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Van de voorzitter
In oktober schreef ik nog dat het de goede kant op ging met de corona... We zijn nog geen
twee maanden verder en we zitten in een volledige Lockdown: geen vergadering in de kan
tine, dit is heel heel jammer. De vergadering is weer via email en is toch redelijk bekeken;
er is door ongeveer 30 tuinders gestemd, de uitslag krijgt u via de stuifmail.

De tweede winterwerkbeurt werd afgelast, dit omdat het weken achter elkaar geregend had
en het park onbegaanbaar was. De werkbeurt wordt ingehaald in februari 2022, als dit weer
mogelijk is wat betreft de corona.

U heeft allemaal van de Bond van Volkstuinders gehoord hoe het er voor staat wat betreft
de plannen en de huurverhogingen van de gemeente. Er is nog veel werk aan de winkel voor
ons tuinpark om een plan op te stellen en uit te voeren en er komen ook nog gesprekken met
de Bond daarover. Zodra we meer weten hoort u van ons.

Er hebben op het tuincomplex ook weer een aantal inbraken plaats gevonden, dit is heel
vervelend maar bijna niet te voorkomen.  Zorg ervoor dat u geen waardevolle spullen,
etenswaren of drank in uw tuinhuis laat staan. Laat uw gordijnen open, dan kunnen tuinders
die over de tuin lopen om te controleren zien of er wat gebeurd is. Is er toch ingebroken
neem de schade op, maak foto's en doe altijd melding bij de politie. Neem contact op met de
Bond van Volkstuinders voor een schadeformulier. Kom in de winterperiode in ieder geval
regelmatig naar uw tuin dan weet u hoe het er uit ziet en of alles nog in orde is.

Vergeet niet uw water af te sluiten, geiser, toilet en leidingen leeg te maken of te blazen, dit
voorkomt een hoop narigheid.

Fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022

Gerrit
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Inspraak hoofdgroenstructuur
Hoewel de stad groeit en er veel wordt gebouwd, zijn voldoende en
gevarieerde groengebieden van cruciaal belang voor de leefbaar
heid in de stad. Amsterdam gaat daarom rigoureus vergroenen. Met
de Hoofdgroenstructuur beschermen en versterken we belangrijke
groengebieden in de stad; voor nu én in de toekomst.

Ook investeren we in de kwaliteit ervan. We maken een aaneengesloten netwerk van groen, zorgen
voor voldoende diversiteit en beschermen kwetsbare natuurgebieden. Groengebieden in de
Hoofdgroenstructuur blijven groen.

Online informatiebijeenkomst
Datum: 18 januari           Tijd: 16.30 – 17.45 uur
U kunt zich aanmelden via e-mail: hoofdgroenstructuur@amsterdam.nl Via de mail ontvangt u kort
van tevoren de link naar de online bijeenkomst.

Geef uw mening
Om welke gebieden het gaat en wat dit betekent, staat in het beleidskader Hoofdgroenstructuur
(PDF, 48 MB). Van 20 december 2021 t/m 13 februari 2022 kunt u hier uw mening over geven.
Downloaden via: https://bit.ly/3EFnyRX 

Ook kunt u uw reactie per post sturen naar:
College van B&W  p/a Directeur van Ruimte & Duurzaamheid
t.a.v. Hoofdgroenstructuur, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam

Wat gebeurt er met uw reactie
Alle reacties sorteren we op onderwerp (bijvoorbeeld ‘groentype’ ‘recreatie’ of  ‘ecologie’). Zo
krijgen we een goed overzicht van wat iedereen vindt van het advies. Vervolgens maken we een
‘Nota van Antwoord’. Hierin geven we antwoord op alle vragen en meningen, en geven we aan
of en hoe we het beleidskader Hoofdgroenstructuur hebben aangepast.

Het aangepaste beleidskader Hoofdgroenstructuur, de toetskaart én de Nota van antwoord gaan
hierna naar de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt de stukken en besluit of ze de stukken
wil vaststellen. Zodra dit ‘vaststellen’ is gebeurd kan het beleidskader niet meer worden veranderd.
 
