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spreekuur bondsbestuur
Indien één van de leden of besturen van de tuinparken het bondsbestuur wil spreken
dan moet daarvoor een afspraak worden gemaakt. Dit kunt u doen door een mail te
sturen naar het secretariaat van het bondsbureau, met daarin aangegeven het
gespreksonderwerp: info@bondvanvolkstuinders.nl
Daarna zal er in overleg met het bondsbestuur bekeken worden wanneer dit gesprek
eventueel kan plaatsvinden en met welk bestuurslid. In beginsel worden deze
afspraken gepland op de dinsdagochtend.
Het bondskantoor is te bereiken met het openbaar vervoer, zie voor de actuele
reisgegevens www.gvb.nl
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OP ZOEK NAAR EEN
GESCHIKTE GASFLES?
Antargaz helpt je graag verder!
Ga voor onze vertrouwde stalen 10,5 kg gasfles!

Meer info? Surf naar www.antargaz.nl of neem
contact met ons op via info.nl@antargaz.com of
024 – 354 05 64 (gratis).

Gratis bezorging
Uw tuinhuis
handig inrichten?

7 DAGEN PER WEEK OPEN
TOT 22.00 UUR
Accu’s
Accutesters
Omvormers Batterijen
Acculaders Zonnepanelen

06-234 136 56

Easy Living is een speciaalzaak in
slaapbanken en bedkasten!
Met een slaapbank of bedkast
tovert u in een handomdraai
een heerlijk bed tevoorschijn en
geniet u overdag van de ruimte
die het bespaart!

Wij helpen u graag aan een multifunctionele oplossing
en een heerlijke nachtrust!

Easy Living - Middenweg 109-113a - 1098 AH Amsterdam www.slaapbanken.nl - info@slaapbanken.nl - 020-6631161

Door de voorzitter, Ralf Grevelink

Van de voorzitter
Beste tuinders,
Het voorjaar barst uit zijn voegen. In alle sloten zwemmen kleine eendjes, gansjes, meerkoetjes en futen. Het fluitenkruid bloeit in
de bermen, vogels kwetteren in alle bomen, de lucht is blauwer dan ooit. Ook op onze tuinen viert de natuur feest. Alles loopt uit,
het groen lijkt niet te stoppen. Na de zonnigste aprilmaand sinds meer dan honderd jaar en de verkwikkende, broodnodige
regenbuien die daarop volgden aan het begin van de meimaand staat alles er piekfijn bij. Ook omdat heel veel tuinders dit voorjaar
veel meer uren op hun tuin doorbrengen dan in de jaren hiervoor. Heggen worden geknipt, gazons worden gemaaid, achterstallige
klusjes worden gedaan. De tuinen lijken wel herontdekt en nog meer gewaardeerd te worden. Ze vormen meer dan ooit een
toevluchtoord, voor mensen die hard werken of noodgedwongen thuiszitten. In dit wonderlijke coronavoorjaar telt iedereen die in de
stad woont en over een tuin kan beschikken nog meer zijn zegeningen.
U leest elders in dit nummer een interview met twee mensen die na zeven jaar op de wachtlijst te hebben gestaan aan de beurt zijn
voor een tuin. Precies op het moment dat ze al hun werkzaamheden zagen wegvallen. De tuin is voor hen een welkome afleiding,
zoals voor velen van u. En de tuin geeft rust, heb ik zelf ondervonden. In een tijd waarin alles onzeker is, en anders dan we
gewend waren, staat de perenboom gewoon in bloei, komen de erwtjes gewoon op, en verschijnen de eerste bloemetjes in de
bieslook. De natuur gaat zijn zelfde, onverstoorbare gang als altijd, en dat stelt gerust en geeft troost.
We moeten het samen doen. Samen optrekken is cruciaal. Zoals ganzen zich om elkaars kleintjes bekommeren, zo moeten wij
ons, als mensen en als tuinders, om elkaar bekommeren. Om mij heen zie ik dat gelukkig overal in onze samenleving gebeuren, en
ook op onze tuinparken en tuinen. Er worden slimme oplossingen verzonnen op verschillende parken om werkbeurten of beperkte
winkelverkoop op een andere, veilige manier te kunnen laten doorgaan. De hekken van veel parken staan gastvrij en zorgzaam
open, om wandelaars de gelegenheid te geven ook op de paden binnen de tuinparken nu en dan de zo broodnodige frisse neus te
halen. Want niet iedereen is zo gelukkig als wij, de bofkonten die over een afgebakend stukje groen beschikken waar ze naartoe
kunnen als het ze in de stad allemaal even te veel wordt.
Ik hoop dat u buitensporig geniet van uw tuin en van deze bijzondere lente, hoe uw omstandigheden op dit moment ook zijn. En vrij
naar Eberhard van der Laan zou ik willen besluiten met te zeggen: Zorg goed voor elkaar, voor onze mooie groene tuinparken in
Landsmeer, Almere, Ouder-Amstel en Amsterdam, en – voor alles - blijf gezond.

foto: Birgit Grooters
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De natuurlijke tuin
in een bijzondere tijd
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Tekst en foto's: Lonneke Verburg

Terug naar de
balans
Als je naar het zonnige weer kijkt, zou je
bijna denken dat er in de wereld niks aan
de hand is. Niets is minder waar. Het
corona virus raast over de wereld. We
zijn thuis en diegene die een tuin hebben
kunnen uitwijken naar buiten. Het is een
geluk bij dit ongeluk dat we, zolang we
zelf en onze dierbaren gezond zijn, een
klein stukje aarde hebben om ons op
terug te trekken. En juist nu, nu de
dingen niet meer vanzelfsprekend lijken,
ontluiken de bloesems, zoemen de bijen,
bouwen de vogels nesten en zwemmen
de eerste pulletjes, zoals ieder jaar weer,
in de sloot. Voor de mens ligt er een
uitnodiging om terug te gaan naar de
basis en de natuur laat ons zien hoe. Wie
de tijd neemt ziet dat in de natuur, de
balans klopt, zolang de natuurlijke
waarde bewaard blijft.
Trek vogels naar de tuin

Transformatie
De pauze-stand geeft ons een kans
opnieuw te kijken naar de waarde van
alles om ons heen. Binnen die vertraging
zie je veel meer. Je zou daardoor kunnen
besluiten een observerende tuinder te
worden. Zo kun je tuinieren in
samenwerkingsverband. Je bedenkt en
gebruikt een deel van je tuin voor je
eigen tuinplannen, en een op ander deel
mag de natuur z’n gang gaan. Een tuin is
dan weliswaar een gestructureerd stukje
natuur door mensenhanden bewerkt.
Toch is het ook interessant om de randen
van je tuin een natuurlijk karakter te laten
krijgen. Een walletje van takken, bijen- en
vlindervriendelijk planten, zoals kamille,
vingerhoedskruid, tijm, duizendblad,
lavendel, lupines, krokussen, brandnetel,
een vlinderstruik en bijvoorbeeld een
wilde margriet. Laat de natuur haar gang
gaan en je zal verrast zijn. Helemaal nu
er meer tijd is, kun je de transformatie in
jezelf en in je tuin laten ontstaan.

Lupine trekt insecten aan en
verrijkt de grond
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Circulaire tuin
Toen ik in maart mijn composthoop
leeghaalde en de rijke aarde over de tuin
verdeelde bedacht ik dat er eigenlijk geen
afval bestaat in een tuin. Alles wat daar is
gaat rond. De tuinder doet niet anders
dan het heen en weer brengen van
natuurlijke grondstoffen. Er is niks wat je
echt hoeft weg te gooien. Planten
groeien, geven vruchten, sterven en
vergaan. Wormen maken er compost
aarde van en zo kan de cirkel weer
opnieuw beginnen.
Onkruid hoeft niet altijd meteen op de
composthoop te belanden. Je kunt de
planten vaker voor iets gebruiken dan
gedacht. Zoek eens de geneeskrachtige
waarde van zo’n (on)kruid op.
Bijvoorbeeld om thee van te zetten of
verwerk ze in een salade. Daarnaast kan
je los geschoffelde plantjes ook te drogen
leggen om het vervolgens als mulch-laag
tussen je planten te gebruiken.

Een aantrekkelijk natuurlijke tuin

De ecologische
feesttuin
Maak van je tuin en ecologische
feesttuin.
In elke tuin zouden brandnetels, varens,
heermoes en smeerwortel moeten staan
vanwege de waardevolle eigenschappen
die ze bezitten. De Gier-brouwsels die je
van deze vier planten kunt maken, kun je
inzetten om plagen te bestrijden, maar
zeker ook als plantenvoeding om de
afweer van tuinplanten te versterken.
Zaai lekker veel bloemen door de borders
en perken voor een dansfeest van bijen,
hommels en andere vliegeniers. Nodig
vogels uit in je tuin door een nestkastje
op te hangen. Ze eten maar al te graag
de rupsen van uw groente af. Een
ecologische feesttuin draagt bij aan de
natuur, herstelt het landschap en zorgt
voor een schoner milieu. Er is ruimte voor
spontane groei van plantensoorten,
insecten en dieren. Gebruik geen
Van paardenbloemen kan je siroop
maken
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Geef alleen water als het echt nodig is

kunstmest of bestrijdingsmiddelen maar
werk met de natuur samen. Maak er een
sport van zoveel mogelijk te hergebruiken
en laat planten sterke wortels
ontwikkelen door het aanbod van water
te beperken.
Ook jouw stukje groen is een belangrijk
onderdeel van al het groen in groot
Amsterdam.

