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NIEUWSBRIEF
bestuursleden gezocht

Op dit moment bestaat het bestuur van de Vijf Slagen uit de volgende leden :
Rik de Boer, Georgine Bom-Roosblad, Eva Lodewijk en Ger Steinbusch. Vanaf mei 2016 draait
Edit Soemodihardjo mee in het bestuur en vanaf najaar 2016 kan de Ledenvergadering haar benoemen tot het 5e bestuurslid.
Echter, in januari 2017 loopt de bestuurstermijn van de bestuursleden Eva Lodewijk, Georgine
Bom-Roosblad en Ger Steinbusch ten einde.
Op dit moment overwegen zij serieus zich niet opnieuw verkiesbaar te stelGeorgine is al meer
len voor een periode van drie jaar.
dan drie jaar beDaarom beginnen we nu al met een oproep aan alle leden van de Vijf Slagen stuurslid ; Eva en Ger
zĳn in januari 2014
om te overwegen zitting te nemen in het verenigingsbestuur.
ingestapt. Rik is in
Er zijn minstens drie nieuwe bestuursleden nodig en het nieuwe bestuur zal
november 2015 erbĳ
in ieder geval de taken van secretaris, penningmeester, coördinator comgekomen en vanaf
mei 2016 draait Edith
missies en coördinator tuinoverdracht onder elkaar moeten verdelen.
In het najaar zal de ledenvergadering worden gehouden waarin de nieuwe
(financiële) plannen voor 2017 worden besproken en in de voorjaars-vergadering van 2017 vindt de (financiële) afsluiting plaats van 2016.
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Het best denkbare scenario zou zijn als minstens drie nieuwe bestuursleden tijdens de najaarsvergadering aan het huidige bestuur kunnen
worden toegevoegd en dat in de loop naar de voorjaarsvergadering in
2017 geleidelijk alle bestuurstaken worden overgenomen.
Tijdens de voorjaarsvergadering in 2017 kan het ‘ oude’ bestuur nog
rekenschap afleggen over het jaar 2016 en vervolgens kunnen Eva, Georgine en Ger aftreden.
Wil je meer informatie over de inhoud van de bestuurstaken of wil je je
aanmelden als kandidaat-bestuurslid dan kun je dat kenbaar maken via
het mailadres bestuur@devijfslagen.nl, of telefonisch via 06-29608005
(Ger Steinbusch) of via een briefje in de brievenbus bij het clubhuis.

samenstelling commissies 2016
1. tuin- en werkbeurtencommissies
Jan Beerse (54), Henk Blijd (107), Bert Boot (58), Anne
Schoener (156), Carlos Verheijen (65), Kuga Nadarasa (89),
Marco Buring (104), Anja Ingen (31), John Wesenhagen
(27), Erik Hofwijks (98), Amy Bakker (64), Humphrey Arduin
(19)
2. bouw- en tuintaxatiecommissie
Mark Steenmetz (bouw, 6), Berend Fraenkel (bouw, venzo),
Bert Boot (tuin, 58)

Bert Boot (58) doet
veel aan onderhoud
van algemeen groen

3. arbo-commissie
George Isselt (96), Ro Juthan (112), Carlos Holder (127)
4. webcommissie
Frank de Volder (24), Ger Steinbusch (4)
5. EHBO-commissie
Roel Abdoelrahiman (59), Lucia groenveld (111), Ro Juthan (112),
Romana Refos (143), Ilse Vreugd (52), Georgine Bom-Roosblad
(83)
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6. kascontrolecommissie
Kuga Nadarasa (89), Anne Schoener (156), Irene Distelbrink (99), Katrin Frobitter (71)
7. clubhuis
Emily Armee-Horvath (88), A.U.Kalidien-Bhageloe (21), Lila Lamgolam (51), Margreet
de Vries (11), Edith Soemodihardjo (106), Raymond Tufa (10).

