bessen te krijgen moeten 

er mannetjes en vrouwtjes worden aangeplant, verhouding 1 op 5. Pas 

op: de bladeren en zaden zijn giftig. De bessen (alleen het niet-giftige 

omhulsel) worden door vogels gegeten. 
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Taxus 

Cedrus atlantica glauca 
Blauwe atlasceder. Een schitterende boom, maar meestal te groot voor 

onze tuinen. Als solitair in een plantsoen komt hij tot zijn recht. 

 

 
De naalden van de atlasceder 

 

Juniperus communis, Jeneverbes 
Er zijn veel variëteiten, ook klein blijvende. De kleine zwarte besjes 

worden gebruikt in de jenever en in de zuurkool. De jeneverbes is niet 

geschikt als haag, omdat hij snoei niet verdraagt. Er zijn slanke 

opgaande soorten en ook kruipende vormen die als bodembedekker 

gebruikt kunnen worden. Perenroest is een schimmel die op de 

onderkant van het blad van een perenboom oranje vlekken vormt. In de 

nazomer komen er sporen vrij die als waardplant de jeneverbes nodig 

hebben, bij voorkeur de gekweekte, horizontale variëteiten. Op de 

jeneverbes vormen ze verdikte oranje plekken, vaak dieper in de struik. 
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Van daaruit kunnen ze de perenboom opnieuw besmetten. Het is beter in 

een omtrek van 500 m rond perenbomen geen jeneverbessen aan te 

planten. Als ze er al staan: regelmatig inspecteren. Controleer de 

jeneverbes in de nazomer, knip een aantasting meteen weg voer het 

afval af. Een onbehandelde jeneverbes kan op den duur dood gaan aan 

de schimmel. 

     Jeneverbes           

 

Araucaria araucana, Slangeden 
Of apenboom. Afkomstig uit Zuid-Chili. Dikke takken met grote scherpe 

schubben. Oude bomen krijgen een fraaie vorm. Ze kunnen wel 50 m 

hoog worden en 1000 jaar oud. 

 

 
De schubben van de Araucaria 

 



46 
 

Picea Abies, Fijnspar 
De bekende kerstboom. Niet zo geschikt voor de tuin omdat hij erg groot 

wordt. 

 
Fijnspar 

 

Pinus strobus, Weymouthden 
Voor als je een beetje ruimte hebt is een Wymouthden een mooie solitair. 

Hij vormt een fraaie luchtige boom, de naalden zijn lang en zitten in 

plukjes van vijf bij elkaar. 

 Weymouthden 
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Abies nordmanniana, Nordmannspar 
Afkomstig uit de Kaukasus. De laatste jaren populair als kerstboom. 

Mooie regelmatig gevormde spar, de naalden hebben opvallende witte 

strepen aan de onderkant. Als je er een als kerstboom met kluit hebt 

gekocht is het vaak een heel gedoe om hem in de tuin aan de praat te 

krijgen. Zo kort mogelijk binnen houden en voldoende water geven, en 

met de plantenspuit de naalden vochtig houden. Hou er rekening mee dat 

dit een forse boom wordt. 

 

 
Naalden van de Nordmannspar 

 

Thuja occidentalis, Oost-Amerikaanse 

levensboom 
Deze variëteit wordt in onze tuinen meer gebruikt, hij wordt niet zo groot. 

Grote verscheidenheid aan cultuurvariëteiten, zoals Little Champion 

(bolvormig) en Sunkist (blijft ook 's winters goudgeel). 

 

 
Thuja occidentalis 
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Thuja plicata, West-Amerikaanse levensboom 
Een conifeer. Inheems in het westen van Noord Amerika. Het hout wordt 

Red Cedar genoemd. Een fraaie boom met donkergroene schubben en 

roodbruine vezelige schors, maar voor de meeste tuinen te groot. 

 
Thuja plicata, Western Red Cedar 
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Chamaecyparis lawsoniana, Californische 

cypres 
Een van de belangrijke soorten Chamaecyparis. Van ongesnoeide 

exemplaren van deze soort hangt de top over. Andere variëteiten: 

C, nootkatensis, C. obtusa en C. pisifera. 