Groene groet van
Sjef du Jardin
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VOLKSTUINVERHALEN
EEN BOEK OVER GROEN GELUK

Tekst: Dominique Engers
Foto's: Marieke de Geus

foto's onderstaand:
Marieke de Geus en Suzanne de Boer
Ergens diep in december mailde Marieke de Geus mij met de
vraag een zomergedicht te leveren voor het dit voorjaar te
verschijnen volkstuinboek dat zij samen met Suzanne de Boer
aan het maken was. Ik zette de kachel klappertandend op
vijfentwintig, schreef een zomergedicht, stuurde haar dat toe, en
vergat dit vervolgens allemaal weer. Tot ik eind april, na zes
weken droogte en intelligente lockdown, de drukproeven van
het boek Volkstuinverhalen te zien kreeg. Wat een heerlijk,
uitbundig, volledig en aanstekelijk boek. Wat was ik toe aan
zo’n boek, in deze wonderlijke, uitzonderlijke lente van 2020.
Het enthousiasme voor tuinieren, de liefde voor de natuur, en
de motivatie het grote belang van tuinen in de stad
hartstochtelijk te bepleiten, spat van iedere pagina.
Op zoek naar mooie verhalen
Marieke en Suzanne kwamen elkaar tegen als bladenmakers
en ontmoetten elkaar jaren later opnieuw op tuinpark
Amstelglorie, waar zij beiden een volkstuin hebben. Ze werkten
samen in het organisatiecomité van een festival en bleken een
goede klik, en een goede werkklik te hebben. Ze vonden elkaar
bovendien in hun enthousiasme het belang en plezier van
volkstuinieren breed uit te dragen. Marieke schrijft en
fotografeert al jarenlang over haar eigen tuin voor haar blog, die
ook Volkstuinverhalen heet, maar het idee van een echt boek
liet de beide dames maar niet los. Ze maakten een plan van
aanpak, vonden een uitgever, en trokken er een jaar lang, vier
seizoenen, met de camera op uit. Op zoek naar mooie plaatjes
en mooie verhalen, en die vonden ze in overvloed.

10
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Vier seizoenen
Het resultaat, het boek, 192 pagina’s dik, gebonden in
hardcover, is een genot om te lezen en dankzij de kleurrijke
foto’s en illustraties een lust voor het oog. Het is geschreven
voor een zeer breed publiek, ook interessant voor mensen die
geen tuin hebben. Doorgewinterde tuinders zullen weinig lezen
wat ze nog niet wisten, denkt Marieke, maar wel veel waarin ze
zich zullen herkennen. Het boek volgt de seizoenen.
Inspirerende artikelen over zaaien, kweken en moestuinen in de
lente. Enthousiaste reportages over wildplukken, eten van de
tuin, recepten voor het inmaken en bewaren van groente en fruit
in de zomer. Planten, oogsten, vooruitzien, snoeien en
composteren in de herfst, passende tuinklussen in alle
seizoenen. Interviews met trotse tuinders, niet alleen op
tuinparken in Amsterdam, maar verspreid over het hele land,
van Groningen tot Dordrecht. Binnenkijken in hun tuinhuisjes,
die allemaal even jaloersmakend knus en mooi en gezellig zijn.
Achterin het boek een lange lijst van websites en publicaties
voor wie er nog geen genoeg van heeft en nog meer wil lezen
over tuinen, planten, bomen, bloemen en bijen.
Tuinders van de toekomst
Iedereen die in de stad woont en een volkstuin heeft weet dat
dat een groot voorrecht is. Zeker in deze Corona tijd. Het idee
ergens naartoe te kunnen als je thuis alleen een balkon hebt, of
zelfs dat niet eens, is heerlijk. Zodra je het tuinpark binnenloopt
stap je in een andere wereld waar de dagelijkse
beslommeringen naar de achtergrond verdwijnen. Het
ouderwetse imago van volkstuinen is achterhaald en ook dat
laat dit boek prachtig zien. Steeds meer jonge mensen en
gezinnen hebben een tuin of staan op de wachtlijst, verlangend
naar een buitenplek in de stad. Waar ze met hun kinderen
kunnen spelen en leren, waar ze fysiek bezig kunnen zijn in de
buitenlucht en hun eigen voedsel kunnen oogsten, klaarmaken
en opeten. De mensen die in het boek aan het woord komen
zijn een mooie afspiegeling van hoe de bevolking van een
volkstuinpark eruit ziet. Mensen van verschillende kleuren,
leeftijden, opleidingsniveaus maar wel met gemeenschappelijke
liefde voor de natuur en hun tuinen.
Een groter belang
Dit boek doet niet alleen verslag van volkstuinieren als
inspirerende manier van leven voor al die mensen maar is
eveneens een pleidooi voor het voortbestaan van de parken.
Het toont hun grotere belang aan, niet alleen voor de gelukkige
bezitters van een tuin, ook voor alle andere stedelingen. Op een
gemiddeld tuinpark staan al gauw een paar duizend bomen die
fijnstof afvangen, zorgen voor zuurstof, water en hitte
opvangen. De groene oppervlakte van de parken fungeert als
uitloopgebied voor stadsbewoners, vangt stortregenbuien op en
werkt als waterbuffering. De tuinparken zijn aparte biotopen, er
groeit een enorme verscheidenheid aan planten en er vinden
talloze dieren en insecten voedsel en broedgelegenheid. Al dit
groen wordt door de tuinders zelf met veel kennis van zaken en
veel liefde onderhouden en gedeeld met hun graag geziene
gasten. Dat zijn niet alleen wandelaars, maar ook bijen, vogels,
vlinders en andere dieren.
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Een sprookje in een ontplofte stad
Britta, grootmoeder van twee kleinkinderen, en één van de
geïnterviewden in het boek verzucht over haar volkstuin: “Dat er
in een ontplofte stad als Amsterdam nog zo’n kneuterige Ot en
Sien plek bestaat. Ik vind het een sprookje.” In het boek van
Marieke en Suzanne komen mensen aan het woord die vurig in
dit groene sprookje geloven. Van de stadsecoloog tot de
bomenexpert. De mevrouw met reuma, die zich beter voelt na
een paar uurtjes werken in haar moestuin. De kleuterklassen
die op avontuurlijke tuinexcursies gaan en de kinderen die na
een workshop wildplukken onkruidsoep koken in een
heksenketel. Je leest hun verhalen met rode wangen en krijgt
enorme zin om zelf je handen in de aarde te steken. Wie geen
tuin heeft schaft na lezing van dit boek denk ik desnoods een
plantenbak aan om op de vierkante millimeter te kunnen gaan
tuinieren. Wie wel een tuin heeft zal na het lezen van deze
jubelende liefdesverklaring aan de natuur in het algemeen en
de volkstuinen in het bijzonder nog eens extra goed naar die
tuin kijken. En zich dankbaar realiseren waarom hij bij de
gelukkigen hoort.

Volkstuinverhalen verschijnt op 20 mei in de boekhandel en
kost 21,95. Het is ook verkrijgbaar via knnvuitgeverij.nl of via
Marieke en Suzanne, als je er een handtekening bij wilt. Stuur
dan een mailtje naar volkstuinverhalen@gmail.com en laat
weten hoeveel exemplaren je wilt ontvangen.
Je krijgt dan het bankrekeningnummer gemaild waarnaar je het
verschuldigde bedrag kunt overmaken.
Het gesigneerde boek wordt naar jouw volkstuinpark gebracht
of je haalt het zelf op bij Marieke of Suzanne op Amstelglorie,
na het maken van een afspraak.
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Oproep: Gezocht,
adoptiebos voor Kerstbomen!

Tekst: Marciel Witteman
Foto's: Nancy Wiltink

Nancy Wiltink zoekt kerstbomenhotels
Tijdens ons gesprek wordt er aangebeld door een leverancier van kerstbomenmest. Geen toeval, want Nancy Wiltink (1961) is
altijd druk bezig met ‘haar’ kerstbomen in de ‘voortuin van Noord’ op een 400 vierkante meter braakliggende terrein aan de
Sixhavenweg, in Amsterdam Noord vlak achter het CS. Maar het bos kan nog maar een jaar blijven, en ‘boswachter’ Nancy zoekt
voor de bomen andere plekken met meer enthousiaste adoptie-ouders en nieuwe kerstbomenboswachters. Ze vindt de Volkstuinen
daar uitermate geschikt voor.
Hoe lang bestaat het kerstbomenbos?
Drie jaar geleden in 2017 ben ik er als buurtbewoner mee
begonnen op een klein strookje groen. Gewoon onze bomen
met kluit in de grond zetten en verzorgen, omdat ik het zo erg
vond om ze weg te gooien. Dat ging niet goed. De bomen
gingen allemaal dood, om verschillende redenen. Uitdroging,
omwaaien, de bomen bleken niet geschikt voor herplanten en
wij eigenaren wisten niet de juiste zorg te geven. Het jaar erna
kregen we toestemming van de gemeente voor een groter stuk
voor meer bomen. Dat was weer een leerschool, maar het ging
al een stuk beter. Het afgelopen jaar hebben we het, inmiddels
met mijn tuinmaat Michel Olden, eindelijk goed aangepakt. We
werken samen met ‘Adopteer een Kerstboom’, dat is met een
kweker die bomen zonder gif en kunstmest opkweekt.
Kerstbomen hebben een bepaalde zorg nodig, dat is niet
ingewikkeld, maar je moet het weten. Al doende hebben we
heel veel geleerd.

