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Van
de redactie
Het hek is weer op slot en de laatste werkbeurt gedaan na een lange, zomer. Nu breekt en periode
aan waarin het bestuur bestaande praktijken evalueert, ideeën ontwikkelt, plannen uitwerkt en bijstelt
voor het komende seizoen. En u een eigen plan trekt voor uw tuin.
Eind september was ik te gast bij de presentatie van Volkstuin 3.0, waar de Bond van Volkstuinders
haar visie op de positie en functie van de volkstuinen toelichtte. Een frisse blik op de toekomstige rol
van de tuinparken is noodzakelijk om komende bedreigingen het hoofd te bieden. Amsterdam moet
woningen bouwen en de volkstuinparken liggen in de gevarenzone.
TENZIJ wij laten zien dat tuinparken een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Niet alleen
gericht op de eigen tuinders, maar een voorziening waar elke stadsbewoner zijn ‘groene’ hart kan
ophalen. De Bond vraagt ons haar nieuwe visie te onderschrijven, zodat zij hierop beleid kan maken.
De visie van de Bond staat in de laatste Vroegop zodat u zich kan inlezen. Op onze komende ALV gaan
wij hierover stemmen. Als deze ‘groene stip op de horizon’ gezet is, kan elk tuinpark op eigen wijze
invulling geven aan deze visie. Ik zie hier kansen om bijvoorbeeld samen te werken met scholen,
buurthuizen en ouderenvoorzieningen. Jane van tuin 151 heeft deze zomer al laten zien dat het goed
mogelijk is om een leuke dag op ons park te organiseren voor de ouderen van Kraka-e-Sewa. Wij gaan
naar buiten en anderen mogen binnen komen. Mooi toch?
Andere onderwerpen die in deze Nieuwsbrief aan bod komen zijn onder meer het beleid ten aanzien
van de Nutstuin-bestemming van ons tuinpark, een nieuwe bestuurskandidaat, de slibkwestie, de
komende algemene najaarsvergadering en natuurlijk de vaste rubrieken.
Trouwens, is uw sloot al schoon en de kweektunnel ontmanteld??
Fijn dat een aantal aspirant-leden zich de afgelopen periode heeft aangemeld.
Vasanti Geestman

Nieuws vanuit het bestuur
Water en slib
CONCLUSIE PFOS/PFOA in de waterbodem (bagger/slib)
Ter plaatse van de watergang ten zuiden en westen van het volkstuinencomplex ‘De Vijf Slagen’ aan
de Tafelbergweg te Amsterdam is de waterbodem aanvullend geanalyseerd op de aanwezigheid van
PFOS en PFOA. Uit analyseresultaten blijkt dat in de watergang PFOS en/of PFOA aanwezig is. De
gemeten gehaltes liggen ruim onder de door RIVM berekende humane en ecologische risicogrenzen.
De verhoogde waarden geven geen aanleiding om een risico te verwachten.
In navolging van de beleidsregels van de provincie Noord-Holland ten aanzien van PFOS en PFOA dient
de locatie als verontreinigd te worden beschouwd, maar is er geen bodemsanering noodzakelijk.

De gestandaardiseerde gehalten liggen ruimschoots onder de toets waarden voor een ernstige
verontreiniging waarbij wel een sanering noodzakelijk is.
Indien voor de regio Amsterdam (heeft geen eigen beleidsregels) aansluiting wordt gezocht bij de
beleidsregels van de gemeente Haarlemmermeer zou er wel een uitspraak gedaan kunnen worden.
Gezien het feit dat de gemeten gehaltes ruim onder de lokale maximale waarden liggen mag verwacht
worden dat de eerdere bepaalde kwaliteitsklassen nog steeds van toepassing zijn.
Indien in de regio Amsterdam dezelfde voorwaarde zal gaan gelden als in Haarlemmermeer zal
voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden moeten worden vastgesteld of PFOS en PFOA ook
voorkomt op het aangrenzende perceel (Klarenbeek).
De gemeente Amsterdam wacht op een uitspraak van de GG en GD alvorens een uitspraak te doen
over de kwaliteitseisen die binnen de gemeente gesteld zullen worden ten aanzien van verontreiniging
van bodem en grondwater.
Zolang die uitspraak er niet is zullen wij de sloten alleen ontdoen van planten en niet baggeren.