schouwen van tuinen
In de komende maanden zullen leden van de arbocommissie een veiligheidscontrole uitvoeren in elk tuinhuisje waar een gasaansluiting aanwezig is.
Vanaf half mei zal door leden van de tuincommissie een algemene tuinschouw worden
uitgevoerd.
Er zal met name gelet worden op het onderhoud van de tuin, de staat van onderhoud
van schuur, kas, hekwerk, slootkant en
kweektunnel.
De criteria die daarbij worden gehanteerd
zijn te vinden in het tuinreglement van de
Bond van Volkstuinders ( met name artikel 6
over rechten en plichten met betrekking tot
de tuin) en in het supplement
op het reglement van De Vijf
Slagen.
Voor informatie kun je terecht
bij Eva Lodewijk,
werkbeurten@devijfslagen.nl.

branden van tuinafval
Het komt nog steeds voor dat (tuin)afval ter plekke wordt verbrand.
Hoewel het gemakkelijk en misschien zelfs aantrekkelijk is om overtollig (tuin)afval te
verbranden in de tuin moet nogmaals met klem gewezen worden op artikel 6, lid 5 van
het tuinreglement van de Bond van Volkstuinders :
Het is een lid uit een oogpunt van milieu en hygiëne niet toegestaan :
a. afval op de tuin, het tuinpark of het parkeerterrein te verbranden ;
b. in de open lucht open vuur te hebben met inbegrip van vuurpotten, vuurkorven e.d.
Barbecueën is hiervan uitgezonderd.
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tekenbeet
In de afgelopen jaren is de teek in de natuur aan een geweldige opmars bezig. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán de ziekte van Lyme veroorzaken als de teek
lang vastgebeten in de huid zit. Deze ziekte kan zonder
behandeling ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben.
Ook in ons tuincomplex zijn hier en daar omstandigheden
aanwezig die gunstig zijn voor teken.
Wees daarom voorzichtig.
Het hebben van een ‘ tekentang’ is geen overbodige luxe
voor iedereen die tuiniert.
Als tijdens werkbeurten iemand merkt door een teek gebeten te zijn kan in het clubhuis gebruik worden gemaakt
van de tekentang in de EHBO-box.

noodkreet van de Ruige Hof
De tuinen langs de zuidkant van ons
tuincomplex grenzen aan het natuurgebied de Hoge Dijk. Het bestuur
van de Ruige Hof heeft het bestuur
van de Vijf Slagen benaderd om te
klagen over de hoeveelheid afval dat
over de sloot naast de Singel wordt
gegooid. Het gaat o.a. om plastic
zeilen, bloembakken en nog veel
meer troep. Er is een sterk vermoeden dat dit afkomstig is van tuinders
van De Vijf Slagen. Onlangs hebben
vrijwilligers van de Ruige Hof vier
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vuilniszakken vol troep langs de sloot verzameld. Het schijnt niet de eerste keer te zijn
dat vrijwilligers het natuurgebied langs de gezamenlijke sloot moeten schoonmaken.
Wij achten een goede verstandhouding met onze buren van groot belang en vinden dat
tuinders langs die gezamenlijke sloot geen aanleiding moeten geven tot klachten. Laat
iedereen bedenken dat er een moment kan komen dat wij onze buren nodig hebben om
bijvoorbeeld de bomen aan de andere kant van de sloot te laten snoeien.
Het bestuur overweegt de tuincommissie tijdens de tuinschouw op grond van artikel 6
lid 5 van het tuinreglement van de Bond van Volkstuinders ( het is niet toegestaan vuilnis, afval e.d. in
sloten, op wegen en elders, ook in de nabijheid van
het terrein van de afdeling, te deponeren) te laten controleren of afval naar de overkant is gegooid.
Voor contact met de Ruige Hof is namens De Vijf Slagen Georgine Bom-Roosblad aanspreekbaar.
Zij kan bereikt worden via bestuur@devijfslagen.nl.