‘Ooit was de kerstboom een
paradijsboom met appeltjes erin,
verwijzend naar Adam en Eva in
het paradijs’
Wat is het plan?
Op het terrein waar we nu zitten mogen we van de Gemeente
nog een jaar blijven, dus voor 2021 zijn we hard op zoek naar
nieuwe plekken voor ons project dat steeds groter wordt. Te
groot om al die bomen op een plek te zetten. We willen ook
meer afwisseling, dat is goed voor de bio diversiteit.
Het idee is dat mensen een eigen biologisch gekweekte
Kerstboom adopteren, een soort lease boom. Die kunnen ze na
de Kerst wegbrengen naar een logeerplek, waar ze het hele
jaar verzorgd worden en dan het volgende jaar weer kunnen
worden opgehaald. Steeds meer - juist ook jonge mensen, zijn
zeer enthousiast over dit idee. Elk jaar komen er voor kerst zo’n
140.000 bomen Amsterdam binnen, die na kerst worden
weggegooid Die kan je niet laten logeren op één relatief kleine
plek. Daarom de volkstuinen.

Waarom zijn de Volkstuinen dé ideale adoptieplekken?
We zijn al een tijd op zoek. Lege bouwterreinen, ongebruikte
sportvelden, hoteltuinen, van alles hebben we bedacht, maar
we stuitten op allerlei bezwaren. Maar we gingen tegelijk steeds
meer van die bomen houden.
Toen raakten we in gesprek met iemand van een volkstuin, die
vond het een goed idee om de bomen per kleine groep in de
volkstuinen te zetten. Bij dit tuinpark lukte dat niet, maar het
idee bleef broeien; het is aan alle kanten een goed idee, een
win-win situatie. Ik denk aan kleine bufferbosjes per tuin, aan de
grenzen. Elke tuinder die wil meewerken krijgt een paar bomen
onder zijn hoede, er is een vierkante meter per boom nodig.
En er is een verdienmodel: elk park krijgt een eigen
kerstbomenboswachter, die kan worden betaald uit de huur van
de bomen. Daarmee maak je de tuinen ook meteen meer open
voor de buitenwereld, het is dus ook een verbindend project.
Mensen willen graag iets groens en betekenisvol neerzetten,
dat leeft in drie generaties! En ook het idee dat het bio bomen
zijn spreekt de mensen erg aan. Dat sluit totaal aan op de visie
van het tijdperk waarin we leven.
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‘Elk jaar komen er 140.000 bomen
Amsterdam binnen, die worden
weggegooid, kun je voorstellen!’
Waar wil je naar toe in de toekomst?
Het belangrijkste is dat het een boom is die moet kunnen
overleven, daarvandaan gaan we verder zien. Geen
wegwerpproduct zoals een bos bloemen. Ik wil een hele nieuwe
visie op het kerstbomenritueel uitrollen. (lacht) Ik heb een
visioen van een groot bomenplant ritueel rond de kerst. En wat
is het ideale tweede leven van de kerstboom? We zoeken naar
ideeën voor hergebruik van kerstbomen die toch sterven (30%
per jaar), het is immers gewoon hout. Paaltjes maken voor
tuinhekjes bijv. er is vast van alles te bedenken.
Gaandeweg is mijn liefde voor de traditionele Kerstboom
veranderd. We zien graag het beeld van kinderen met rode
koontjes zingend bij de kerstboom, dat zijn tradities die moeilijk
te veranderen zijn. Ik wil eigenlijk geen boom meer, maar ik ben
ook zwak. Afgelopen jaar stond hij lekker buiten met vetbolletjes
erin voor de vogels. Dat is mooi maar eigenlijk is het een raar
ritueel uit de 19e eeuw. Ooit was de kerstboom een
paradijsboom met appeltjes erin, verwijzend naar Adam en Eva
in het paradijs. Dat is allemaal door elkaar geklutst. En het is
natuurlijk van de gekke die idiote hoeveelheid wegwerpbomen!
Maar straks laat je het bos wel los dus. Blijf je een
bosmens?
Het is een doorgeslagen passie. Ik heb inmiddels samen met
Michel de opleiding biologisch tuinieren en stadsboeren in
Dronten aan de Warmonderhoef afgerond, en we hebben
grootse plannen. Ik draag dit project graag over en ondersteun
iedereen die een stukje bomenbos wil adopteren. Ik ga door
met het groener maken van de stad, bosmens wordt
groenmens.

Hoe helpt ik een kerstboom de zomer
door:
- De zorg begint met kerst: geef je boom
genoeg water, zet hem niet te warm en
zeker niet dicht bij een verwarming en
houdt hem kort binnen.
- Na kerst: als het buiten er koud is laat je
boom dan wennen aan de kou,
bijvoorbeeld in een fietsenschuur, of
beschutte plek
- Plant de boom in een flinke pot met
daarin overal gaatjes, zodat water en
schimmels er overal in en uit kunnen,
maar de wortelkluit niet beschadigd wordt
bij herhaaldelijk planten en uitgraven.
- Zorg dat aarde binnen en buiten de pot
goed veel vost vasthoudt en bij voorkeur
verrijkt is met schimmeldominante
compost.
- Plant de boom met rondom ruimte en
licht, de onderste takken moeten
voldoende vrij zijn.
- Aarde rond de pot stevig aanstampen.
- Mulch de boom, wiedt onkruid anders
worden de onderste takken kaal.
- 1x een speciale kerstbomenmest.
- 10 l water per week zodra de
temperatuur boven de 10 graden komt,
dat is hetzelfde als 10 mm regenval per
week. Als het droger is: beregenen. En
als het echt warm wordt: meer
beregenen.
- Vormsnoei in de herfst, maar het hoeft
niet.
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Corona en
de Bond van Volkstuinders

Door het bestuur van de Bond van Volkstuinders

Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding van het virus te beperken hebben verregaande gevolgen voor alle inwoners
van Nederland. Het bondsbestuur volgt de persconferenties en de berichtgeving van het kabinet op de voet en overlegt o.a. met de
gemeente Amsterdam. Steeds wordt bekeken wat de maatregelen voor onze tuinders betekenen.
Uiteraard houden we ons allemaal aan de maatregelen die voor iedereen gelden. Of u nu op uw tuinpark bent, thuis of ergens
anders, het is van het grootste belang dat we rekening met elkaar houden om deze tijd veilig en in goede harmonie met elkaar door
te komen.
In dit artikel gaan we niet dieper in op deze maatregelen. De Vroegop is daarvoor niet de juiste plek. Maatregelen worden
regelmatig aangepast en kunnen bij verschijning van dit nummer alweer anders zijn. Het bondsbestuur reageert op veranderende
maatregelen - rechtstreeks of via uw afdelingsbestuur – ook in toekomst in nieuwsbrieven.
De huidige maatregelen hebben wel als gevolg dat onze afdelingsvergaderingen en de bondsvergadering in de knel komen. Het is
bij het ter perse gaan van dit nummer onduidelijk wat er in de komende tijd mogelijk en toegestaan is.
Onze statuten en reglementen voorzien in veel situaties, maar niet in de omstandigheid dat we van overheidswege niet met elkaar
mogen vergaderen. Op korte termijn is daar ook geen zicht op en ook de voorbereiding van deze vergaderingen is een probleem.
Vandaar dat het bondsbestuur heeft besloten alle afdelingsvergaderingen en de bondsvergadering dit voorjaar te schrappen.
Jaarcijfers en alle andere onderwerpen worden behandeld in de najaarsvergaderingen. Wel adviseert het bondsbestuur het
afronden van de jaarcijfers 2019 en de controle daarvan door de kascommissies gewoon doorgang te laten vinden,
vanzelfsprekend met in acht neming van de geldende maatregelen. Behandeling en goedkeuring vindt dan in het najaar plaats.
Voor 2 bondsbestuurders zit de zittingstermijn van drie jaar in juni 2020 erop. Het betreft Marjon Dekker en Ralf Grevelink. Marjon
Dekker is herkiesbaar. Ralf Grevelink heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Ook Maarten Kox wil stoppen met zijn
werkzaamheden als bondsbestuurder. Echter gezien de huidige omstandigheden blijven Maarten Kox en Ralf Grevelink tot aan de
najaarsvergadering in functie.
Wel wordt begonnen met het inwerken van twee enthousiaste tuinders die willen toetreden tot het bondsbestuur. Extra
ondersteuning is zeer welkom en noodzakelijk. Aangemeld hebben zich Pauline Dorhout en Jos van ’t Walderveen. In de
najaarsvergadering kunnen zij officieel gekozen worden als bondsbestuurders.
Bijzondere tijden vragen soms om bijzondere oplossingen. Het bondsbestuur meent met bovenstaande besluit in ieder geval in de
geest van onze statuten en reglementen te handelen.
foto: Lanny van der Heijden
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verslag
117e bondsvergadering
Verslag van de 117e
Bondsvergadering van de BOND VAN
VOLKSTUINDERS gehouden op
zaterdag 14 december 2019 in het
Amsterdam Art Center

vertrouwen. De voorzitter wenst haar
sterkte.
Het bestuur gaat op zoek naar nieuwe
bestuursleden en komt daar in het
nieuwe jaar op terug.

OPENING
De voorzitter verwelkomt de
afgevaardigden van de afdelingen, de
vertegenwoordigers van de
Bondscommissies, de ereleden voor
zover aanwezig en de vertegenwoordiger
van het AVVN, Ruud Grondel.

INGEKOMEN STUKKEN
Er is 1 ingekomen stuk, een brief van
Sloterdijkermeer. De afgevaardigde van
Sloterdijkermeer geeft een toelichting op
de brief.