Even voorstellen….
Omdat ik niet aanwezig kan zijn op de Algemene Ledenvergadering, wil ik mijzelf hier presenteren als
kandidaat-bestuurslid. Ik ben Patrick, getrouwd en vader van een zoon en twee dochters. Ik ben
geboren in Suriname en was regelmatig op het platteland bij familie. Daar heb ik geleerd dat eigen
groenten kweken van eminent belang is voor een gezond leven. Het hebben van een moestuin was
toen voor mij een belangrijk gegeven. Door de jaren heen heb ik mij dit eigen gemaakt. Naast een
drukke baan nam ik tijd voor mijn passie, namelijk bezig zijn met planten in de moestuin.

Bij De Vijf Slagen ben ik in 2011 als fanatieke
tuinder aan de slag gegaan. Ik ben verheugd en
vereerd deelgenoot te mogen zijn van onze
vereniging. De Vijf Slagen is een afspiegeling van
onze fantastische hoofdstad Amsterdam. We
leren van elkaars cultuur en het biedt ons ook nog
de nodige rust na een drukke werkdag. Ik ben
maatschappelijk werker, en het doet mij goed om
na het einde van mijn werkdag, gesprekken aan te
gaan met medetuinders over onze plantenwereld.

Dit is de reden van mijn aanstelling tot kandidaat-bestuurslid. Als bestuurslid wil ik een bijdrage leveren
aan het efficiënt omgaan met onze flora, bijvoorbeeld het bewerken van ons tuinafval naar compost.
Deze compost wordt dan hergebruikt, waardoor er weinig of niet bemest hoeft te worden. Ik wil graag
samen met u op zoek gaan naar innovatieve manieren om het tuinieren aangenamer te maken. Ik ben
ervan overtuigd dat wij met zijn allen een fantastische periode tegemoet mogen zien.
Patrick Tilborg, tuin 73
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Algemene Ledenvergadering op zaterdag 24 november van 13.30 - 15.30 u.
U bent van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering in ons clubhuis. De stukken zijn verzonden
en op te halen in het clubhuis op zaterdag 10 en 17 november tussen 10.00-12.00u.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening en agenda
Mededelingen
Vaststellen notulen 26 mei 2018
Beleid afdelingsbestuur 2019
Vaststellen van de staat van baten en lasten over 2017
Vaststellen begroting 2019
bijdragen en heffingen 2019
Benoemen afgevaardigden Bondvergadering
Benoemen bestuurs- en commissieleden
Agenda van de Bondsvergadering 8 december
Rondvraag en sluiting

Wifi. Sinds deze zomer beschikt het clubhuis over een internet aansluiting waar alle
tuinders gebruik van kunnen maken. Het is fijn dat we nu tijdens de openstelling van het
clubhuis of tijdens bestuursvergaderingen ook digitaal voor de vereniging aan het werk
kunnen! Wellicht kunnen we leerzame presentaties of workshops organiseren met behulp
van dit nieuwe stukje gereedschap. De toegangscode staat op het whiteboard in het clubhuis.

Bouwvoorschriften. De Bond van Volkstuinders is bezig met het herzien van de Bouw-voorschriften.
Wij zouden graag zien dat voor de Vijf Slagen de bouwregels ten aanzien van schuurtjes en
kweekkassen worden versoepeld, maar wij zijn gebonden aan de Bestemmings- en Bouwregels van de
verhuurder, de gemeente Amsterdam. Wij zijn hierover in overleg met de Bond en de afdeling
Gemeentelijk Vastgoed. In afwachting van het resultaat gelden de huidige regels.

