Beste tuinder,
het tuinseizoen is al ruim een maand begonnen. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte
houden van lopende zaken in de vereniging en elkaar beter leren kennen. Mocht u een goed idee
hebben of iets willen delen in de nieuwsbrief dan horen wij het graag!

Nieuws vanuit het bestuur
In het najaar van 2017 zijn de sloten op het toegangshek en toiletten vervangen om de veiligheid in
ons tuinpark te verbeteren. We kunnen concluderen dat deze maatregel positief heeft uitgewerkt.
Het hek is -dankzij uw medewerking- consequent
na binnenkomst en bij weggaan gesloten.
Er is wel illegaal een bruggetje gebouwd vanuit het
aangrenzende natuurgebied naar ons park en in
die hoek zijn onlangs schuurtjes opengebroken,
maar er is niets vermist. Verder zijn er geen
inbraken en/of vernielingen gemeld. Tijdens het
tuinseizoen geldt de regel dat de laatst
vertrekkende tuinder het hek afsluit. ⟹ ⟹

Email boven briefpost
Een flink aantal leden ontvangt briefpost van ons. Het is voor het bestuur eenvoudiger,
goedkoper en duurzamer om de leden per e-mail te informeren. Dus als u nog steeds
briefpost van ons ontvangt maar u maakt ook gebruik van e-mail, geeft u dan alstublieft uw
e-mailadres aan ons door. Het bespaart heel veel werk. e: bestuur@devijfslagen.nl

Open dag - zaterdag 23 juni
De Open dag is verplaatst naar 23 juni van 13.00 - 16.00u. Wij zetten dan onze poort open voor
iedereen uit Amsterdam Zuidoost die een kijkje bij ons wil komen nemen. Wij willen hiermee
verbinding maken met bewoners en (groene) organisaties en initiatieven uit de omgeving en
bewoners enthousiast maken om bij ons te komen tuinieren.
U kunt bezoekers op uw eigen tuin ontvangen en over uw tuin vertellen en/of tuinproducten op uw
eigen tuin aanbieden.
●
●
●
●

●
●

Er komen meeneem-flyers in het clubhuis zodat u familie en kennissen kunt uitnodigen
Er komen posters om op te hangen op uw werk, in de school, kerk of op andere plekken
Er komen vlaggetjes om te markeren dat u uw tuin openstelt voor bezoekers
Vindt u het leuk om zich in te zetten voor deze speciale dag? Denk aan een rondleiding
geven, uitleg over tuinieren, speciale groenten, composteren, planten, bomen, insecten,
vogels of andere beestjes?
Bent u een goede fotograaf of reportagemaker?
Wilt u een kinderactiviteit organiseren (waterbeestjes onderzoeken, knutselen, spoorzoeken,
schminken, e.d.)

Laat het ons weten! Mail, bel of spreek ons aan: bestuur@devijfslagen.nl of Vasanti Geestman,
t. 06-31250083
De werkbeurt van 23 juni zal onder meer benut worden voor de voorbereidingen van deze dag.

Feestelijke afsluiting open dag voor tuinders - zaterdag 23 juni
We sluiten de Open dag feestelijk af voor al onze tuinders. Tussen 17.00-20.00u bent u welkom om
van een heerlijke maaltijd te genieten. Pittig Indo-Surinaams (halal), American BBQ of vegetarisch en
een drankje. We denken hiermee een goede bestemming te hebben gevonden voor de cadeaubon
van de Bond van Volkstuinders ter ere van het 100-jarig jubileum van de Bond in 2017.
U ontvangt binnenkort een uitnodiging waarbij we u vragen het aantal gasten op te geven.
Wilt u opbouwen, afruimen, schoonmaken, serveren, muziek maken/samenstellen of iets anders
doen, laat het ons weten! Mail, bel of spreek ons aan: bestuur@devijfslagen.nl of Vasanti Geestman,
t. 06-31250083.
Amy Bakker, Hanna Rovers en Vasanti Geestman (PR-commissie) organiseren de hele dag.