De bestuursleden worden
voorgesteld: Ralf Grevelink, voorzitter,
Marjon Dekker, secretaris, Maarten Kox,
bestuurslid juridisch, Bert Kuit,
bestuurslid groen.
De notulen van deze vergadering worden
verzorgd door Francien Verberk.
De medewerkers van het Bondskantoor
worden welkom geheten.
Er zijn 52 stemgerechtigden aanwezig.
Vergaderorde:
Discussies lopen via de bestuurstafel.
Verzoek is duidelijk naam en tuinpark te
vermelden.
Als gevolg van de wet AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming), die
vanaf 25 mei 2018 van kracht is, zullen in
het verslag geen namen van sprekers
genoemd worden. Alleen de naam van
het tuinpark wordt vermeld.
Vragen voor de rondvraag kunnen
schriftelijk in de pauze worden
ingeleverd.
Ter nagedachtenis aan allen die in de
afgelopen periode zijn overleden wordt
een minuut stilte in acht genomen.
MEDEDELINGEN VAN HET
BONDSBESTUUR
Georgine Bom heeft aangegeven door
persoonlijke omstandigheden haar
bestuursfunctie neer te leggen. Zij dankt
iedereen voor het in haar gestelde
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In de ALV van Sloterdijkermeer is een
ledenvoorstel behandeld en met een
ruime meerderheid van stemmen
aangenomen. Dit voorstel houdt in een
verruiming van de mogelijkheid voor het
plaatsen van een afdak en een kattenren.
Het verzoek is ontstaan uit het feit dat
steeds meer tuinders niet meer slapen op
de tuin. Dit heeft consequenties voor de
levendigheid en de veiligheid op de tuin.
Door dit voorstel hoopt men het
aantrekkelijker te maken voor tuinders
om op de tuin te slapen. Hiertoe zal
waarschijnlijk het bouwreglement moeten
worden aangepast.
De secretaris kan hierover nu geen
uitspraak doen. Het Bondsbestuur zal
overleggen met de
Bondsbouwcommissie.
VASTSTELLEN AGENDA
Omdat hierover geen vragen zijn wordt
de agenda vastgesteld.
VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE
BONDSVERGADERING
De afgevaardigde van Dijkzicht
informeert naar de gesprekken van de
Bond met de waterschappen over de
waterkwaliteit op de tuinparken.
De voorzitter meldt dat dit weliswaar een
vraag is naar aanleiding van de notulen,
maar niet een redactionele vraag.
Omdat er verder geen redactionele op- of
aanmerkingen op de notulen zijn worden
deze vastgesteld.
De voorzitter gaat vervolgens in op de

vraag van de afgevaardigde van
Dijkzicht.
Er zijn tuinparken die nog geen riool
hebben. Op dit moment is het
Bondsbestuur in gesprek met Waternet,
de waterschappen en de gemeente om te
kijken hoe dit vorm gegeven kan worden.
Zodra het Bondsbestuur tot een concrete
afspraak is gekomen met deze instanties
zal zij de afdelingen hierover informeren.
De waterkwaliteit is de
verantwoordelijkheid van de
waterschappen. Binnen Amsterdam heeft
de Bond met twee waterschappen te
maken: Amstel Gooi en Vechtstreek en
Noorderkwartier. Zij doen onderzoek naar
de waterkwaliteit. Vanuit de
waterschappen is tot heden niets gemeld
over de waterkwaliteit.
De tuinparken zijn verantwoordelijk voor
de waterkwaliteit op het park. Onder
andere overbemesting kan een slechte
waterkwaliteit veroorzaken.
De afgevaardigde van Dijkzicht vindt
dat in het stuk “Spijkers met koppen”
negatief over de waterkwaliteit op de
tuinparken gesproken wordt.
De voorzitter merkt op dat dit juist laat
zien dat de tuinparken serieus met de
waterkwaliteit bezig zijn.
De afgevaardigde van Tuinwijck meldt
dat het park een rapport over de
waterkwaliteit in Amsterdam Noord heeft
ontvangen. Zij stelt voor met de
tuinparken die onder het waterschap
Noorderkwartier vallen bij elkaar te
komen ter bespreking van het rapport.
BEHANDELEN OPENSTAANDE
VRAGEN VORIGE VERGADERING
Alle vragen zijn beantwoord en
afgehandeld.
ACTIEPUNTEN VORIGE
VERGADERING
De afgevaardigde van Amstelglorie

informeert hoe het staat met het
woonplaatsbeginsel.
De voorzitter antwoordt dat dit
besproken wordt bij het beleidsplan,
agendapunt 12.
De afgevaardigde van Wijkergouw
vraagt of er vanaf 1 januari 2020 nog
aspiranten van buiten Groot Amsterdam
ingeschreven mogen worden.
Ook dit wordt besproken bij agendapunt
12, meldt de voorzitter.
De afgevaardigde van De Bongerd
vraagt of er voor de tekst “taxatie” in het
taxatieformulier al een andere term
gevonden is.
De voorzitter antwoordt dat hiervoor nog
geen voorstel is.
VASTSTELLEN GECONSOLIDEERDE
JAARCIJFERS 2018
Er zijn geen vragen binnengekomen naar
aanleiding van de publicatie van de
cijfers in de Vroegop.
Vragen:
De afgevaardigde van Amstelglorie
informeert of naast de geconsolideerde
cijfers ook de cijfers van de Bond kunnen
worden gepresenteerd.
De voorzitter antwoordt dat de cijfers
van de Bond in juni 2019 zijn
gepresenteerd.
De afgevaardigde van Lissabon vraagt
zich af hoe er een vordering op
aspiranten kan zijn opgevoerd.
De voorzitter antwoordt dat het zowel
om aspiranten als om leden gaat.
De afgevaardigde van
Sloterdijkermeer heeft een vraag over
het positieve exploitatieresultaat van
bijna 4 ton. Op de balans staat dit als
“resultaat lopend boekjaar”. Wordt dit nog
in de reserves opgenomen?
De voorzitter legt uit dat het gaat om de
winst & verlies rekening. Bij het

vaststellen van de jaarcijfers moet zowel
het positieve als het negatieve saldo
bestemd worden. Per 31 december
wordt dat saldo naar de reserve
overgebracht. Voor de parken gebeurt
dat per park. Voor de Bond is het saldo in
juni naar de algemene reserve gebracht.
Het blijft wel zichtbaar in de winst &
verliesrekening.
Met algemene stemmen worden de
jaarcijfers vastgesteld.
De voorzitter bedankt, namens het
Bondsbestuur, de financiële afdeling van
het Bondskantoor voor het vele werk dat
verzet is.
ACTIVITEITENPLAN BONDSBESTUUR
2020
De secretaris geeft een toelichting.
Voor 2020 wil het Bondsbestuur zich
concentreren op:
De plannen van aanpak. Er zullen
bijeenkomsten gehouden worden voor
tuinparken met informatie over het maken
van een plan van aanpak.
Het opzetten van een vrijwilligers beleid
met kortdurende projecten.
De veiligheid op de tuinparken.
Er komt in het voorjaar een bijeenkomst
over de financiën en het gebruik van
kassasystemen. De datum hiervoor wordt
nog bekendgemaakt.
Het ARBO stuk is door een mevrouw van
De Vijf Slagen bijgeschaafd. Het streven
is om vanaf 1 april met dit stuk te gaan
werken.
Het Bondsbestuur heeft veel contact met
de gemeente en de waterschappen.
De afgevaardigde van De Vijf Slagen
vraagt of overleg met de gemeente ook
tot het activiteitenplan behoort.

voortdurend overleg met de gemeente is.
De afgevaardigde van Nut en
Genoegen informeert of bij het overleg
met de gemeente de looptijd van de
huurcontracten wordt meegenomen.
De voorzitter antwoordt dat dit
onderwerp standaard op de agenda staat
bij gesprekken met de gemeente. Het is
tevens onderdeel van het beleidsplan.
VASTSTELLEN CONTRIBUTIES,
BIJDRAGEN EN HEFFINGEN 2020
De contributie voor 2020 wordt in totaal
€ 86,40. Dit is inclusief € 26,00
contributie voor het AVVN. Het aspirant
lidmaatschap bedraagt de helft van de
contributie.
De rente voor het solidariteitsfonds blijft
3%.
Met 52 stemmen zijn de contributies,
bijdragen en heffingen voor 2020
aangenomen.
VASTSTELLEN BEGROTING 2020
Vragen:
De afgevaardigde van Ons Buiten
verzoekt het bestuur een verklaring te
geven voor de forse stijging van de
verzekeringspremie bij punt b. “baten
leden”.
De voorzitter legt uit dat de
verzekeringspremies voor zowel de
clubgebouwen als het verzekeren van de
tuinhuizen zijn gestegen. Daarnaast heeft
er een hertaxatie van de clubgebouwen
plaatsgevonden waardoor de premie
verhoogd is. Het Bondsbestuur gaat in de
komende tijd, samen met het AVVN,
bekijken of de verzekeringen wellicht
ergens anders ondergebracht kunnen
worden. Voor de komende twee jaar ligt
de verzekering vast. In deze periode zal
worden onderzocht wat de andere
mogelijkheden zijn.

De voorzitter antwoordt dat er een
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De afgevaardigde van Dijkzicht vraagt
zich af of € 3.000 publiciteitskosten niet
te laag is. Er moet meer aan publiciteit
worden gedaan. Het songfestival, dat dit
jaar in Nederland wordt gehouden, zoekt
organisaties die zich willen presenteren
voor een introductiefilmpje over
activiteiten in Nederland.

gemeente Amsterdam”.
Er is één zin aangepast, maar er is
inhoudelijk niets door veranderd.

Groot Amsterdam omvat de provincie
Noord Holland en Flevoland, volgens de
gemeente Amsterdam.