Een bijzondere dag
Jane Lieuw-A-Soe (tuin 151) wilde dit jaar haar verjaardag vieren met de cliënten van Kraka-e-Sewa,
waar haar vader al zo’n 7 jaar naar toe gaat. Kraka-e-Sewa is een dagvoorziening van Cordaan voor
Surinaamse ouderen met beginnende dementie. Jane weet wat mensen – met of zonder beperkingnodig hebben: in Suriname doceerde zij pedagogiek aan de kweekschool en in Nederland werkte zij
jarenlang in het Speciaal Basis Onderwijs, de latere SBO Prof. Dumontschool in Gein.
Vanwege het tropische weer besloot Jane deze keer haar verjaardag op ons tuinpark te vieren, mèt de
cliënten van Kraka-e-Sewa natuurlijk. Ze heeft kosten noch moeite gespaard: Een enorme tent, een
uitgebreide, door Jane zelf gekookte Surinaamse maaltijd, een vriezertje voor alle ijsblokjes en een
invalidenopgang bij het toilet. Frisdrank, ijsjes, cake en frisse doekjes, het was er allemaal.
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Het eerste busje met bezoekers arriveerde al
om 09.30 uur. Na de koffie en cake was het tijd
om de tuin op te gaan en de vele groenten,
bloemen en fruit te herkennen en te bewonderen. Dat moest in drie groepjes want er
waren niet genoeg rolstoelen…. De buitenlucht
maakt hongerig en na de wandeling deed men
zich tegoed aan Jane’s kookkunst in de tentresto. Tegen 15.00u uur vertrokken de laatste
feestgangers weer met de busjes, waarna het
opruimen kon beginnen. De reactie van de

Doen we dit volgend jaar weer??

gasten was veelbetekenend:

De leiding van Kraka-e-Sawa was zó enthousiast en tevreden
over dit initiatief van Jane en de gastvrijheid van ons tuinpark,
dat ze hebben toegezegd dit volgend jaar vanuit de organisatie
zelf mogelijk te maken.
De helpende handen die dit mogelijk hebben gemaakt kwamen
uit de eigen tuin-omgeving: Tanny, Joan, Romana, Guno, Leo,
Robbie, Ro en met name Edith. Samen met Jane’s familie en
vrijwilligers van Kraka-e-Sewa hebben zij er een onvergetelijke
dag voor de ouderen van gemaakt.
Jane kijkt er met voldoening op terug. Het was veel werk en
georganiseer, want de faciliteiten ten behoeve van de ouderen
en mindervaliden moest tiptop in orde zijn. Het was een goede
ervaring, en het is volgens Jane zeer goed mogelijk om een
dergelijk uitje ook voor andere groepen te organiseren.
Jane dankt De Vijf Slagen voor de gastvrijheid en heeft ook een
paar tips: de aanschaf van een grote 2e-hands tent en vooral de
aanschaf van een drempelhulp (voor rolstoelen e.d.)
Dank aan Jane voor dit mooie initiatief!

Nieuwe voornemens vanuit het bestuur
1. Nutstuin, recreatietuin, weide of wildernis?
In artikel 2 van ons Huishoudelijk Reglement staan onder meer de volgende bepalingen:
●
●