Wat is de Hoofdgroenstructuur?
De Hoofdgroenstructuur bestaat uit groen dat:

•   een wijkoverstijgende functie heeft;
•   van grote waarde is voor mens en dier;
•   een cruciale verbindende of structurerende functie heeft;
•   op een andere wijze bijzonder of zeldzaam is.
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Wat gaan we doen?

Amsterdam gaat rigoureus vergroenen. Daarom versterken we de Amsterdamse Hoofdgroenstruc
tuur door:

•   deze groter te maken
•   er een aaneengesloten netwerk van te maken
•   de stevige beschermingsstatus steviger te borgen
•   scherper te zijn op behoud van diversiteit aan groen en de uiteenlopende waarden ervan
•   kwetsbare natuurgebieden in de stad aan te wijzen en te beschermen
•   er voor te zorgen dat de Hoofdgroenstructuur kan doorgroeien als de stad groeit

Wat levert het op?
•   Amsterdam blijft op die manier een mooie en leefbare stad
•   Een robuust groen netwerk is onmisbaar voor een gezonde en aantrekkelijke stad voor mens,

plant en dier…
•   … en een gezonde en aantrekkelijke stad is ook een economisch vitale stad!

Bescherming Hoofdgroenstructuur
Met het Beleidskader Hoofdgroenstructuur continueren we de zware beschermingsstatus van de
Hoofdgroenstructuur en borgen deze nog steviger door toetsing in een vroeg stadium van de
planvorming te verplichten. Om te beoordelen of een initiatief of plan een verbetering van de
groenfunctie betekent, blijft het stadsbestuur de komende tijd voorlopig gebruikmaken van de
adviezen van de onafhankelijke Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC). Het is
aan de TAC om in deze een  goede afweging te maken en burgemeester en wethouders bij de
besluitvorming hierover te adviseren.

Toetskaart
Op de toetskaart in het beleidskader staan alle bestaande groengebieden ingetekend die tot de
Hoofdgroenstructuur behoren.

Hoofdgroenstructuur bevat verschillende type groen. Per groentype gelden andere criteria voor
bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de mate van bebouwing, type paden, voorzieningen en beheer.
Zo is er in stadsparken ruimte voor wandel- en fietspaden, sport- en spelelementen, toiletten, een
kleinschalige horecavoorziening en groene attracties zoals een natuurpad, bloemweide, rosarium
of kruidentuin. Bij een natuurpark zijn juist stilte en donkerte het uitgangspunt.

Bovenstaande is in originele staat terug te vinden op:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/inspraak-hoofdgroenstuctuur/

Van de redactie

Editie Deadline artikelen Deadline drukker

Lente 15 Maart 2022 31 Maart 2022

Zomer 14 Juni 2022  30 Juni 2022

Herfst 14 September 2022 30 September 2022

Winter 15 December 2022 31 December 2022

Voor 2022 kunnen wij uiteraard weer mooie stukjes, foto's, anekdotes, oproepen en wat nog
meer gebruiken voor het tuinkrantje. Stuur deze naar: rustenvreugd@xs4all.nl

Deadlines voor 2022:
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Meer over de merel
Echt iedereen kent de merel, één van meest algemene broedvogels van ons land. Iedere tuin met
een gazon en een paar struiken of bomen is al eens door merels bezocht. Een alledaagse vogels
dus, maar met onverwachte kanten.

Gelukkig worden er weer meer merels gezien in Nederland. Door een ziekte, het usutuvirus, werden
er sinds 2016 minder merels waargenomen. Hoeveel merels aan dit dodelijke virus zijn bezweken is
moeilijk te zeggen, maar dat het gevolgen heeft gehad voor de merelstand is wel zeker. Het virus
lijkt momenteel op zijn retour te zijn. In 2021 is er zelfs geen enkel geval bekend geworden. De kans
dat u merels tegenkomt neemt dus weer toe. 