Het beleidsplan is ontworpen omdat
tuinparken onder vuur liggen, de
schaarse ruimte moet goed gebruikt
worden, er moet veel groen blijven.

Het bestuurslid juridisch roept de
aanwezigen op mee te denken over de
wijzigingen in de statuten en
reglementen.

De voorzitter vindt het een goed
voorstel. Publiciteit heeft voortdurend de
aandacht van het bestuur. Ook in het
komende jaar zal bekeken worden hoe
de tuinparken beter op de kaart gezet
kunnen worden.

Het beleidsplan is tot stand gekomen
door veel overleg met de commissie
Ruimtelijke Ordening en interviews en
bijeenkomsten met besturen van de
tuinparken. Het is een vrij algemeen plan
waar alle tuinen onder kunnen vallen.

De secretaris meldt dat de Bond vóór
loopt op de gemeente voor wat betreft de
groenvisie. De visie van de gemeente
komt in maart.

De afgevaardigde van Ons Buiten ziet
dat de automatiseringskosten flink
oplopen en vraagt daar een verklaring
voor.

Het beleidsplan is een vervolg op de
visie. De visie is een stip op de horizon
en het beleidsplan is een globale
uitwerking van de visie.

De voorzitter antwoordt dat dit o.a. ook
met de abonnementskosten voor AFAS
te maken heeft. Het is afhankelijk van het
aantal gebruikers van AFAS.

De werkwijze is als volgt: allereerst de
visie, die goedgekeurd is. Vandaag volgt
goedkeuring van het beleidsplan en
daarna de plannen van aanpak per
tuinpark. Sommige parken hebben hun
plan al klaar. De plannen worden
uiteindelijk met elkaar gedeeld. In het
voorjaar zal hiervoor een bijeenkomst
gehouden worden.

De begroting van 2020 wordt met 52
stemmen vastgesteld.

PAUZE

Ook de huurcontracten worden
meegenomen zodra de groenvisie van de
gemeente er is. Landsmeer en Almere
worden meegenomen in het beleidsplan
en de plannen van aanpak.
Als het beleidsplan wordt aangenomen
komt dit met de visie in een boekje.
Vragen:
De afgevaardigde van Wijkergouw
vraagt waarom de Bond pas gaat werken
aan de wijziging van de statuten en
reglementen nadat de gemeente
Amsterdam de groenvisie heeft
gepresenteerd.
De secretaris antwoordt dat zij dit niet
goed heeft geformuleerd. Eerst moeten
de plannen van aanpak klaar zijn zodat
bekend is wat de tuinparken gaan doen.

De secretaris gaat verder met het
beleidsplan.
Het bestuur heeft bijna alle tuinparken
bezocht om het beleidsplan uit te leggen.
Deze tuinparken hebben ingestemd met
het beleidsplan.

Een aantal zaken moet gezamenlijk
opgepakt worden zoals publiciteit, het
vrijwilligersbeleid en het aanpassen van
de statuten en reglementen. Alles
waarvoor een statuten- en
reglementswijziging nodig is wordt
verzameld zodat de wijziging in één keer
kan worden doorgevoerd.
Experimenteren met pilots. Een aantal
zaken die nu nog niet in de statuten en
reglementen staat en aangepast moet
worden wordt in een pilot aangepakt.
Hierdoor kan er proefgedraaid worden.
Dit kan echter niet met alle zaken
bijvoorbeeld niet met het
woonplaatsbeginsel.

Er zijn een paar aanpassingen
aangebracht:
Alle termen DRO (= Dienst Ruimtelijke
Ordening) zijn vervangen door “de

Het draagvlak onder tuinders vergroten.
Tuinders worden zich steeds meer
bewust van wat er moet gebeuren op een
tuinpark.

Het bestuurslid juridisch vindt het een
goed idee. Hij oppert een bijeenkomst te
plannen en van tevoren punten aan te
geven.

VASTSTELLEN BELEIDSPLAN
“SPIJKERS MET KOPPEN”
Voordat de secretaris het woord krijgt
over het beleidsplan “spijkers met
koppen” complimenteert de voorzitter alle
tuinparken namens de afdeling financiën
voor de wijze waarop de cijfers worden
aangeleverd. Het gaat steeds soepeler.

18

Lente 2020

Het bestuurslid juridisch merkt op dat
de herziene statuten in twee termijnen
moeten worden aangenomen. Het is dus
van belang om het in één keer goed te
doen.
De afgevaardigde van De Groote
Braak stelt voor dat elk tuinpark
onafhankelijk van elkaar punten inlevert
bij het bestuurslid juridisch waar zij in hun
park tegenaan lopen.

De afgevaardigde van Ons Buiten
vraagt of er ook wordt gekeken naar
modernisering van regels, bijvoorbeeld
de tenaamstelling van huisjes, wat
gebeurt er bij echtscheidingen etc.
De voorzitter is het hiermee eens en
meldt dat dit meegenomen wordt.
De afgevaardigde van Water-Land
informeert of er ook gesprekken gaan
plaatsvinden met de gemeente Almere.
De voorzitter legt uit dat het
Bondsbestuur samen met het
afdelingsbestuur het beleidsplan gaat
toelichten, ook bij de gemeente Almere.
De afgevaardigde van Ons Buiten
complimenteert het Bondsbestuur met
het beleidsplan. Hij spreekt zijn
bezorgdheid uit over de onduidelijke
situatie in de huurcontracten van de
parken. Tuinders investeren nu niet meer
en dit kan leiden tot achterstallig
onderhoud.
De voorzitter antwoordt dat dit
onderwerp altijd naar voren komt in
gesprekken met de gemeente. Het doel
is een langdurige relatie en geen
kortlopende contracten. In maart komt
hier waarschijnlijk meer duidelijkheid
over.
Vervolgens wordt overgegaan tot
stemming.
Het beleidsplan wordt unaniem
aangenomen.
PRESENTATIE
TUINTAXATIEFORMULIER
Het bestuurslid groen heeft het
afgelopen jaar op een aantal parken de
tuintaxatie gedaan en meldt zijn
bevindingen.
Een aantal tuinparken hanteerde oude
tuintaxatieformulieren met prijzen van
2014. Andere parken hadden alles goed
op orde. Tuinpark Wijkergouw heeft
goede input geleverd voor het nieuwe
tuintaxatieformulier. Het is belangrijk

aansluiting te krijgen tussen het oude en
het nieuwe taxatieformulier.
Het keurmerk Natuurlijk Tuinieren wordt
nu op bijna alle tuinen toegepast.
Het bestuurslid groen verzoekt de
parken mee te mogen lopen met de
tuintaxatie commissies. Er zal een
bijeenkomst worden gepland om de
voortgang te bespreken en voorlichting te
geven.
De afgevaardigde van Rust en Vreugd
informeert welke prijzen nu gehanteerd
moeten worden, die van het oude of die
van het nieuwe formulier.
Het bestuurslid groen antwoordt dat op
dit moment het oude formulier gebruikt
wordt, omdat het nieuwe formulier nog
niet is goedgekeurd.
Monumentale bomen die op de tuinen
staan worden niet vermeld op het
taxatieformulier. Deze bomen waren al
aanwezig op het moment dat de tuin
werd aangekocht.
Voor de nutstuinen komen aparte
taxatieformulieren.
De secretaris meldt dat de nieuwe
tuintaxatieformulieren met een aantal
voorbeelden naar de afdelingsbesturen
worden gezonden.
RONDVRAAG
De secretaris behandelt de
binnengekomen vragen:
Ons Buiten vraagt hoe het in de
toekomst gaat met het energiebeleid op
de tuinparken, bijvoorbeeld geen butagas
meer?
Antwoord: het is belangrijk met elkaar
te bekijken wat er mogelijk is en op dit
gebied een deskundige mee te laten
denken.

afgevaardigden direct over zaken van de
bond geïnformeerd kunnen worden en
niet via het afdelingsbestuur.
Antwoord: de stukken voor de
vergadering gaan naar alle tuinders, ook
naar de afgevaardigden. Probleem is dat
de lijsten van afgevaardigden niet up to
date zijn op kantoor. Nieuwbenoemde
afgevaardigden in een
afdelingsvergadering worden vaak niet
doorgegeven aan het Bondskantoor.
Dijkzicht wil graag de Vroegop met
jaarstukken voortaan per post ontvangen.
Andere uitgaven kunnen per mail
gestuurd worden.
Antwoord: het bestuur heeft ervoor
gekozen om de glossy uitgave
interessant te maken voor alle tuinders
en dus per post te versturen. De Vroegop
wordt vooral gelezen om het tuinieren.
De voorzitter legt uit dat het duurste van
het blad de verzending is. Het bestuur
gaat bekijken of er meer hard copies
gemaakt kunnen worden die dan op het
tuinpark of op het Bondskantoor
opgehaald kunnen worden. Tevens zal
bekeken worden of er een PDF van de
platte tekst gemaakt kan worden
waardoor het makkelijker uit te printen is.
Tuinwijck complimenteert het bestuur
met het prettige verloop van de
vergadering. Het is belangrijk dat we met
elkaar vertrouwen hebben in de
toekomstvisie van de Bond en de parken.
Tuinieren leeft, mede gezien het grote
aantal aspiranten. Meer publiciteit is
echter noodzakelijk.
SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering en
dankt de aanwezigen voor hun komst. Hij
wenst iedereen fijne feestdagen en een
gelukkig Nieuwjaar.