Het clubhuis is weer open!
Ja zeker, het voornemen van het bestuur om het clubhuis open te stellen voor de leden is omgezet in
actie! Sinds 9 april is van maandag t/m vrijdag het clubhuis geopend van 10.00-13.00u. U kunt dan
koffie of thee komen drinken en andere tuinders of bestuursleden ontmoeten. U bent van harte
welkom om ook eens uw buurvrouw of kennis uit te nodigen voor een kopje koffie op ons zonnige
terras. In principe is er elke werkdag een vaste gastvrouw of gastheer aanwezig. Als deze verhinderd
is en er is geen vervanging mogelijk, dan blijft het clubhuis die dag helaas gesloten. Aan het einde van

dit tuinseizoen bekijken we of er voldoende gebruik van is gemaakt ten opzichte van de inzet van de
leden voor deze dagelijkse openstelling.
Wij kunnen nog ondersteuning gebruiken om het clubhuis op werkdagen open te houden. Vindt u
het waardevol dat het clubhuis open blijft, heeft u regelmatig een ochtend beschikbaar en lijkt het u
leuk om bij te springen, laat het ons weten! bestuur@devijfslagen.nl

Afval • (bouw) materialen • kunststof • verbranden • chemische middelen
Er wordt wat aangesleept naar de tuinen. Maar alles wat u naar de tuin brengt aan bouwmaterialen,
moet in veel gevallen op een gegeven moment ook weer van de tuin af. Bijvoorbeeld op het moment
van opzegging, u moet immers uw tuin schoon opleveren. Soms is de opslag van (bouw)materialen
of ‘rommel’ dermate groot dat het bestuur (op advies van de tuincommissie) u verplicht om
tussentijds op te ruimen. Tuinders zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van oude materialen
en tuinafval.
Het bestuur streeft ernaar om het tuinpark milieuvriendelijk te maken. Het zou fijn zijn als elke
tuinder verantwoord omgaat met het gebruik van kunststof producten. Een kweektunnel,
tuinmeubilair, regenton, gieters, groentekratjes en potjes van kunststof of plastic zijn allemaal reuze
praktisch en niet meer weg te denken, maar zijn meestal belastend voor ons milieu. Laten we er naar
streven om ons tuinpark zo natuurvriendelijk mogelijk te maken.
Wij wijzen er nogmaals op dat het verbranden van (tuin)afval absoluut verboden is.
Uzelf riskeert een boete van minimaal € 180,- maar belangrijker is dat het tuinpark
gesloten kan worden als er klachten zijn van rookoverlast vanuit het AMC of andere
buren. Een barbecue op houtskool is prima, maar het is niet toegestaan om de
barbecue op te stoken met hout of ander materiaal.
IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT STAAN DUIDELIJKE REGELS OVER HET GEBRUIK VAN KUNSTMEST
EN BESTRIJDINGSMIDDELEN.

Nieuwe voornemens vanuit het bestuur
Het afdelingsbestuur van De Vijf Slagen bestaat op dit moment uit 3 leden: Mw. Vasanti Geestman
(tuin 42, opzegging en verhuur), Dhr. George Isselt (tuin 96, werkbeurten) en Dhr. Ger Steinbusch
(tuin 4, penningmeester). Het secretariaat wordt door Vasanti Geestman en Ger Steinbusch beheerd.
Om nieuwe initiatieven te ontplooien is een afdelingsbestuur van 3 leden te klein. Het maken van
voornemens is niet zo moeilijk maar het verwezenlijken van voornemens is voor een onderbezet
Afdelingsbestuur praktisch onmogelijk zonder degelijke ondersteuning vanuit de vereniging.
Onze eerste zorg is dus om nieuwe bestuursleden te vinden; niet alleen om noodzakelijke initiatieven
te helpen ontplooien, maar ook om de toekomst van ons tuinpark te consolideren door jonge
tuinders enthousiast te maken voor bestuurswerk. We zoeken dus mensen die mee willen denken en
die richting willen geven aan De Vijf Slagen van de toekomst.
Om noodzakelijke initiatieven te ontplooien heeft een Afdelingsbestuur, klein of groot, altijd

draagvlak binnen de vereniging nodig. De algemene ledenvergadering (voor- en najaar) is daarvoor
het geijkte platform. Echter, een gemiddelde opkomst van 20 à 30% van de leden is een nogal smalle
basis om ingrijpende beslissingen te nemen.