Luchtgevechten
Lieflijk zingend in het ochtendgloren of vrolijk hippend op het gras; u zou het niet verwachten, maar
merels – en dan vooral de mannetjes – zijn echte vechtersbazen. Bij zo’n knokpartij staat meestal
het eigendom van een territorium op het spel. Daarvoor stellen sommige merelkerels zelfs hun leven
in de waagschaal: niet zelden vallen er doden, doordat ze elkaar dodelijk verwonden of doordat
een onoplettende vogel, blind van woede, tegen een auto of ruit knalt. Ook de vrouwtjes laten zich
niet onbetuigd. Zij richten hun agressie op andere mereldames die het wagen te dicht in de buurt
te komen.

Seriële monogamie
Hoe driftig merelman- en vrouw hun territorium ook verdedigen, dat zegt niets over de huwelijkse
trouw. Beide geslachten kijken (en luisteren) voortdurend of het gras bij de buren misschien
groener is. Merelparen blijven hun - toch al korte - leven dus niet altijd bij elkaar, vaak maar voor
één of twee broedseizoenen. Eenmaal gepaard en tot er een nest met eieren is verliest het man
netje zijn vrouw nauwelijks uit het oog. Hij doet dat om haar in de gaten te houden – er zijn vaak
kapers op de kust. Voor zijn eega heeft het als voordeel dat manlief minder kans krijgt om zelf een
scheve schaats te rijden.

Meesterzangers
Veel mensen kennen – al dan niet bewust – de merelzang wel. Merelmannen brengen een
prachtig, melancholiek repertoire ten gehore, vaak doorspekt met imitaties. Wie goed oplet kan
de verschillende merels in buurt of wijk individueel leren herkennen aan enkele regelmatig terug
kerende favoriete motiefjes. Ook de vogels zelf herkennen hun buur(t)mannen aan de zang. En ze
lezen er heel wat aan af! Natuurlijk is de zang bedoeld om de grenzen van het territorium aan te
geven. Maar ze horen bijvoorbeeld ook aan elkaars zang hoe goed ze in hun vel zitten, en (daarmee)
ook de kwaliteit van hun territorium. Belangrijke informatie voor de mannetjes (en vrouwtjes!) die
er aan denken hun eigen partner in te ruilen.
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Stad of bos?
De merel, van oorsprong een schuwe bosvogel, heeft zich ontpopt als een soort cultuurvolger. De
vogels hebben zich aan weten te passen aan mensen en onze biotoop (stad en dorp). Die aan
passingen gaan zelfs zo ver dat stadse merels bijna andere vogels lijken te worden. Ze zingen
eerder in het jaar (doordat er meer licht is, en het dus eerder voorjaar lijkt te zijn). Ze zingen harder
(om boven het verkeer uit te komen). En uit onderzoek blijkt dat stedelijke merelmannen zwaarder
zijn en soms een kortere snavel en poten hebben en gemiddeld ouder worden dan hun soortge
noten in het bos. Ook de vergelijking van het DNA van stads- en bosmerels leverde onmiskenbare
verschillen op. Stads- en bosmerels beginnen dus ‘uit elkaar te groeien’. Wie weet zijn er over een
tijdje dus zelfs twee soorten merels.

Tuinvogeltelling 2022
Om een vinger aan de pols te houden, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen ‘hun’ merels
(blijven) tellen. De jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling op 28, 29 en 30 januari is daartoe een geschikt
moment. Door de grootschalige aanpak van deze telling (er doen tienduizenden tellers mee) en
het langjarig verloop geeft het een mooi beeld van aantallen en verspreiding door de jaren heen.
Doet u (weer) mee in januari? En wilt u dan extra op ‘uw’ merels letten?

Jaar van de merel
Uit verschillende telprojecten blijkt dat de merel, vooral in het stedelijk gebied, al langer achteruit
gaat. Het broedsucces van de soort vertoont een zelfde trend. Daarom is 2022 door Vogelbescher
ming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot Jaar van de Merel. We gaan
onderzoeken wat er aan de hand is met de merel, zowel wat de productie van jongen betreft, als
met hun leefgebied en voedsel. En natuurlijk houden we het Usutuvirus in de gaten. Op jaarvan
demerel.nl vindt u meer informatie, ook over hoe u zelf mee kunt doen.
 
Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Koos Dansen; Pixabay
 

Meer vogels
Meer weten en meer dan 320 soorten vogels ontdekken? Kijk voor meer informatie op:
https://www.vogelbescherming.nl/
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groendubbel

Workshops,

Aanleg en

Onderhoud

Czaar Peterstraat 95

1018 PD  Amsterdam

Telefoon : 06 - 42 50 11 81
Openingstijden: Kijk op www.dubbelgroen.com

Tuin & Ontwerpwinkel

Een groen en

stedelijk concept
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Een stukje natuur
Overal wordt alles opgeruimd: de sloten worden 'geschoond', bomen ingekort, struiken verwijderd
en groen afgemaaid. Niet altijd naar ieders wens. Met grote machines worden bramen en riet
gemaaid en meestal wordt de boel opzij geschoven. De grote berk die mooie berkenzwammen
had is op het pad geschoven, zodat het bospad nu gestremd is. Er overheen stappen is de enige
mogelijkheid nu. De ringsloten zijn weer met een baggerbootje te pakken genomen. De takken die
onderwater lagen zijn op de kant gegooid op het Kaplaarzenpad. Waterplanten en oeverplanten
zijn afgemaaid en op de kant geschoven. Vissen stierven voorheen en lagen allemaal naar zuurstof
te happen. Dat is het resultaat van oude regels: leeg en schoon moet het zijn. Kortzichtig en dom
en geen wonder dat Nederland onderaan staat op de lijst wat het water betreft. Zo moest het
vroeger ook op alle tuincomplexen zijn. Leeg en schoon.

Geen rommelige overhoekjes, maar alles glad en veilig. Doodarm en vergiftigd. In het Tuinieren zijn
we al een stuk verder en wijzer geworden: er is van alles meer als er niet teveel verwijderd wordt en
de biodiversiteit is groot als overhoekjes blijven staan. In de sloot mogen we 10% laten staan aan
oeverplaatsen en hier worden niet alle waterplanten verwijderd omdat het met de hand wordt
gedaan, met hark of sloothaak. Slechts eens in de 10 jaar worden de binnensloten uitgebaggerd
en ook niet eens allemaal.

Bij onze Ecopoel is ook weer hard gewerkt, door vrijwilligers en tijdens de werkbeurten. Veel bramen
zijn weggeknipt, de wilgen geknot, elzen afgezaagd tot op de stobbe en dit jaar hebben we de
struikwilg flink ingekort, zodat ook daar riet en bramen rondom geknipt en gemaaid konden worden.
Het resultaat is weer een schitterend uitzicht over de Weersloot, waar de futen, krakeenden, water
hoentjes en meerkoeten zwemmen, de aalscholver duikt en bij de poel een grote zilverreiger stond.

De IJsvogels hebben hier een waar paradijs met
al die stekelbaarsjes. Ze vissen vanaf een tak
boven het water, een brug, een boomstam of een
tuinhek. Er staan nog overal bijzondere padden
stoelen: champignons, paarse schijnridders, rode
koolzwammen, nevelzwammen, aardsterren en
ook goudvliesbundelzwammen. Die mysterieuze
bodemwereld, waarbij wij ons mogen verwonde
ren en genieten, op snipperpad, boomstam of
zomaar, onder de struiken. Een elzenkrulzoom was
geen 15 cm maar wel 25 cm!!! Onder de Cana
deze elzen, die nu pas hun blad laten vallen.

De kleuren zijn weer prachtig, de rode bessen, gele bladeren en alle kleuren groen. Het is mooi op
ons tuinpark...en nat. Ik hoop op een zonnige droge winter, met een beetje sneeuw en ijs.

Sjarifah 
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Halloween 2022
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Poelen workshop
Op zaterdag 16 oktober en zaterdag 13 november heb ik deelgenomen aan een poelenworkshop
‘Poelenbeheer voor Libellen en Amfibieën’ georganiseerd door Nardinclant landschapsbeheer.We
begonnen met de presentatie- en oriëntatie dag in de Infoschuur van het GNR in Hilversum. 