Amstelglorie vraagt of de
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ACTIELIJST behorende bij het verslag van de 117e Bondsvergadering
d.d. 14 december 2019
Actie:
Overleg met de Bondsbouwcommissie
over verruiming van de mogelijkheid
tot het plaatsen van afdak en
kattenren op Sloterdijkermeer.
ARBO stuk vanaf 1 april in werking.
Informatiebijeenkomst plannen in het
voorjaar voor tuinparken over
financiën en kassasystemen.
In het voorjaar een bijeenkomst
plannen voor de tuinparken over de
plannen van aanpak.
Meedenken over de statuten- en
reglementswijziging.
Bijeenkomst organiseren over
statuten- en reglementen wijzigingen
Bijeenkomst organiseren met
informatie over tuintaxaties
Bekijken of er meer hard copies van
de Vroegop gemaakt kunnen worden
Bekijken of er een PDF van de platte
tekst uit de Vroegop gemaakt kan
worden
Nieuwe tuintaxatieformulieren naar
afdelingen sturen.

Uit te voeren door:
Bestuur

Secretaris
Bestuur

Bestuur

Allen
Bestuurslid juridisch
Bestuurslid groen
Bestuur
Bestuur

Bestuur

BESLUITENLIJST behorende bij het verslag van de 117e Bondsvergadering d.d.
14 december 2019
De geconsolideerde jaarcijfers 2018 zijn vastgesteld.
De contributies, bijdragen en heffingen voor 2020 zijn vastgesteld.
De begroting voor 2020 wordt vastgesteld.
Het beleidsplan “Spijkers met Koppen” is aangenomen.
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Financiële verantwoording 2019
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Het getekende exemplaar is op aanvraag in te zien op het kantoor van de Bond van Volkstuinders

1
paraaf voor waarmerkingsdoe/einden
Was getekend
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(Advertorial)

Antargaz, meer dan alleen gas!
Antargaz levert de gasflessen bij vele volkstuinen in Amsterdam en de rest van Nederland voor de Bond van
Volkstuinders. Wat voor jou een simpele gasfles is, is voor ons veel meer!

Propaangas in een fles
Het voordeel van propaangas is dat het, bij normale Nederlandse temperaturen,
zowel zomer als winter, onder druk vloeibaar gemaakt kan worden. Hierdoor is het
mogelijk om propaan ongeveer 225 te verkleinen, waardoor er op een betaalbare
wijze relatief veel energie in één fles bewaard kan worden. Dit is met aardgas
bijvoorbeeld niet mogelijk.
De druk in de fles met vloeibaar propaan hangt alleen af van de temperatuur. Veel
mensen denken dat de druk ook afhangt van de vullingsgraad, maar bij een stabiele
situatie is de druk in een nieuw gevulde fles net zo hoog als in een fles met
bijvoorbeeld nog 25% vulling.

Controle en onderhoud van de fles is noodzakelijk
Bij een temperatuursverhoging zet propaan 10 keer meer uit dan water. Daarom
is het zeer belangrijk dat de voorgeschreven expansieruimte in de fles precies
wordt aangehouden. Antargaz heeft hiervoor een unieke en dubbele controle
in haar vulbedrijf om elk risico uit te sluiten. Ook is de druk en energiedichtheid
van het vloeibare propaangas bij kamertemperatuur aanzienlijk. Het is
belangrijk dat de fles in goede staat blijft en daarom moet de fles periodiek
herkeurd worden onder toezicht van een bevoegde instantie. Dit moet
vakkundig gebeuren bij elke navulling en zeker niet door een amateur. Deze
keuring is meestal om de 10 jaar. Antargaz heeft als een van de weinige
bedrijven in Nederland een 15-jaar herkeurbevoegdheid. Wij hebben sinds 1998
een hoogstaand controle- en kwaliteitsniveau voor propaangas, onze flessen en
de installaties. Ieder jaar krijgen wij een audit door de bevoegde instantie. Een
onafhankelijk bewijs van de doorlopende Antargaz kwaliteit!

Gasflessen navullen aan de pomp is verboden
Er worden speciale flessen te koop aangeboden die eigendom worden van de klant en zelf nagevuld zouden kunnen
worden bij autogas tankstations. Gelukkig is ook de overheid eindelijk wakker geworden en is het navullen van alle
soorten gasflessen bij autogas tankstations in Nederland nu volledig verboden. Een goed en veilig idee! Het navullen
met geschikt gas en het controleren en onderhouden van een fles, is het werk van een specialist. Fouten kunnen
zeer vervelende gevolgen hebben voor gebruikers en omstanders. Autogas, een mengsel van propaan en butaan,
is ongeschikt om te gebruiken in een normale gasfles. In tegenstelling tot het gas in de tank van een auto, wordt bij
een normale fles het gas in dampvorm afgenomen. Omdat butaan kookt bij ca. 0°C en propaan bij ca. -40°C, wijzigt
langzaam de verhouding propaan/butaan in de fles. Dit is ongewenst, omdat de druk en
verbrandingseigenschappen dan ook wijzigen!

Belangrijke regels voor een veilig gebruik van de propaanfles:
1.

Let op de onbeschadigde Antargaz verzegeling op de kraan. Alleen dan ben je
verzekerd dat de fles correct gevuld en gecontroleerd is.

2.

Lees en volg de gebruikersinstructies zorgvuldig die horen bij je
gasverbruikstoestel en –fles. Welke drukregelaar is bijvoorbeeld nodig?

3.

Gebruik en bewaar de fles altijd op stabiele wijze met de kraan omhoog, om te
voorkomen dat er vloeibaar gas bij de kraan komt. Open en sluit de kraan ook
altijd met de hand, nooit met gereedschap of geweld, om beschadiging te
voorkomen.

4.

Gebruik je de fles niet meer; laat hem dan niet slingeren maar lever hem in bij
je Antargaz dealer of bij het verkooppunt op jouw tuinpark.

5.

Houdt de fles koel. Zorg dat de fles nooit aan hoge temperaturen wordt
blootgesteld.

6.

Sluit de kraan van de fles altijd indien je geen gas gebruikt en ook voordat je de fles verwisselt. Let op! Ook
een lege fles, bevat altijd nog restgas. Sluit dus ook de kraan van een lege fles zorgvuldig.

7.

Sleutel nooit zelf aan een Antargaz fles en laat je gasinstallatie onderhouden door de vakman.

8.

Houd je aan de reglementen van de locatie waar je de fles gebruikt. Antargaz adviseert om de gasslang bij
schade of verdachte plekken en tenminste om de drie jaar te vervangen en de drukregelaar om de vijf jaar.
Bespaar niet op deze essentiële zaken.

9.

Gebruik altijd voorgeschreven en goedgekeurde onbeschadigde
propaangasslang, drukregelaar en bijbehorende afdichtingsrubbers.
Deze zijn namelijk geschikt voor propaan. Niet alle rubbersoorten en
afdichtingen zijn geschikt. Ongeschikte soorten kunnen langzaam en
ongemerkt verteren en zorgen voor lekkage.

10. Voorkom lekkage! Controleer verdachte situaties en altijd nadat je de
drukregelaar, gasslang of gasfles hebt verwisseld. Gebruik hiervoor een
zeepsopje.
11. Verwijder open vuur en ontstekingsbronnen voordat je de fles gaat
verwisselen en bij verdachte situaties. Uiteraard mag je in dergelijke
situaties nooit roken!
12. Zorg altijd voor voldoende ventilatie bij de opslag en het gebruik van de
fles. In het bijzonder tijdens het aan- en afkoppelen. Let met name op
ventilatie laag bij de grond! Propaan is, in tegenstelling tot aardgas,
zwaarder dan lucht en zal bij lekkage naar de grond zakken. Daarom mag
je propaan nooit in kelders of lagergelegen ruimtes bewaren of
gebruiken.
Antargaz staat voor je klaar!
Antargaz heeft meer dan 50 jaar ervaring met flessen in Nederland. Heb je speciale vragen of opmerkingen over
propaangas of propaanflessen? Raadpleeg dan www.antargaz.nl of neem gerust contact met ons op. Tot je dienst!
Bel gratis: 0800 - 28 554 27 of mail naar: info.nl@antargaz.com
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. ©2019 Antargaz Nederland B.V.

Bokashi, bodemverbeteraar
100% milieuvriendelijk
Het woord Bokashi komt uit het Japans
en betekent goed gefermenteerd
organisch materiaal. Aan het organisch
materiaal worden effectieve micro
organismen (micro ferm) toegevoegd,
zeeschelpenkalk om het proces in gang
te houden en om de grondwater
huishouding te verbeteren worden er ook
kleimineralen aan toegevoegd.
Om dit product te maken gaat er geen
koolstof, vocht of stikstof verloren en dit
zorgt er voor dat het de bodem verrijkt. In
de Bokashi wordt een bacterie stam
ontwikkeld die het verteringsproces
bevordert waardoor het organische deel
in de bodem beter door de plant kan
worden benut en zo kunnen de
kringlopen beter worden gesloten.