Het Afdelingsbestuur probeert het draagvlak te versterken door in ieder geval gezamenlijke bijeenkomsten met de tuincommissie, de bouw- & taxatiecommissie en de PR-commissie te beleggen.
Veel ontwikkelingen in ons tuinpark hebben jarenlang min of meer stil gestaan. Er moeten nieuwe
noodzakelijke initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd worden: onderhoud van gebouwen en een
meerjarenonderhoudsplan, inbedding van het toekomstige bouwreglement van de Bond in ons
tuinpark, een meerjarenonderhoudsplan voor waterhuishouding en parkeerplaats, bestemming van
Algemeen Groen, het ‘moderniseren’ van ons eigen Huishoudelijk Reglement, het ontwikkelen van
een heldere visie op de eisen van tuin- en slootonderhoud voor elke tuinder en een goed plan voor
handhaving van onze regels en die van de Bond. De inbreng van een tuin- en bouwcommissie moet
daarom versterkt worden.
Tegenwoordig past het een vereniging niet meer om uitsluitend naar binnen gericht te zijn. Het
bestaansrecht wordt ook bepaald door de betekenis van de vereniging voor de eigen buurt.
We zullen de buurt moeten laten zien dat we er zijn, dat we iets te vertellen hebben en iets hebben
toe te voegen. En dat geldt niet alleen voor de buurt, maar ook voor de Bond van Volkstuinders en
zelfs de Gemeente Amsterdam.
Het werk van een PR-commissie zal in de toekomst steeds belangrijker worden.
Kortom, tijd voor ons tuinpark om uit een gezapige winterslaap wakker te worden. Tijd om ons te
realiseren dat een volkstuincomplex meer is dan een stuk grond van 3,5 hectare met 155 tuinen.

Nieuws vanuit de commissie Tuinuitgifte
Opzeggingen
Tuin 124, de heer Djeswan Fakira ● Tuin 072, mevrouw Netty Kersseboom (per 1 augustus a.s.)

Nieuwe tuinders
Wij verwelkomen de volgende tuinders en hopen dat zij zich intussen een beetje thuis voelen op hun
tuin en op het park: ● 023 Dhr. Mahmoud Mohamed ● 091 Dhr. Lahcen Hamiyou en mw. Karin de
Vliet ●
 122 Familie Kan - tuinruil van 155 ●
 146 Mw. Meriem Mohamed .

Beschikbare tuinen
Op ons park zijn/komen drie tuinen (072, 124 en 155) beschikbaar.
Tuin 124 (150m2) ligt vrij centraal en heeft een schuurtje. ● In de kleinere tuin 155 (100m2) kun je
meteen gaan zaaien! De tuin ligt naast het clubhuis en omdat er geen schuurtje op staat zijn de
overnamekosten nihil. ●
 Tuin 072 komt per 1 augustus beschikbaar.
Als u voldoet aan de volgende regels kunt u in aanmerking komen voor tuinruil:
● De leden die altijd hun jaarlasten op tijd hebben voldaan;
● Altijd zelf (niet door derden) hun tuin goed onderhouden hebben;
● Altijd van onbesproken gedrag zijn geweest op De Vijf Slagen;
● Twee jaar op het park tuinieren.

Kleine tuinen
Per 1-4-2018 zijn er twee kleine extra tuinen beschikbaar, nr. 10 en 11. Een kleine extra tuin wordt in
bruikleen gegeven voor een periode van maximaal 5 jaar. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aspirant tuinders
Voordat een tuin toegewezen wordt zullen wij geïnteresseerde tuinders nadrukkelijk bevragen over
hun visie op tuinieren, de beschikbare tijd en hun concrete plannen en voornemens met de tuin.
Daarbij krijgen nieuwe tuinders het eerste jaar een mentor of coach toegewezen die de nieuwe
tuinder k an adviseren en vraagbaak is voor de nieuwe tuinder. Bij de nieuwe tuinders zal regelmatig
geschouwd worden en wordt de nieuwe tuinder ingelicht over verbeter- en veranderpunten. Aan het
eind van dat jaar wordt de balans opgemaakt inzake verlenging/opzegging en de gebruiksovereenkomst.