Het globale programma van de 1e dag was een halve dag theorie en ’s middags naar buiten
richting diverse poelen. De introductie werd gehouden door Jan Loggen van Nardinclant Land
schapsbeheer. Waarna er een uitgebreide presentatie volgde over amfibieën door Edo  Goverse
van RAVON. Na de vele vragen aan Edo volgde Gerdien Bos van de Vlinderstichting met een
presentatie over libellen. Beide presentaties waren zeer uitgebreid en als je helemaal niets wist van
poelen, salamanders, beheer van poelen, vlinders, zuurgraden, maaibeheer of anderszins interes
sante materie was je na deze educatieve serie heel wat wijzer.

 
Na wat koffie en heerlijke broodjes te hebben mogen wegwerken met de complimenten van
Nardiclant zijn we op weg gegaan naar de parkeerplaats op de Oude Meentweg.

In het programma waren 4 poelen opgenomen, die liggen op loopafstand van elkaar. Elke poel
heeft zijn eigen karakter. Het geeft een compleet beeld van de diversiteit aan poelen. Voor gezon
de en levensvatbare dierpopulaties, is een kleinschalig netwerk van poelen noodzakelijk. Amfibieën
zijn namelijk weinig mobiel. Doelsoort is de Kamsalamander, die als kritische soort bekend staat.
 

Plantenjacht
Doe ook mee aan de eindejaars plantenjacht, kijk op: https://www.floron.nl/plantenjacht
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De praktijkdag werd gehouden op zaterdag 13 november bij het Tienhovenskanaal aan de
Zwartenbergseweg in Hilversum. Dit was een voor mij compleet nieuwe locatie en verrassend mooi.

De werkzaamheden bestonden uit baggeren in de poel, het snoeien van boomopslag op de oever,
het leggen van het snoeimateriaal op een ril in de bosrand (achter het hek). Allerlei werkzaamhe
den die ik eigenlijk van onze werkbeurten kende en nu wederom zelf mocht meemaken. Mocht je
ooit met Sjarifah bij de Ecopoel zijn geweest en aan het einde van het jaar daar hebt meegewerkt
weet je hoeveel werk het is en dat het nog behoorlijk zwaar is ook. Het werd een leuke dag om met
fijne mensen door te brengen en te eindigen met veel zweet en moddervlekken all over.

 
Mocht je nu zelf ook eens naar z’n workshop willen houd dan de website van Landschap Noord-
Holland in de gaten. Regelmatig worden hier (vaak gratis) cursussen en workshops aangeboden.
Wil je een cursus doen die ook ten bate van ons tuinpark is, neem dan contact met me op.
 
Met groene groetjes,
Geoffrey@tuinpark-rustenvreugd.nl
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Van het buffet
't Is corona en het blijft corona; met alle varianten. Het is stil op de tuin en verschrikkelijk nat. Blubber
rondom. De pomp draait overuren. De paden zijn onbegaanbaar en overal liggen grote plassen.
En de grote diepe plas buiten ons hek blijft zoals die is....wel 20 cm diep....daar gaat geen 30 cm
asfalt overheen.

Nog even en dan is het jaar om. Met al zijn ups en downs. Het park zelf staat er goed bij, zit vol met
wintervogels. De groene Drijvende Tuinen liggen geparkeerd achter de kantine, te wachten op de

grote tewaterlating in de lente. De kantine wordt
slechts gebruikt door de Kleiduifjes en die ene
winterwerkbeurt om de soep op te warmen. Kno
pers zijn in een groot vlechtproject verzeild ge
raakt  om de Oostenburger vaart te gaan helpen
zuiveren; er worden Wilgendruppels gevlochten
die, verzwaard en beplant met waterplanten,
onder de DrijvendeTuinen worden gehangen. Als
broedplaats voor het onderwaterleven. Elke zon
dagmiddag wordt daar druk aan gewerkt, buiten
in de hut.

Van een kerstig gevoel is weinig te merken. Geen versiering binnen, ook weer geen Kerstfair dit jaar
met overheerlijke oliebollenverkoop en soep, geen handwerk, zangkoor Double Dutch en geen
kerstmuziek daar. Slechts een ijsvogel en een winterkoning die zich laten horen.