Tekst: Bert Kuit

Het verschil tussen Bokashi en andere
meststoffen.
Doordat de fermentatie in een gesloten
omgeving plaats vindt, ontsnapt er geen
CO2 in de lucht. Op het moment dat de
gefermenteerde materialen in de bodem
worden verteerd, dan pas komt de CO2
in de bodem vrij en kan zich dan binden
aan humusdeeltjes waardoor het weer
opnieuw beschikbaar komt voor de
planten. Door de anaerobe fermentatie
komt er bijna geen ammoniak vrij wat
goed is voor het milieu.
De Boskashi ziet er niet uit als compost
omdat de organische materialen
zichtbaar blijven.
De voordelen spreken voor zich,
namelijk:
- optimale voeding voor het bodemleven
- het verhoogt de organische stofbalans
- het heeft ziekte onderdrukkende
werking op de bodem dus een vitale
bodem zorgt voor vitale planten
- milieuvriendelijk door behoud van
energie en koolstof
- behoud van mineralen binnen de
kringloop
- verhoogt de microbiële diversiteit

Zodra de Bokashi wordt uitgestrooid, is
het wel belangrijk het ondiep onder te
werken.
Draag altijd handschoenen.
Studenten brengen dit op de markt en
maken de Bokashi o.a. uit
suikerbietenpulp; maar u kunt het
natuurlijk ook zelf maken.
Er worden 3 soorten verkocht en de
makers van Bokashi zijn bereikbaar @:
VOF-ReGreen@outlook.com
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De Fijne Tuinbemester wordt toegepast
om een geleidelijke voedingsgift af te
geven voor de plant in de bodem.
Het is een mooi product om tussen de
planten te strooien en in te werken in de
tuin of moestuin of in potten.
Gebruik:
Gazon: 5L/ 100m2
Rozen: 0,5L/struik
Moestuin: 1L/m2
Nieuwe aanleg: 2L/m2
Bloemen: 0,5L/m2.

Wat zit er in:
11 gr N/kg
3 gr P205/kg
0,2 gr Kalium/kg
90% organische stof

De grove Tuinbemester is meer een
onderhoudsbemester. Het heeft een
hoger kalium gehalte wat uitstekend is
voor intensere bloemkleuren bijvoorbeeld
bij rozen of als er een gebrek
geconstateerd wordt bij de bladeren van
de beplanting in de tuin, dan helpt dit
product om bruine randen in het blad of
wat gelige bladeren te voorkomen.
Gebruik:
Gazon: 10L/ 100m2
Rozen: 1,5L/struik
Moestuin: 1,5L/m2
Nieuwe aanleg: 3,5L/m2
Bloemen: 1L/m2.

Wat zit er in:
4 gr N/kg
0,5 gr P205/kg
1,2 gr Kalium/kg
90% organische stof

De derde Bokashi Tuinbemester is zeer
geschikt om de groei van het gras te
optimaliseren of de schrale grond te
verbeteren.
Gebruik:
Gazon: 7,5L/100m2
Rozen: 1L/struik
Moestuin: 1,5L/m2
Nieuwe aanleg: 3,5L/m2
Bloemen: 1L/m2

Wat zit er in:
5,1 gr N/kg
2,54 g P205/kg
7,1 gr Kalium/kg
55% organische stof
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Gefeliciteerd,
jullie hebben een tuinhuis!

Tekst: Dominique Engers
Foto's: Daniël van Veen

“HET IS EEN WONDER DAT WE DE TUIN JUIST NU GEKREGEN HEBBEN.”
Eindelijk een tuin krijgen, nadat je maar
liefst zeven jaar op de wachtlijst hebt
gestaan. Dat is voor iedere aspirant
tuinder een memorabel moment. Maar
als dat gebeurt in het voorjaar waarin de
hele wereld lam gelegd is door de
Coronacrisis heb je toch een klein beetje
het gevoel dat er nog wonderen bestaan.
Het overkwam Daniël van Veen en zijn
vriendin. Ze verheugden zich al jaren op
een tuin maar hadden niet kunnen
vermoeden dat deze op dit moment zo’n
welkome afleiding in hun bestaan zou
worden. Ik spreek Daniël over de
telefoon, want ik wil zoals de meeste
Nederlanders die nu zonder werk zitten
en de deur niet uithoeven, zoveel
mogelijk thuisblijven en hem en zijn
vriendin daarom niet op de tuin
bezoeken.
Jullie stonden zeven jaar op de
wachtlijst?
Ja, ik ben zeven jaar geleden in de
Rivierenbuurt op een etage komen
wonen en kwam een paar keer per jaar
op Amstelglorie. Het is het tuinpark dat
het dichtste bij mijn huis ligt en ik kende
het omdat mijn oom en tante er een tuin
hebben. Ik bezocht hen ieder jaar wel
een paar keer om bij hen op de tuin te
lunchen of te borrelen of zo. Ik vond het
er altijd heerlijk en ik besloot om mij er
ook in te schrijven. Dat kon in ieder geval
geen kwaad.
Heb je ervaring met tuinieren?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik dacht ook
altijd dat zo’n tuin niet voor mijn soort
mensen was weggelegd. En dat het
minstens twintig jaar zou duren voor ik
eens een keertje aan de beurt was. Dat ik
kinderen en een gezin zou moeten
hebben en ongeveer de leeftijd van mijn
oom en tante. Een jong, hardwerkend
iemand als ikzelf met een volkstuin, ik

zag gewoon niet voor me dat dat snel
zou gaan gebeuren. Ik heb me eigenlijk
ingeschreven omdat me dat verstandig
leek voor later. En ik dacht dat het park
van mijn oom en tante wel het beste zou
zijn. Amstelglorie is dicht bij mijn huis en
mijn oom en tante zitten daar al. Ik had
stiekem in mijn hoofd dat mocht ik daar
ooit een tuin krijgen, mijn oom die wel
voor mij zou kunnen onderhouden terwijl
ik hard aan het werk was. Mijn oom is
gepensioneerd en heeft overal verstand
van. Ik zag een beetje voor me dat ik dan
af en toe in het weekend een uurtje zou
komen en dat hij een beetje een oogje in
het zeil zou houden.
Hoe dacht jouw oom daarover?
Nou, mijn oom heeft die tuin al heel erg
lang, en die weet natuurlijk ook al heel
lang hoe heerlijk het is om een tuin te
hebben. En dat gunde hij mij ook. Hij tipte
mij op een goed moment dat de tuin
naast hem te koop kwam en toen heb ik
voor het eerst maar eens actief werk
gemaakt van mijn inschrijving. De tuin
naast mijn oom bleek niet te koop, maar
twee andere tuinen op het park wel. Die
zijn mijn vriendin Gysèle en ik toen gaan
bekijken. Het bleken allebei vrij sombere,
verwaarloosde tuinen met zeer oude
huisjes in slechte staat, maar Gysèle
werd razend enthousiast van het hele
idee om een tuin te hebben. Toen, iets
later, kwam toch ineens dat huisje naast
mijn oom te koop. Een stenen huisje. In
februari zijn we gaan kijken en hebben
we ons op dat huisje ingeschreven. En
niet veel later kwam het verlossende
telefoontje: gefeliciteerd, jullie hebben
een tuinhuis.”
En toen?
Nou, toen kwam dus de Corona-crisis. Ik
ben directeur van het Amsterdams
Kleinkunstfestival en Gysele werkt daar

ook. Zo hebben we elkaar ontmoet. We
werken bijna een jaar toe naar de
uitvoering van het Festival, voorstellingen
en evenementen die allemaal moeten
plaatsvinden tussen 30 maart en 20 april.
Het hele land ging half maart op slot en
ook wij moesten alles afzeggen en
uitstellen. We hadden gedacht dat mijn
oom een beetje in ons huisje zou gaan
klussen terwijl wij de drukste maand van
ons werkzame jaar zouden ingaan, maar
het liep ineens heel anders. We zitten net
als bijna iedereen in onze sector
noodgedwongen thuis, we hebben zeeën
van tijd nu. En we zijn dolgelukkig dat we
ineens een mooie plek hebben in de
buitenlucht waar we veilig naartoe
kunnen. En dus zijn we hier nu iedere
dag om aan het huisje te klussen. De
vorige eigenaren waren er blijkbaar niet
veel dus zowel tuin als huisje hebben
flink wat achterstallig onderhoud. We
kunnen helemaal niks en zijn allebei
totaal geen klussers, maar we vinden
alles leuk en leren snel, gewoon maar
door het te doen. We hebben een oud
stapelbed uit het huisje gesloopt, het
plafond aangepakt, de geiser aan de
praat gekregen, een kookstelletje
gekocht, een slaapbank neergezet en
zonnepanelen besteld. Van de
binnenboel schuiven we nu langzaam op
naar de buitenboel.
En je oom?
Haha, mijn oom. Die is heel blij met zijn
nieuwe buren maar mag van mijn tante
onze tuin niet op vanwege de Corona,
dus die blijft achter de heg op gepaste
afstand. Hij coacht ons wel en helpt ons
met klussen. Al is dat op een heel andere
manier dan we vooraf hadden gedacht.
Hij geeft instructies over de heg. Toen we
de geiser moesten aansluiten
bijvoorbeeld heeft hij daar heel goed bij
geholpen. Hij vertelde wat we moesten
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doen, wij maakten foto’s met onze
telefoon die we aan hem stuurden. Die
kon hij dan bekijken en vervolgens kon ie
ons vertellen welke draadjes we moesten
verbinden en welke knopjes, moertjes en
boutjes we moesten indrukken en
aandraaien en wat er moest gebeuren en
zo. Zo lukt het ook, en uiteindelijk is het
heel leuk om alles zelf te doen en te
leren.
Verheugen jullie je op het voorjaar?
Enorm. We zijn hier nu al een aantal
weken ongeveer drie uur per dag en het
voelt inmiddels al als een klein dorpje.
Mensen zeggen gedag, maken een
praatje, spreken je aan vanaf het pad en
zijn enorm behulpzaam en betrokken.
Het is iedereen blijkbaar heel snel
duidelijk dat er eerst mensen op deze
tuin zaten die bijna nooit kwamen en nu
nieuwe mensen, die de handen uit de
mouwen steken. Daar wordt heel
enthousiast op gereageerd. We krijgen
allerlei hulp en tips aangeboden. Wie we
kunnen bellen als we iets niet weten, en
als mijn oom het ook niet weet. Over de
tuin hebben we het advies gekregen om
eerst maar eens te kijken wat er allemaal
in staat en wat er op komt en dan pas
een plannetje te maken. Ook daar
verheugen we ons op, want we hebben
werkelijk geen idee. Ook van tuinieren
hebben we geen verstand.