De tuinen zijn nutstuinen voor particulier gebruik van de leden.
De leden zijn gehouden de tuinen te gebruiken overeenkomstig de bestemming voor het
kweken en telen van aardappelen, groenten, fruit en/of siergewassen, met inachtneming van
de wettelijke voorschriften.
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Op ons complex wordt op verschillende manieren getuinierd of - zoals sommigen zeggen- ‘getuind’.
We zien strakke tuinen met uitsluitend groentebakken, tuinen met veel fleur en kleur, recreatietuinen
met veel gras en bomen, wilde en verwaarloosde tuinen en alles wat daartussen in zit.
Heel mooi, die variatie, maar wat past wel of niet binnen de bestemming nutstuinen? Maak eens een
flinke wandeling over ons park en tel het aantal tuinen dat qua inrichting weinig gemeen heeft met
een nutstuin. Dat is een aanzienlijk aantal.
Er zijn diverse tuin schouwen geweest waarop het bestuur actie heeft ondernomen naar tuinders.
Echte verbeteringen zijn uitgebleven omdat het bestuur worstelde met de criteria waaraan een tuin
moest voldoen, veel rekening hield met de omstandigheden van elke individuele tuinder en er te lang
een gedoogbeleid is gevoerd. Hier steken wij de hand in eigen boezem.
Vanaf heden trekt het bestuur één lijn voor het gehele park: Alle tuinen moeten voldoen aan de
definitie van een nutstuin zoals beschreven in Artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement. Dat wil
zeggen dat er in elke tuin groenten, fruit en/of siergewassen geteeld moeten worden. Het bestuur zal
er nadrukkelijk op toezien dat alle tuinen bij aanvang van het nieuwe tuinseizoen 2019 voldoen aan de
bestemming nutstuin. Wij voeren daarom gesprekken met tuinders die hun tuin binnen deze termijn
zullen moeten inrichten naar een nutstuin – inclusief de bepalingen in het Bouwreglement.
Dit beleid lijkt ouderwets en star, maar binnen de bestemming nutstuin is er genoeg ruimte om te
spelen met de inrichting van de tuin. Een groentebed kan elke denkbare – doch herkenbare - vorm
hebben. En alle soorten groenten, exotisch of ‘vergeten’ krijgen de ruimte. De meeste ‘wilde’ planten
zoals springbalsemien en vingerhoedskruid mogen er zijn, mits overlast door verspreiding van zaad
wordt voorkomen. Ook alle soorten fruit aan struiken en bomen zijn welkom, mits niet hoger dan drie
meter. Andere bomen dan fruitbomen, hoe geliefd en waardevol ook, zullen een andere bestemming
moeten krijgen.
De contactpersoon bij de verhuurder van ons park Gemeente Vastgoedbedrijf hecht veel belang aan
de bestemming Nutstuin. Er komen regelmatig mensen van de gemeente kijken, zowel naar de tuinen
als naar de bebouwing. Het bestuur wil de gemeente geen enkele reden geven om ons tuinpark op te
heffen; met dit ‘nieuwe’ beleid voldoet De Vijf Slagen volgend jaar aan de bestemming Nutstuin.

2. Volgen van Groenbeleid gemeente t.a.v. bestemmingsplannen
Het bestuur probeert zich zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen aangaande
de bestemmingsplannen van de gemeente. In de Structuurvisie 2040 is de strategie omschreven om
te verdichten binnen de stad: bouwen binnen bestaand stedelijk gebied, en verdichten en
transformeren waar mogelijk.
De Agenda Groen geeft de koers aan voor investeringen in het groen voor initiatieven vanuit de
gemeente, andere organisaties, ondernemers en bewoners. Met het aantreden van het nieuwe
gemeentebestuur wordt de Agenda Groen voor de komende bestuurs-periode opnieuw samengesteld.
Zie de links achterin deze Nieuwsbrief.
Het bestuur kan best wat hulp gebruiken bij het monitoren van het bouw- en groenbeleid. Wie heeft
er kennis van zaken en meldt zich bij ons aan?
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3. Pr-acties richting vergroten bekendheid
We zijn een Volkstuinpark waar getuinierd wordt. Maar welke functies wil ons tuinpark in de toekomst
nog meer gaan vervullen? Wat speelt en leeft er in Amsterdam Zuidoost en met welke organisaties
zouden we willen samenwerken? Wie willen we een plek geven op ons park en in ons clubhuis? Hoe
gaan we dat inventariseren en wie gaan we benaderen?
We gaan hoe dan ook de verbinding zoeken met groene initiatieven en andere organisaties. Eind
november zal het bestuur een overleg bijwonen van het GroenplatVorm ZO in oprichting. We
proberen onze naamsbekendheid te vergroten. Dat kan o.a. door stukjes in de krant, de Nieuwsbrief
in de bibliotheken, open dagen te organiseren en ons gezicht te laten zien bij bijeenkomsten in de wijk
en in de stad. Leuk is dat ons park nu ook op Instagram staat. U kunt makkelijk een account aanmaken
en uw mooiste tuinfoto’s plaatsen. De PR commissie kan wel wat denkers en doeners gebruiken om
bovenstaande uit te voeren. Jeuken uw handen om hiermee aan de slag te gaan? Laat het ons weten.

4. Een leuke vereniging, hoe doe je dat? Door minimaal twee keer per jaar een feestje te bouwen.
Door voor een goede sfeer te zorgen tijdens de werkbeurten en vergaderingen. Door conflicten op te
lossen door met elkaar in gesprek te gaan. Door alvast de volgende data te noteren in uw agenda:
Zondag 19 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie en zaterdag 22 juni 2019 Zomer BBQ.
Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde BBQ afgelopen zomer. Het aantal gasten overtrof onze
verwachting, er is heerlijk gegeten, er was een prima sfeer en daarbij nog prachtig weer.

