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Van de voorzitter
Het seizoen is alweer voorbij: heel mooi weer en daarna heel veel regen en dat was ook wel nodig,
want het was heel erg droog. We moeten voortaan goed opletten met het gebruik van water uit
de kraan; dit wordt steeds duurder en mischien ook schaarser. Laat dan ook geen zwembaden
vollopen, kost veel schoon drinkwater en is ook niet toegestaan volgens onze reglementen.

Er zijn ditmaal ook weer een aantal tuinen verkocht, en wat wel opvalt is dat er veel slecht onder
houden huisjes bij zijn. Het is verplicht je opstallen goed te onderhouden. En als je het wil verkopen
en het is in goede staat kun je er een goed bedrag voor krijgen.Dit geldt ook voor je tuin: kom re
gelmatig naar je tuin dan is onderhoud een stuk makkelijker, en het is heel gezond om in je tuin te
werken.

Er is de afgelopen maanden veel georganiseerd en één daarvan was het zomerfeest. Dat was zeer
geslaagd te noemen, prima geregeld met leuke livemuziek en een hapje en drankje.

We zijn ook voorzichtig begonnen met het bouwen van de kas: materialen ingekocht, kozijnen
gerepareerd, als we bezig zijn dan kunnen we altijd extra handjes gebruiken. Ook zijn er palen
geplaatst voor de verlichting van de Jeu-de-boulesbaan.

Dan zijn er nog altijd tuinders die denken dat ze hun camper, aanhanger, caravan of boot op het
parkeerterrein mogen neerzetten.  Dit mag alleen om ze te laden of klaar te zetten om er mee weg
te gaan. Dus niet als stallingsplek.
De tuinparken die bedreigd worden door de windmolens nemen een advocaat in de arm om de
plaatsing van de windmolens in de buurt van de parken af te wenden, we houden u op de
hoogte.

Het Halloween feest wordt weer gehouden op 29 oktober, U moet beslist komen want het is altijd
een heel spektakel.

Als u van de tuin afgaat sluit uw hoofdkraan af en
blaas de leidingen leeg. Vergeet niet uw geiser
en toilet ook te doen. Is uw hoofdkraan stuk, meld
het aan het bestuur en wij zorgen ervoor dat er
een nieuwe wordt gemonteerd.

De  Algemene Leden Vergadering wordt gehou
den op 26 november, vanaf 10:00 uur.in de kan
tine. Zoals u wel weet is alles duurder geworden
en dat zullen wij ook merken in onze begroting.

Gerrit

Van de redactie

Editie Deadline artikelen Deadline drukker

Winter 15 December 2022 31 December 2022

Lente 12 Maart 2023 26 Maart 2023

Zomer 11 Juni 2023 25 Juni 2023

Herfst 10 September 2023 24 September 2023

Winter 17 December 2023 31 December 2023

Voor het laatste krantje van dit jaar en voor alle van volgend jaar kunnen wij uiteraard weer
mooie stukjes, foto's, anekdotes, oproepen en wat nog meer gebruiken voor het tuinkrantje.
Stuur deze naar: rustenvreugd@xs4all.nl
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Landschap Noord-Holland - Cursus op locatie
Vanuit Landschap Noord-Holland worden voor vrijwilligers in de natuur regelmatig cursussen
gegeven voor Natuurbeheer, uiteraard moeten die veilig verlopen. Mocht er onverhoopt toch
iets gebeuren, dan kan de cursus EHBO / Reanimatie en gebruik van de AED van pas komen.
Voor de gelegenheid laatsgenoemde cursus in en rondom onze kantine gehouden. 

Een kleine impressie...
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Van het buffet
Veranderingen, best wel veel, is het motto over
2022. De kantine bezetting is anders, openings
tijden ook, weinig te doen op zondagmiddag.
Ikzelf was na een werkvakantie in Limburg met
een zware bronchitis teruggekomen en heb me
in augustus,  tijdens voorbereidingen voor zo
merfeest, Jeu-de-Boulestoernooi en tuingolf, erg
rustig gehouden. Zelfs de DrijvendeTuinen in de
Wittenburgervaart kregen weinig water van me.
Gelukkig konden we een pomp op accu vinden,
dat maakte alles daar een stuk makkelijker.