Gelukkig is Halloween wel doorgegaan, met toeters en bellen, maar buiten. Graven in het speelveld, 
een super liveband met heerlijke meezingmuziek. Sfeerlicht, pannekoeken van Paula, appelflappen,
pompoensoep, gevulde eieren, warme en koude
hap en heel veel kinderen uit de buurt... Mooi
geschminkt en veel dansheksen, muzikanten en
tuinzangers. Er zijn plannen om zelf piepschuim
blokken aan te schaffen om een podium te
maken als er een feestje is, om op te zitten in de
zon, of als vlot als er een boom over de sloot ligt.
Met andere woorden: Rust en Vreugd begint haar
eigen Knoopgroep. Een goed voornemen voor
alles wat komen gaat.

Samen aan elkaar knopen hebben we jaren ge
leden ook al gedaan in het project "Aan elkaar
knopen", waarmee groene groepen van Het Gooi
tot Den Helder met een dik touw zich konden
verbinden en de Stadsdeel bestuurster daarvoor
een intentieverklaring op haar knieën tekende
hier.

De komende 5 jaren gaan we vlechtend onder
water. In Oost, Noord en Centrum.Ook de water
tuinen aan de Ruysdaelkade willen Wilgendrup
pels, dat zijn 139 watertuinen. Wordt het toch weer
gezellig. Zondag a.s. gaan we wat Kerststukjes
maken met de Kleiduifjes,  voor wat sfeer buiten
of in huis.

Sjarifah - 16 december 2021
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Op en rond Schellingwoude
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Van de werkgroep ecologisch beheer
Hoera, hoera, volgens mij zijn we jarig en vieren we ons
25-jarig bestaan als werkgroep, cadeautjes hoeven we niet.
De Natuur is één groot cadeau. Kijken, luisteren, ruiken en
ervan genieten. Dat krijg je eigenlijk alleen maar voor elkaar
als je er hard voor gewerkt hebt. Ik zou een heel dik boek
kunnen schrijven over alle dingen die ik gezien en beleefd
heb als lid van de werkgroep. Het zou een hele dik boek
worden als ik daar ook alle foto's in zou plakken die ik in de
tijd gemaakt heb. Gelukkig heb ik een vaste column in ons
Uit en Thuiskrantje, zodat veel mensen het konden meebe
leven.

Ergens in 1995 deed ik, op advies van vriendin Josie Dub
beldam van tuinpark Amstelglorie, een melding bij Land
schap Noord-Holland dat wij een Werkgroep ecologisch
beheer wilden aanmelden. Als werkgroep lid kon je veel
gratis cursussen volgen daar. Frits Boerwinkel, Annika Lan
geveld en Kees Groeneweg werkten voor Landschap
Noord-Holland en gaven de meeste cursussen. Alles over
groen, biotopen, bomen, vogels, vlinders, insecten, amfi
bieën, vleermuizen en vissen. Bij hen kon je alles leren. Werd
je meegevoerd naar het Gooi, het Zwanenwater, de Ken
nemerduinen of een fort. Om daar de boel te aanschouwen
of te werken. Stapte je in een boot voor de water- en oever
plaatsen of zompige rietvelden. Bij de cursus Fenomenolgie
leerde je het fenomeen herkennen bv: waarom planten
daar geen en daar wel dauw hebben.... Bij de cursus Knotbomen toerde je met enkele auto's van
het ene knotwilgen- of elzen paradijs naar het andere; deze werden elk jaar geknot, de andere om
en om, en weer andere 2 niet en 1 wel....en waarom!

Bij de cursus Handgereedschap werd alles in- en uitelkaar gehaald, schoongemaakt en gevijld. Bij
EHBO werd je gewezen op alle gevaren. Bij Arbo op de veiligheid en mocht je andere groepen
zeggen wat ze verkeerd deden... Bij Bosmaaieren en motorzagen zat veel theorie en ging je
daarna met je machine aan de slag. Ook de zeiscursus is veel bezocht door onze tuinders en in
het Openluchtmuseum werd het WK maaien met de zeis elk jaar gehouden,  waar ik 2 jaar mocht
meedoen. Een hele belevenis daar!