5. Meerjarig Onderhoudsplan
Het afgelopen seizoen is het er niet van gekomen om een plan op te stellen, maar het streven is er om
dat in 2019 voor elkaar te hebben. Het gaat dan om het meerjarig onderhoud en/of vervanging van
opstallen, parkeerterrein, paden, bermen etc. Zodra dit in kaart is gebracht kan dit ook structureel
opgenomen worden in de begrotingen van volgende jaren.

6. Vrijwilligerspool en Mentoren
Het bestuur krijgt regelmatig een verzoek van tuinders
of wij kunnen helpen bij het onderhoud van de tuin of
een tuinklus. Vaak gaat het dan om tuin werk dat niet
kan worden uitgevoerd wegens privéomstandigheden.
De werkbeurten zijn voor algemeen onderhoud en in
noodgevallen voor het schoonmaken van achtergelaten
tuinen. Het zou geweldig zijn als we een ‘pool’ kunnen
samenstellen bestaande uit tuinders en andere
vrijwilligers die zich (incidenteel) beschikbaar stellen om
een mede-tuinder uit de brand te helpen.
Wij zoeken ook mentoren die het eerste jaar nieuwe tuinders willen begeleiden bij hun eerste
schreden op het tuinders-pad. Hoe richt je een moestuin in, hoe gaan we hier met elkaar om, waar
vind je informatie over de gang van het zaken op het park?
Vindt u het leuk om kennis over te dragen, anderen wegwijs te maken of een helpende hand te bieden?
Meldt u aan bij het bestuur.
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7. Openstelling Clubhuis
Hoewel er nog geen gedegen evaluatie heeft plaats-gevonden van de ‘doordeweekse’ openstelling van
ons clubhuis, vinden wij het een goede zaak als ook volgend jaar het clubhuis open is. Ikzelf (Vasanti)
heb het niet als straf ervaren om op mijn vrije dag aanwezig te zijn. Er komen altijd wel tuinders
binnenlopen voor een kopje koffie, een vraag, een mededeling of een praatje. Zo leer ik eindelijk de
gezichten en namen kennen, soms zelfs de persoonlijke geschiedenis van een tuinder en tussendoor
is er altijd bestuurswerk te doen.

8. Visie Volkstuin 3.0
In het redactionele stukje is al iets gezegd over het hoe en waarom van deze visie. Hoewel de Visie 3.0
vanuit de Bond gezien nieuw is, zijn veel tuinparken al langer bezig om verbinding te zoeken met de
aangrenzende buurt of wijk en met de organisaties die daar actief zijn. Op op najaars-ALV wordt
hierover gestemd. De Visie 3.0 is opgenomen in de stukken voor de ALV.

9. Samenwerking met de andere “Nutstuinparken”
Onlangs ontvingen wij een bestuurslid van volkstuinpark de Molenaar uit Landsmeer. De Molenaar is
een van de drie tuinparken binnen de Bond van Volkstuinders met de bestemming Nutstuin. Het was
een vruchtbare kennismaking, waarbij er veel overeenkomsten bleken te zijn. Wij gaan kijken op welke
terreinen we samen kunnen werken, bijvoorbeeld richting de Bond. Met het 3e tuinpark, De Oase in
Amsterdam West wordt ook contact gezocht.

Nieuws vanuit de commissie Tuinuitgifte
Opzeggingen - beschikbare tuinen
Om verschillende - soms verdrietige- redenen zijn de volgende tuinen opgezegd:
● 019 Humphey Arduin (tuinruil) ● 036 Piet Hamelink ● 067 André Hoekema
● 075 Chantal Bekker ● 080 Rik de Boer ● 082 Francis Read ● 109 Svetlana Boonekamp-Lechenuik †
● 149 Ushi Blum. Tuin 147 en 155 waren al eerder beschikbaar.

Nieuwe tuinders
Deze zomer hebben wij hartelijk verwelkomd: Emen Aluch (tuin 72) en Vishal Nandoe (tuin 124).