In aanloop naar de herfst begonnen sommige
leden van onze Kleiduifjes te morren dat het
wekelijkse entreegeld toch wat te veel was (kof
fie, thee, toilet, licht en verwarming)....toen heeft
juf Anne stoer de knoop doorgehakt en de boel
per direct opgeheven. Dus was deze week de
laatste dinsdag dat we de boetseerders zagen,
met koffie ,thee en gebak en bijna alle spullen
uit de 2 opbergkasten werden opgeruimd en
meegenomen.

Er werden in september weer veel feestjes gege
ven, dat is echt een feestmaand bij de tuinders.
Tijdens flinke buien lekte het soms weer in de
kantine, maar daar is ook al naar gekeken en er
wordt aan gewerkt. De kantine is tenslotte bijna
50 jaar oud en wordt wat doorluchtig. Vlak voor
het zomerfeest moest ook de grote barkoeling
worden vervangen, de oude had het opgege
ven.

Daags voor het feest werd hij geïnstalleerd en
het was echt een leuk feest! Elvis was een lust
voor het oog en oor (...). en daar werd flink op
gedanst. Hapjes en drankjes gingen er goed in
en het feest was een groot succes.

In oktober gaan we zondagsmiddags weer van
alles doen. Vlechten aan lichtjeskorven en stan
daarden en Halloween voorbereiden. In eigen
tuin kunnen de bollen de grond weer in. De kas
naast de kantine gaat er ook aankomen: de deur
staat er al. Met vrijwilligers die een handje willen
helpen komt de rest er ook wel....misschien  al
voor Kerst. Op vrijdag 23 december willen we
weer gaan gourmetten in de kantine, dus daar
moeten ook weer versieringen voor gemaakt
worden.

Sjarifah

5



Jeu-de-Boules toernooi 2022
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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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Tuinpark Rust en Vreugd, Paterslaan 10, Schellingwoude  

Tuinpark Rust en Vreugd
presenteert

AANVANG 
16.00u

Dress to impress

LIVE
MUZIEK



Op en rond Schellingwoude - De Schellingwouderscheg
Ecologische kaart Noord

Een schitterende regenwoud ervaring viel ons de avond van
28 september te beurt in het Vliegenbos tijdens een excursie
vooraf aan de bijeenkomst Ecologische kaart
Noord.

Groene Longen vroeg een ecologische kaart aan als on
derlegger van de Integrale landschapskaart Noord. Daar is
intussen hard aan gewerkt door het stadsdeel en werden
bewoners serieus gevraagd naar kennis en inzicht mbt de
natuur in Noord. De kaart is nog niet klaar, maar het resultaat
mag er straks zeker zijn.

Bewoners, ecologen en landschapsarchitect bogen zich samen over ecologische knelpunten, lage
oevers, bomen, bossen, fauna passages, inheems bloemenzaad en nog veel meer.

Het mag uniek genoemd worden dat Amsterdam zo’n kaart ontwikkelt en we zijn trots op het feit
dat stadsdeel Noord dit initiatief oprecht heeft omarmd.

Zie ook de facebook groep op:

www.facebook.com/schellingwouderscheg
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Een stukje natuur
Eind september en nu is het echt herfstig. Wind ,regen en het lijkt of ik in mijn eigen volière zit. Onder
ons voorportaal met afdak is het speelkwartier van koolmezen en pimpels. Tientallen bekijken al
mijn hobbyrommel. Vlechtwerk, kralen, kettingen, gevlochten staarten van gras, bies en lisdodde.
Mijn zaden dozen worden opgeschud en er wordt volop genoten van de vogelpindakaas. Ik heb
net geprobeerd om mijn grote parasol te herstellen. Gespuis heeft daar afgelopen winter flinke
gaten in geknaagd, maar doet nog goed dienst als zonnescherm. Een gevonden bloemengordijn
verknipt en er aan twee kanten opgenaaid. Misschien dat ze het deze winter met rust laten, volgend
jaar gaat vast de zon weer volop schijnen.