Contact: tuinverhuur@devijfslagen.nl  of Vasanti Geestman t. 06-31250083.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT en andere belangrijke regels
Kent u het burgerlijk wetboek? Waarschijnlijk niet.. Maar het feit dat u niet weet dat iets verboden is
mag u niet gebruiken als excuus voor het overtreden van de wet.
Datzelfde geldt voor de regels op ons tuinpark. Alle leden van onze vereniging (ook nieuwe tuinders)
worden verondersteld op de hoogte te zijn van het Huishoudelijk Reglement (HR) zodat u weet wat
wel en niet is toegestaan op de tuin. Het HR kunt u downloaden van onze website. De statuten en
overige reglementen zijn te vinden op de website van de Bond van Volkstuinders, waar ons tuinpark
onderdeel van is. Over de Bouwvoorschriften volgt verderop in deze editie een artikel.

Nieuws vanuit de Tuincommissie
Vervuild slib
Afgelopen najaar heeft De Ruige Hof een aannemer opdracht gegeven de sloten uit te baggeren aan
de kant van Klarenbeek en de Abcouderstraatweg. Dat is niet gebeurd, waarom niet?
Voordat baggerwerkzaamheden plaatsvinden moet de aannemer weten waar hij zijn slib kwijt kan.
De slib-ontvanger wil eerst weten of het slib dat hij gestort gaat krijgen schoon is. Daarom neemt de
baggeraar eerst een slibmonster. In ons geval heeft het slibmonster een vervuiling aangetoond. In
het slib is aangetoond dat de stof PFOA aanwezig is (voor de liefhebber PerFluorOctaneAcid). Deze
stof speelt een rol bij de productie van teflon. De stof speelt ook een rol bij het brandwerend maken
van stoffen en tapijten.
Nu wil het toeval (of juist niet) dat ooit bij het Abcoudermeer een tapijtfabiek heeft gestaan, die in de
zestiger jaren is afgebrand. Het terrein is jarenlang niet-toegankelijk geweest. Op dit moment is het
terrein begroeid met gras met daaronder een plastic afdekzeil. De stof PFOA staat op de lijst van
verdachte stoffen, wordt in het milieu slechts langzaam afgebroken en de stof verlaat na inname
maar langzaam het menselijk lichaam. Waternet is hierover ingelicht en heeft aangegeven een
oplossing voor dit probleem te zoeken.
Wij hebben bij de aannemer (Groenvoorziening) het rapport opgevraagd zodat wij kunnen
onderzoeken welke gevolgen dit mogelijk heeft voor ons slootonderhoud in oktober.

Natuurlijk tuinieren
In het vorige nummer hebben we al de wens geuit om ons aan te melden voor het traject Natuurlijk
Tuinieren van de AVVN. Dit houdt in dat wij ons park natuurvriendelijk inrichten, onderhouden en
beheren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurlijke oevers, een vlindertuin, insectenhotel,
egelopvang, kruidentuin, paddenpoel, moerastuin, cursussen en lezingen etcetera. Hier gaan
meerdere jaren overheen en zo’n initiatief moet breed gedragen worden door de leden van ons
tuinpark. En de wil daartoe begint natuurlijk in het klein, in uw eigen tuin. In elke tuin is wel een
plekje voor bijen- en vlinderplanten, een takkenbosje of iets dergelijks. Een goede reden om rommel
op te ruimen en daar een ecologisch hoekje te creëren. Laat het ons weten als u achter ons
voornemen staat en u hier aan mee wilt werken.