Hoe zien de komende maanden er uit
voor jullie?
Nou, zoals voor de meeste mensen is
natuurlijk alles ongewis en kunnen we
alleen maar hopen dat de wereld over
niet al te lange tijd weer normaal wordt.
Intussen is die tuin natuurlijk een zegen.
We hebben een heerlijke dagbesteding in
de open lucht, op een prachtige plek. We
doen en leren dingen waarvan we nooit
hadden gedacht dat we die in dit leven en
in dit tempo zouden doen en leren. En we
hebben met elkaar en onszelf
afgesproken dat we tegenover elke drie
uur werken ook drie uur relaxen. Dat
moet in evenwicht zijn. Dus ook iedere
dag lekker met een kopje thee voor het
huisje zitten of in de hangmat liggen en
tevreden om ons heen kijken. Naar de
knoppen in de kiwi die elke dag
veranderen. Naar plantjes die opkomen
waarvan je geen idee hebt wat het is. Je
moet je verhouden tot de natuur. Die tuin
is een oefening in meegaan in een tempo
dat je niet zelf bepaalt. In deze tijd voelt
dat nog extra als een zeer nuttige en
zinvolle oefening. De tuin is een zegen,
en het is een wonder dat we hem juist nu
gekregen hebben.
Stuur je me wat foto’s voor bij het
artikel? En blijven jullie gezond?
Die foto’s krijg je. En gezond blijven, daar
doen wij ons uiterste best voor.

foto: Clien Waardenburg
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Boekenhoek
Een reis om de Wereld in 80 Bomen
Tekst: Bert Kuit

Zelf houd ik enorm van bomen en toen een vriendin van mij
vertelde dat zij van een prachtig bomenboek had gehoord vloog
ik natuurlijk naar de winkel.
Dit boek is echt een boek, prachtig uitgegeven! Het is
gebonden, voorzien van bijzondere wetenswaardigheden en
mooie tekeningen van bloemen en zaden, van vindplaatsen,
verpakt in een leerzaam verhaal er omheen. Het is zo’n
spannend boek dat het niet meevalt om iets speciieks uit te
kiezen om hier te delen en zo een impressie te geven van het
boek. Dat doe ik natuurlijk wel, het is een must voor elk tuinpark
en tuinder om dit boek te gebruiken; om meer over de
achtergrond te weten te komen van de bomen die op jouw
tuinpark groeien of de bomen die nog ontbreken, nadat je dit
sublieme boek hebt gelezen.
Op pagina 134 van dit boek vind je de volgende passage:
‘Geen enkele boom is belangrijker in Japan dan de sierkers, of
sakura. Er zijn honderden verschillende inheemse soorten en
veredelde hybriden, maar het populairst is de yoshino, met vijf
bloemblaadjes. Deze compacte loofboom heeft bijna zuiver
witte bloempjes met een vleugje lichtroze bij het steeltje. De
bloesem verschijnt in het voorjaar, voor de bladeren, en bomen
in volle bloei zijn oogverblindend. De vergankelijkheid van de
bijzondere bloemenpracht, die amper een week te bewonderen
is, maakt dat de schoonheid van de boom nog meer wordt
gewaardeerd en weerspiegelt het Boeddhistisch ideaal van
leven in het hier en nu.’
Deze bomen staan notabene bij een goede vriend van mij in zijn
straat op een klein pleintje hier in Amsterdam en zijn daar ieder
jaar te bewonderen. En juist dit jaar bloeiden deze bijna 3
weken, fantastisch om daar nu over te lezen!
Mijn oog viel ook op een stukje over de gewone plataan dat
deze zich zo goed aanpast aan het stadsleven, dankzij een
speciale truc waardoor deze gemakkelijker kan overleven in
verontreinigde lucht.
Dit bomen boek, Een reis om de Wereld in 80 Bomen van
Jonathan Drori is vertaald uit het Engels door Nicole Seegers
en wordt uitgegeven door Uitgeverij Luitingh-Sijthoff B.V.,
Amsterdam.
Bij het lezen van dit boek viel het mij op dat er veel verwijzingen
zijn naar plekken in Nederland waar de bomen ook staan, dat is
het aardige aan deze goede vertaling van dit mooie boek.

Auteur: Jonathan Drori | Uitgever: Luitingh Sijthoff
ISBN 9789024585199
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Inzendingen fotowedstrijd lente
foto linksboven: Albert Rechterschot
foto rechtsboven: Rik Kruisdijk
foto rechtsonder: Henri Struylaart
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Fotowedstrijd

HET PERFECTE TUINPLAATJE

Hebt u al een lieveheersbeestje gespot op uw tuin? Hebt u een aanvliegende vlinder vastgelegd op de gevoelige plaat?
Misschien wordt het straks druk bij uw insectenhotel of worden uw bloeiende bloemen druk bezocht door bezige bijen.
Zet deze dan op de foto! Wij zijn op zoek naar uw mooiste insectenfoto en hopen dat u die van u met ons wilt delen.

Voor de komende Vroegop zijn we op zoek naar
INSECTENFOTO'S
Stuur daarom voor 15 juli uw mooiste INSECTENFOTO in. Onze eigen Vroegop jury zal zich buigen over de inzendingen
en de mooiste foto’s worden gepubliceerd in het lentenummer. De winnende foto zal op de cover van de komende
Vroegop verschijnen. Voor het plaatsen van uw foto op de cover dient de foto 2000 pixels breed te zijn.

Foto: Marjan Belt

Tot slot

foto: Birgit Grooters

Graag komen we nog even terug op het verhaal over Soeptuin Bredius op tuinpark Sloterdijkermeer (Vroegop, jaargang 30, nr. 14,
2020). Daarin staat dat de oogst van die buurtmoestuin 'grotendeels' wordt gedoneerd aan sociale projecten. Dat willen we graag
verduidelijken. Want onze hele oogst is bestemd voor sociale eetprojecten in de Westerparkbuurt en omstreken. Bovendien geven
wij bezoekers, jong en oud, de gelegenheid zelf fruit te plukken uit onze vruchtdragende (snoep-)omheining.
Welkom op Soeptuin Bredius. Mark Jansen
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puzzel
Horizontaal
1 Soort koraalvis 6 grootste landdier 12 dagroofvogel met
veerloze kop 14 zoogdier 15 uitroep 17 edelgas (symbool) 18
primaat 20 voorzetsel 21 meervoud (afk.) 22 puntdicht 25 dier
dat van krengen leeft 28 land in Zuid-Amerika 29 katachtig
roofdier 31 verstand 32 tin (symbool) 33 individuele
gezondheidszorg (afk.) 35 niet glad 36 dag van de week (afk.)
37 en dergelijke (afk.) 38 wijze waarop een kledingstuk
gesneden is 40 zintuigen 42 gesteente 44 rijstgerecht 45
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (afk.) 47 schallend geluid
49 eenhoevig gestreept zoogdier 52 doppen, hulzen van
peulvruchten, vlas enz. 53 raar aanwensel 55 francs (afk.) 57
de oudere (afk.) 59 onaangenaam zoet van smaak 61 deel van
een been 62 soort aap 64 beoefenaar van de leer van de
betrekkingen tussen dieren en planten en hun omgeving of
tussen dieren en planten onderling 66 etage (afk.) 67 soort lamp
(afk.) 68 seizoen 70 familielid 71 ijzer (symbool) 72
muziekgenre 74 klein motorrijtuig 76 zuigorgaan bij vlinders 77
fijn verdeeld.
Oplossingen
U kunt uw oplossing vóór 1 juli 2020
naar de redactie van Vroegop (zie
colofon) sturen. Onder de goede
inzendingen verloten wij 5
cadeaukaarten.
Uitslag winterpuzzel:
De juiste oplossing voor de puzzel in het
winternummer van de Vroegop is:
VERGETEN GROENTEN
Onder de vele inzendingen hebben wij 5
cadeaukaarten verloot.
De gelukkige winnaars zijn:
Mevrouw Knorr-Selderslaghs
Tuinpark Osdorp
Mevrouw M. Keus
Tuinpark De Bongerd
Mevrouw Haaren-Maste
Tuinpark De Bretten
Mevrouw Arents
Aspirant lid
De heer Drupsteen
Aspirant lid

Wij wensen hen veel tuinplezier.

Verticaal
1 Levend wezen 2 zilver (symbool) 3 rechtopgaande watervogel
4 vrucht 5 daar 7 Nederlandse provincie (afk.) 8 een
onbepaalde zaak 9 sprookjestoneel 10 slee 11 voldaan 13
muzieknoot 16 toegankelijk 18 houtskool 19 siervogel 21
honingwijn 23 titel 24 reeds 26 Aruba (in internetadres) 27 om
30 jubelstemming 34 hertachtig dier met zeer lange hals 36
treurig 38 ziek 39 duivenhok 40 oost ten zuiden (afk.) 41
onvriendelijk 43 boom 46 onder andere (afk.) 48 natuurlijk
woongebied van een organisme 50 soort aap 51 soort beer 53
kleur 54 het tegoed dat een ander te vorderen heeft (afk.) 56
soort roofdieren 58 knaagdier 59 familielid 60 sportclub (afk.) 61
mat 63 dus 65 werk 69 koude lekkernij 72 jongstleden (afk.) 73
zoon (afk.) 74 queteletindex (afk.) 75 lidwoord.