Afgelopen vrijdag, net op de dag van de biologische herfst, liepen er 8 kippen kuikens rond in het
kippenhok.  Mooi, geel donzig met bruine vlekken en strepen. Het kipje was verdwenen, maar toen
Gerrit en Henk bij de muurtjes van de nieuw te bouwen kas werkten, schoot ze ineens richting
kippenhok en kreeg van de mannen een paar handjes graan. Enorm hongerig was ze en toen
wisten ze dat ze ergens verborgen zat. Nu zit ze telkens met haar vleugels wijd ergens op de grond,
al haar kuikens warm verbergen.

De jonge stadsecologen Atze, Stijn en Ronald hebben met hun wildcamera's nieuwe ontdekkingen
gedaan....Op onze vogeleilanden spotten ze een steenmarter! De eerste voor Amsterdam.  Waar
schijnlijk heeft die ook al die ratten bij het kippenhok verorberd. Helaas is er enkele weken geleden
een steenmarter doodgereden bij het tankstation bij de Zuiderzeeweg.  Met al dat verkeer hebben
dieren weinig overlevingskansen. Misschien dat er meer faunapassages kunnen komen, nadat wij
de Ecologische Kaart van Amsterdam Noord hebben kunnen aanvullen. Elk tuinpark,  maar ook
bewoners kunnen ideeën aandragen voor het verbeteren van groen. Of het helpt weet ik niet, de
plannen voor stedenbouw in Noord zijn groot. Nieuwe wijken hebben Nieuwe wegen nodig,
openbaar vervoer en fietspaden.

Ikzelf probeer zoveel mogelijk te genieten van wat er nu nog is. Zaterdag was er een vaartocht in
het Ilperveld gepland voor NMV-ers, de paddenstoelen vereniging. Ooit met Landschap Noord-
Holland daar wezen varen, uitgestapt op zompige eilandjes. Er is daar
een nieuwe boot nodig voor rondleidingen. Ik kon me al die mossen
en planten nog vaag herinneren en heb me goed aangekleed tegen
regen en wind, een kussentje meegenomen want die banken zijn
hard! In deze metalen boot waren geen banken! Een staboot! Op de
reling kwam mijn kussentje goed van pas en we voeren met ongeveer
15 man richting eilandjes. Heel veel riet. Maar ook watermunt, lisdod
den en wilgenroosjes. Op de gemaaide eilandjes was het smullen
voor ons....zeldzame cantharellen, knalrode wasplaten, krulzomen en
berkenboletenin alle kleuren. Heel erg veel ronde zonnedauw en
tussen berkenbos grote viltige maggizwammen en bulten veenmos
van een halve meter hoog. Zo dichtbij Amsterdam en zo bijzonder !

Ook hier op het tuinpark komen al veel bovisten boven de grond. De
regen zorgt ervoordat de grond openspringt met vruchtlichamen, de
bloemen van de paddenstoelen. Het ondergrondse mycelium groeit
elk jaar een stukje.

Sjarifah

Bestuursmededeling
De begrotingsvergadering wordt op 26 November 2022 gehouden, aanvang 10:00 uur,
kantine Rust & Vreugd. De agenda en onderliggende stukken zullen via de website en de
stuifmail worden verzonden.
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Zomerfeest 2022 - Tuingolf
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Zomerfeest 2022 - Party Colada

14



15



Zomerfeest 2022 - Vossenjacht
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Van de werkgroep ecolo
gisch beheer
Na al dat werken aan de DrijvendeTuinen en het
vlechten van meer dan honderd wilgendruppels
zijn de tewaterlating en de buitenreceptie fan
tastisch verlopen. Volop zon de hele aanlooppe
riode dat er geplant kon worden; op de receptie
was het 34 graden en drankjes en watermeloe
nen gingen er goed in en ook werd er heel wat
afgezwommen in die Wittenburgervaart. Een
zeer onverwachte verrassing  was het voor
Hanne en mij toen wij een wilgendruppel boven
water trokken....zwaar was hij. Er zaten wel dui
zenden kleine mosselen aan. Wat een leven en
wat een succes! Nu al. Wij hebben van de ge
meente een vergunning gekregen voor 5 jaar,
voor onderhoud. Dan wordt het geëvalueerd en
gekeken of ze voldoen. ...misschien mogen er
meer bijkomen als het een daverend succes is.
Alles zit er op....De planten doen het goed, vo
gels, vlinders,  bijen, spinnen en mieren ook.
Prachtige paddenstoelen op de snipperpaad
jes.