Nieuws vanuit de Bouw- en taxatiecommissie
Bouwvoorschriften
Zo ijverig als de vogels in het voorjaar een nestje bouwen, zo gepassioneerd zijn de tuinders nu bezig
om hun tuin en bouwsels te verfraaien en te verbeteren. In het enthousiasme wordt weleens
vergeten dat voor bijna alles wat gebouwd moet worden er goedkeuring van de Bond of van het
Afdelingsbestuur nodig is. Dit is in het belang van de veiligheid en het aanzien van het park.
Hieronder in het kort het laatste nieuws van de Bond en de belangrijkste bouwvoorschriften.
Gewijzigde Bouwvoorschriften
De Bouwcommissie van de Bond van Volkstuinders heeft een concept aanpassing/wijziging van de
Bouwvoorschriften opgesteld voor verblijfs- en nutstuinen. Deze moeten nog vastgesteld worden in
de ALV van de Bond op 9 juni. a.s. Tot die tijd gelden de huidige bouwvoorschriften. Voorkom
narigheid: Houdt u er rekening mee dat het bestuur u kan verplichten bouwsels af te breken als u
daar geen toestemming voor heeft gevraagd.
Bouwaanvraag blijft verplicht
Voor het neerzetten van een schuurtje of kweekkas blijft schriftelijke toestemming nodig van de
Bouw- en taxatie van de Bond van Volkstuinders. Formulieren en tekeningen voor het indienen van
een bouwaanvraag kunt u opvragen bij het afdelingsbestuur of bij de leden van de Bouwcommissie
van ons tuinpark.
Toegestane bouwsels
Naast een schuurtje of kweekkas zijn toegestaan een accukist, een broeibak, een gasflessenkist, een
gereedschapskist, een pergola, een windscherm en zonnepanelen. Voor het plaatsen hiervan moet u
schriftelijke goedkeuring krijgen van het afdelingsbestuur.

Nieuws vanuit de commissie Werkbeurten
De werkbeurten zijn goed van start gegaan en er is al een hoop werk verzet. Wij vinden het belangrijk
dat het onderhoudswerk volgens de regels en rechtvaardig verdeeld wordt onder de leden. Het is
voor het bestuur een tijdrovende klus om bij te houden wie wanneer zijn/haar werkbeurten verricht.
Het scheelt een hoop administratie als u de afspraken nakomt die wij in het werkbeurtenrooster

hebben opgenomen. Geef tijdig door dat u verhinder bent - ook bij korte of langere ziekteperiodes met een voorstel voor een vervanger of een inhaaldatum. e: werkbeurten@devijfslagen.nl
Er worden aparte afspraken gemaakt met tuinders die hebben aangegeven dat zij structureel
verhinderd zijn op zaterdagochtend.

Tuinder in beeld
Op tuin 113 tuiniert Jeanette Toelsie al sinds 1992.
Een echte volleerde tuinder dus die het meeste werk alleen verzet. Het meeste maar niet alles,
sommige klusjes zijn echt te zwaar om alleen te doen. Dus de keurige bakken aarde die klaar staan
om ingezaaid te worden zijn in dit geval door haar zoon gevuld. Haar man wil ook nog wel eens
helpen en hoewel hij zeker wel een handige klusser is laat ze het echte tuinieren liever niet aan hem
over. Laten we het er maar op houden dat het niet de eerste keer is dat er onder zijn schoenzolen
een mooie plant of bloem sneuvelt. Helaas laat gras zich nou net weer niet zo makkelijk vertrappen
Dat rietachtige gras met van die lange wortels dat overal in de tuin opduikt, dat is de grootste
frustratie van Jeanette. Daarom gaat ze het dit jaar slim aanpakken in de tuin. Door voornamelijk
kool en uien te zaaien moet het mogelijk zijn alle gewassen en onkruid in toom te houden dit jaar
zodat er wat meer tijd overblijft om dat vervelende gras eens echt goed aan te pakken en natuurlijk
om ook een beetje te genieten.

Tip van de maand
Op internet kom je allerlei leuke sites en blogs tegen over moestuinieren. Zo is er een
moestuinkalender met tips voor elke maand. Hierbij het linkje voor de maand mei:
http://www.tuinen.nl/moestuinkalender-mei
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