100 jarig bestaan Bond van Volkstuinders
In 2017 wil de Bond van Volkstuinders haar 100 jarig bestaan vieren. In het jubileumjaar
wil de Bond over het hele jaar activiteiten organiseren waarbij gedacht wordt aan een
eindmanifestatie in september 2017.
Om een aanzet te maken richting jubileumjaar 2017 nodigt de Bond alle tuinparken uit
om te overwegen in 2016 al enkele activiteiten te laten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld
De Dag Van De Amsterdamse Tuinoogst op 3 september en de Burendag (en Dahlia Finale) op 24 september.
Namens De Vijf Slagen zijn Lonneke Verburg en Amy bakker bereid gevonden de jubileumcommissie van de Bond te ondersteunen.
Nieuws over het jubileumjaar wordt gepubliceerd in het Bondsblad ‘ Vroegop’ .

diefstal en meer onoirbare zaken!
Op zaterdag 30 april heeft zich weer een brutale diefstal in ons tuincomplex afgespeeld.
Brutaal, omdat het slachtoﬀer in de tuin aanwezig was terwijl de diefstal zich afspeelde ; brutaal, omdat vooral op zaterdag veel tuinders in
hun tuin aan het werk zijn.
Blijkbaar is drukte in het tuincomplex
een gunstige voorwaarde voor diedeur op
ven om anoniem hun slag te slaan.
slot
Immers, als het druk is kan men al
gauw denken dat onbekenden bij
iemand op bezoek komen.
Het allerbelangrijkste hierin is prevenDE VIJF SLAGEN
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tie door allemaal alert te zijn.
We moeten elkaar beschermen en dus óók en misschien wel juist op drukke dagen in
het weekeinde goed letten op mensen die doelloos rondlopen. Onbekenden vragen wat
ze zoeken en liefst even begeleiden naar de tuin die ze zoeken is iets waar dieven niet
van houden.
Het hek op slot blijft een probleem, omdat ons tuincomplex voor publiek toegankelijk
blijft.
Daarnaast is het treurig te moeten constateren dat tijdens
het tuinieren persoonlijke spullen het best achter slot en
grendel bewaard worden. Als er geen schuur is dan is het
raadzaam spullen in het zicht te bewaren.
Helaas kan bij diefstal alleen worden geadviseerd om aangifte doen bij de politie. Adres en telefoonnummer zijn te
vinden op de publicatieborden.
Maar er zijn ook andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.
Zo is geconstateerd dat van het schuurtje in tuin 84 het raamglas is verdwenen. Tuin 84
is op dit moment niet in bruikleen, maar de inventaris van de tuin is al getaxeerd. Moeten
we nu uitzoeken of nog meer spullen zijn verdwenen ? Moet de tuin opnieuw getaxeerd
worden ?
Het is onbekend of dit door iemand van buiten of door een van onze tuinders is gedaan.
Het bestuur doet in ieder geval een dringend beroep op iedereen om geen spullen mee
te nemen van tuinen die tijdelijk niet in bruikleen zijn.
Het zou van fatsoen getuigen als het glas weer teruggeplaatst zou worden.