 

 

 

Californische cypres 

 

 

 

 

 

 

 

Femke Koens 

Bewerking van Groentjes, AVVN 2008 
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Bestuursmededelingen 
 
1. Bestuurszittingen. Van april t/m september, elke eerste dinsdag van de maand in het 

clubgebouw, van 20.00 tot 21.00 uur. Aanwezig zijn dan de secretaris, de penningmeester, 

de bouwcommissie en de onderhoudscommissie. 

 

2. Slaapvergunning. Zonder slaapvergunning mag niet worden overnacht op de tuin. 

Slaapvergunningen kunnen worden gehaald bij de bouwcommissie tijdens de 

bestuurszittingen. 

 

3. Werkuren. Alle leden van de Eendracht moeten werkuren maken. U kunt de werkuren 

ook door familie, vrienden of kennissen laten uitvoeren. Vrijstelling van werkuren geldt 

alleen voor leden van 70 jaar en ouder, mits zij vijf jaar of langer lid van de Eendracht zijn.  

 

4. Adreswijzigingen. Adreswijzigingen alleen schriftelijk aan het secretariaat. Vermeld 

alstublieft niet alleen uw tuinnummer, maar ook uw nieuwe telefoonnummer. 

 

5. Huisdieren. Honden en katten mogen alleen aangelijnd buiten uw eigen tuin komen. 

 

6. Geluidsoverlast. Het is verboden radio, televisie,  

 

grammofoon of muziekinstrumenten zodanig aan te zetten of te bespelen dat dit voor 

anderen hinderlijk is. Houd het geluid binnen! 

 

7. Waterverbruik. Sproeien van de tuinen is alleen toegestaan tussen 07.00 en 10.00 en 

tussen 19.00 en 22.00 uur. Wees zuinig met water! 

 

8. Verbrandingsmotoren en aggregaten. Het gebruik van deze apparaten is verboden 

tussen 1 april en 1 oktober. Een uitzondering wordt gemaakt voor zaterdagochtenden 

tussen 9 en 12 uur en woensdagavonden tussen 19.00 en 21.00 uur. 

 

9. Schotelantennes. Wanneer u een schotelantenne aanschaft, dan dient u tijdens de 

bestuurszitting toestemming tot plaatsing te vragen bij de bouwcommissie. 

 

10. Onderhoud. U dient ervoor te zorgen dat het pad voor uw tuin onkruidvrij is, dat de 

heggen geknipt zijn, dat de slootkant onkruidvrij is, en dat overhangende takken niet lager 

hangen dan 3 meter boven het pad. Wanneer u een nieuwe beschoeiing wil maken, dan 

dient u contact op te nemen met de bouwcommissie voor de hoogte van de beschoeiing. 

 

11. Baggeren.  In het najaar moeten de sloten gebaggerd worden. In het najaarsclubblad 

wordt daarvoor een schema gepubliceerd. 
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Commissies   Tuin 

 
Onderhoudscommissie A.J. de Leeuw  175 
 A. van de Molegraaf  129 
Inkoopcommissie R.M. Schouwenaar  66 
 M.H. van Ittersum  207 
 F. en J. van den Brink  3 
 E. Admiraal  2 
 B. Drukker (financiën)  38 
Bouwcommissie H. Roschar  189 
 J. Minneboo  187 
 S.W.H.M. Litjens  194 
 F.J.P. van Schayk  151 
 B. Drukker  38 
Kascontrolecommissie F. van der Feen  170 
 W. Vennik  198 
 F. de Smalen  32 
 M. van Ittersum  207 
 J. van den Brink (reserve)  3 
Waterleidingcommissie J.D.S. Stubbe   8 
 S.W.H.M. Litjens  194 
Redactie M. de Boer  239 
 P.A. Rouendaal  79 
Clubhuiscommissie J. van Dieren  51 
 K. Kremer  201 
Ontspanningscommissie M.A. de Wolff  36 
 G. Kusters  51 
 B. Drukker (financiën)  38 
 W.E.M. Hart  93 
 J. Calbo  93 
Klaverjascommissie J. van Gestel  16 
 Fam. van Bommel  73 
EHBO-commissie A.J. van Haeften  123 
 S. Kattouw  64 
 E. en K. Wirken  44 
 A. Versnel-Arentsen  234 
 H.D. Oosterling  103 
 H. Oosterling  184 
 M. Ploeger  4 
Website A. Bakker  207 
 M. van Beijnum  39 
 M. de Boer  239 
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