Tuinruil
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.
Als u voornemens bent uw tuin nog dit jaar op te zeggen dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk.
Contact: tuinverhuur@devijfslagen.nl of Vasanti Geestman t. 06-31250083.
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Nieuws vanuit de Tuincommissie
Tuinwerkbeurten. De commissie werkbeurten heeft in het afgelopen tuinseizoen meer dan zijn best
gedaan om de werkbeurten goed te begeleiden. Vergeleken met vorig jaar zijn we best tevreden met
de opkomst en het aantal uitgevoerde werkbeurten. We zijn op de goede weg als tuinvereniging, maar
we zijn er lang nog niet. Er zijn nog steeds tuinders die niet voldoen aan de verplichting om vijf keer
per tuinseizoen een werkbeurt te verrichten. Tuinders die volgens onze administratie één of meer
werkbeurten hebben gemist ontvangen hier medio november een overzicht van. U kunt hier tot 8
december per mail of brief op reageren. Zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement staat voor elke
gemiste werkbeurt een boete van € 12,50. Het boetebedrag zal op uw factuur Jaarlasten 2019 in
rekening worden gebracht.
Er zijn enkele tuinders die niet op de zaterdagen beschikbaar zijn en die zich hebben opgegeven voor
alternatieve werkbeurten. Zij hebben een algemeen perceel toegewezen gekregen om naar behoren
en in overleg te onderhouden.

Samenstelling Tuincommissie. Onze huidige tuincommissie bestaat uit acht leden die destijds zijn
aangesteld door het bestuur. Het bestuur is van mening dat een kleinere commissie efficiënter kan
werken. Voor het tuinseizoen 2019 zal het aantal leden teruggebracht worden naar vijf leden. We
zullen op gepaste wijze de aftredende commissieleden bedanken.
Namens het bestuur, George Isselt

Nieuws vanuit de Bouw- en taxatiecommissie
Opknappen Clubhuis. Het clubhuis is dringend toe aan onderhoud, met name aan de zuid- en
westkant. Sommige houtdelen (dorpels, balken, planken) zijn dermate slecht dat ze vervangen moeten
worden. Daarna is de vraag of we gaan schuren en schilderen of dat er een alternatieve bedekking kan
worden aangebracht. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden en kosten, zodat deze uitgaven
kunnen worden opgenomen in de begroting 2019.

Tuinder in beeld
Edith Soemowihardjo van tuin 106 is circa drie jaar op de tuin. Edith heeft zich ten doel gesteld om de
sfeer en de betrokkenheid van tuinders bij het tuinpark, maar ook onderling, te verbeteren. Om die
reden is zij elke dinsdagochtend gastvrouw in het clubhuis. Mooie boeketjes, een kopje koffie, een
gezellig praatje …. het is haar goed bevallen. Edith loopt regelmatig een rondje over het complex om
kennis te maken met tuinders en bezoekers. Zij heeft een luisterend oor en is benieuwd hoe andere
tuinders De Vijf Slagen ervaren. Voor Edith voelt het tuinpark heel vertrouwd en zij wenst dat gevoel
alle tuinders toe. Edith kijkt vooral naar het heden en naar de toekomst en hoe we alles nog beter
kunnen maken. Men kan altijd een beroep op haar doen als er wat georganiseerd moet worden of als
er hulp nodig is bij activiteiten. Edith zou het geweldig vinden als er meer activiteiten zouden
plaatsvinden op het park en in het clubhuis – ook buiten het tuinseizoen- en wil daar graag over
meedenken en iets aan bijdragen. Bijvoorbeeld door bij instellingen een bezoek aan ons tuinpark te
promoten – zoals het uitje dat Jane had georganiseerd deze zomer.
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Handige links
Structuurvisie 2040
Groenbeleid van de gemeente:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/
Monitor Groen:
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/863179/monitor_agenda_groen_december_2017.pdf

De Burgeracademie in Zuidoost heeft leuke, zinnige en betaalbare workshops en trainingen:
www.burgeracademie.nu

Colofon
Redactie: Ger Steinbusch en Vasanti Geestman (eindredactie)
Redactie De Vijf Slagen
Tafelbergweg 50
1105BR Amsterdam
Email: info@devijfslagen.nl
www.devijfslagen.nl
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