human interest : Eva Lodewijk
Eva Lodewijk is bestuurslid sinds januari 2014.
Zij houdt zich bezig met de tuin- en werkbeurtencommissie en de arbocommissie.
Voor de meeste tuinders is zij vooral bekend als degene die de werkbeurten op zaterdag
organiseert en coördineert.
Wie Eva Lodewijk ?
Ik ben in 1954 geboren als Eva Johansson in Jukkasjärvi. Het dorp ligt op ongeveer 20 km van Kiruna in het
noorden van Zweden. Je bent dan eigenlijk al in Lapland, het land van de Sami. In Jukkasjärvi zit je al boven de poolcirkel.
Jukkasjärvi is in Zweden bekend omdat het al in de 18e
eeuw een bewoonde plek was en dat is oud voor een
zo noordelijke plek. Kiruna is bekend om zijn hoogwaardig ijzererts, dat per spoorlijn via de Noorse stad
Narvik werd geëxporteerd en waarvan het wereldberoemde Zweedse staal werd gemaakt.
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Narvik had het voordeel dat de haven ’s winters open bleef dankzij de Warme Golfstroom.
Mijn ouders zijn niet geboren in Jukkasjärvi. Moeder kwam uit het kustgebied een stuk
zuidelijker. Mijn vader en diens vader werkten bij de spoorwegen en zijn door hun werk
in de buurt van Kiruna terecht gekomen.
Toen ik ongeveer 9 jaar was begon mijn vader met tuinieren. Hij hakte een stuk bos om,
maakte de grond moestuinrijp en plantte daar sla, broccoli, wortelen, aardappelen en
kruiden zoals peterselie en bieslook. Alle bossen waren staatsbossen, dus je nam gewoon een stuk bos en begon dan bomen te hakken.
Fruitbomen planten heeft weinig zin in dat gebied, want daarvoor ben je te noordelijk. Je
kunt wel veel bessen vinden in de bossen ; bosbessen, cranberries.
Broccoli was altijd een groot succes, omdat je in het noorden van Zweden de middernachtzon hebt. In de zomer lijft het dan heel lang licht.
Daar ben ik ook naar school gegaan. Lagere school, middelbare school, gymnasium. Ik
wilde gaan studeren aan de school van journalistiek in Stockholm maar werd uitgeloot.
In 1973 ben ik toen weggegaan uit Jukkasjärvi omdat het moeilijk was om daar werk te
vinden. Ik vertrok naar Uppsala, een universiteitsstad op zo’n 1500 km te zuiden van
Jukkasjärvi.
Eerst ben ik daar als aupair werkzaam geweest, maar later vond ook werk in het universiteitsrestaurant. Daar in Uppsala heb ik ook mijn Hollandse man leren kennen. We hebben in Uppsala gewoond tot 1979. Tuinieren deed ik daar ook al. Groente verbouwen op
een stukje land aan de rand van de stad met andere mensen. Het leek ’n beetje op het
idee van volkstuintjes, maar er was verder niets geregeld zoals in Nederland.
Het was een stuk zuidelijker, dus je had meer mogelijkheden om allerlei soorten groente
verbouwen.
In 1979 zijn we naar Nederland vertrokken en vrij snel in Amsterdam gaan wonen. Het
meest opvallende aan de Hollandse stijl vond ik de manier van praten. De manier van
praten klonk hard en ik had steeds het gevoel dat mensen ruzie maakten. In Zweden
praten mensen rustiger, minder luid en zijn minder direct. Men neemt de tijd om tot een
conclusie te komen. In het noorden van Zweden zijn de mensen ook veel directer zoals
gebruikelijk is bij Hollandse mensen.
Ik heb in Nederland al weer vrij snel werk gevonden in de horeca. Daardoor heb ik de
Nederlandse taal goed kunnen leren. Geen cursussen maar de taal op de werkvloer geleerd. Ik heb gewerkt in de horecabedrijven van grote warenhuizen, eerst de Bijenkorf en
later de HEMA.
Ik kan zeggen dat ik daar best succesvol ben geweest en uiteindelijk heb ik leidinggevend en adviserend werk gedaan.
Tuinieren bleef gewoon doorgaan. Eerst op een Hollands balkonnetje, later in een tuintje
achter het huis in Zuidoost, maar ik bleef zoeken naar een grotere tuin. Zo ben ik in 2010
aan mijn tuin gekomen bij De Vijf Slagen. Johan Bruinendaal was toen degene die dat
allemaal regelde.
Zoals zoveel mensen in de afgelopen jaren ben ik ook het slachtoﬀer van reorganisatie.
Van de ene dag op de andere wordt je baan geschrapt. Een geluk bij een ongeluk is dat
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ik meer tijd kan vrijmaken voor mijn werk als bestuurslid. Maar ik blijf verder niet stilzitten. Het zou mooi zijn als ik mijn ervaring met grote restaurants zou kunnen voortzetten.
Catering is voor mij een fluitje van een cent.
Ik ga regelmatig en graag met mijn man naar Zweden. Ook om familie te bezoeken en
om de ruimte, de natuur en de omgang met mensen te beleven. Maar ik denk dat ik altijd in Nederland zal blijven wonen met een heerlijke tuin bij de Vijf Slagen en plannen
genoeg voor de toekomst.

MEI 2016
Ger Steinbusch
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