Op de Noord-Hollandse Natuurdag in Sloterdijk kon je heerlijke lezingen over van alles en nog wat
bijwonen en daar verzamelde ik heel veel folders, tijdschriften en boeken over de natuur. Leren,
jezelf wijzer maken, volgens mij zijn we daarvoor hier op aarde. Leren zien wat wel of niet goed is.
Leren van elkaar en het ook weer doorgeven op de een of andere manier. Je gevoel zegt of het
wel of niet goed is wat je doet. Met Natuur zit je goed....
zonder niet.

Ons tuinpark is een groene buffer tegen het stadsgewoel.
Torens van meer dan100 meter worden nu uit de grond
gestampt in de Sluisbuurt. Rondom ons worden alle bermen
aan gort gereden door grote en kleine wagens. Wij gaan,
na het asfalteren, onze bermen beschermen met boom
stammen. Die houden dat blik wel tegen samen met wat
zaaigoed en wilde planten. In het nieuwe jaar, als de
bloemen gaan bloeien, gaan we door met genieten van
ons Tuinpark Rust en Vreugd.

Sjarifah 
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Bestuurs- en Commissieleden

1e Voorzitter
Gerrit Meijerman (tuin 49)
voorzitter@tuinpark-rustenvreugd.nl
 

Vice Voorzitter
Katinka de Maar (tuin 86)
voorzitter2@tuinpark-rustenvreugd.nl

1e Secretaris
Maarten Naaijkens
secretaris@tuinpark-rustenvreugd.nl
 

 

 
1e Penningmeester
Wim Jansen (tuin 68)
penningmeester@tuinpark-rustenvreugd.nl
 

 

Bestuurslid
Mees Kolvoort (tuin 60)

Bestuurslid / Notulist
Jos Palm (tuin 16)

Inkoop
H. Reerink (tuin 30)

Tuincommissie
Mw. I. Van ’t Hull-Meijer (secretaris,tuin 84)
G.H.Meijerman jr. (tuin 36)
B. Tolmeijer (tuin 88)
Mw. R. Loonen (tuin 33)
Mw. A. Boekhoudt (tuin 72)
Lena de Ronde (tuin 78)
Lynn Shore (tuin 59)

Werkgroep Ecologisch Beheer / Arbo
Mw. S.H.Meijerman (tuin 49)

Buffetcommissie
Mw.S.H.Meijerman (tuin 49)
Annemarie Soeterik (tuin 28)
H. Reerink (tuin 30)

Kascommissie
A.Sijbesma (tuin 74)
H. Bouwmeester (tuin 33)
Dhr. Chevallerau (tuin 1)

Bouw- en Taxatie / Waterbeheer
C. Noordermeer (Voorzitter)
G.H.Meijerman (tuin 49)
Ron Sont (tuin 17)
J.Kok

Redactie / Social Media
Robin Meijerman (tuin 26)
Geoffrey Meijerman (tuin 36)
Sjarifah Meijerman (tuin 49)
Mariëtte Wijne (tuin 56)
Maarten Naaijkens (tuin70)
Marciel Witteman (tuin 67)

EHBO
Annemarie Soeterik (tuin 28)
Sjarifah Meijerman (tuin 49)
Geoffrey Meijerman (tuin 36)

J&O / Jong Rust en Vreugd
Annemarie Soeterik (tuin 28)
Brechtje Schaling (tuin 23)
Saskia Kraak (tuin 20)
Katja Bloem (tuin 110)
Joke Terpstra
Veerle Snijders

Inschrijvingen: zie website van Rust en Vreugd: https://www.tuinpark-rustenvreugd.nl/, het seizoen
2021 duurt van 27 maart 2021 t/m 31 oktober 2021.
 
Bestuur:

 
Commissies:

 

Merel mooiweer
Merel heeft kerstvakantie en is er volgend
jaar weer met onhandige avonturen.
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