Ik ben benieuwd of de eendenbroedkorven
straks gebruikt gaan worden.

Bij de ecopoel groeit alles geweldig: bramen en
brandnetels, riet en wilgen. Er bloeide ook van
alles: heel veel koninginnekruid en kattenstaart, 
maar ook parnassia , watermunt en rolklaver. Nu
bloeit ook het oranje havikskruid en staan er best
veel uitgebloeide orchideeën stengels. Een
groot deel is al gemaaid en afgevoerd, maar er
moet nog heel veel gedaan worden,  daarom
hebben we het park aangemeld voor de Lande
lijke Natuurwerkdagen op 4 en 5 november.
Misschien dat er ook mensen uit de omgeving in
het groen willen werken.

Ons kaplaarzenpad is ook weer begaanbaar;
daar heeft een robotmaaier de braam flink te
ruggedrongen; een jongenman  met bosmaaier
deed de slootkant. Nu is het weer een prachtig
wandelpad, onderdeel van de Wandelroute
Boven IJ.

Op het knuppelpad bij de uitlaat staan al een
grote toef kale inktzwammen. Ik hoop dat het een
mooi paddenstoelenseizoen wordt. Met al die
buien moet dat lukken.

Sjarifah
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Notulen Algemene leden vergadering 21 mei 2022
 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen -  en dan zijn er dit keer zeer veel –
welkom, en uiteraard ook Annemieke Timmerman van de Bond Van Volkstuinders die de vergade
ring bijwoont. Tevens vraagt de voorzitter voordat hij verder gaat één minuut stilte om tuinder Henk
Lurling te herdenken, en ook om even stil te staan bij de oorlog in Oekraïne.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Ingekomen stukken.
Er zijn een aantal machtigingen voor stemming. En er is een ingekomen stuk van de tuincommissie
over punt 17 van de vergadering, de werkbeurten.

4. Notulen begrotingsvergadering 2021.
Goedgekeurd – ‘stond bijna niets in’ roept iemand, logisch dus.

5. Jaarverslag secretaris.
Goedgekeurd.

6. Jaarverslag Bouwcommissie.
Goedgekeurd.

7. Jaarverslag Tuincommissie.
Goedgekeurd. Twee nieuwe leden bij tuincommissie, Irma van der Plas en Liesbet Milort. Nu tuin
commissie aan bod komt, volgen aantal vragen. Vraag van Robin Meijerman over inheemse bomen
die tuincommissie heeft geplant. Antwoord: Iepen en Wilgen die water vasthouden. Marciel Witte
man vraagt of aantal tuinbeurten niet flexibeler kan. Jacobien Eijgenraam is benieuwd of werk
zaamheden aan ecopoel ook stempel opleveren voor tuinbeurt of dat het nog vrijwilligerswerk is –
kan ook onder tuinbeurten vallen, is besloten door bestuur. Theo Fafieanie wil weten of er leden
van de tuincommissie zijn gestopt. Jazeker: Monique en Lena zijn ermee gestopt. Tijd dus voor een
applausje. Dat inderdaad er welwillend op volgt.

8. Jaarverslag Kantinecommissie.
Goedgekeurd.

9. Jaarverslag Werkgroep ecologisch beheer.
Goedgekeurd.

10. Jaarverslag Jong Rust en Vreugd.
Goedgekeurd. Opmerking van jeugdcommissie, helaas door corona niets kunnen doen, hopelijke
breken betere tijden aan.

11. Bespreking financieel jaarverslag 2021.
Wim Jansen, onze penningmeester, licht de begroting toe. Hij doet dat in het begin met zijn zacht
fluwelen stem, die op gehoor rekent alleen al vanwege de inhoud van zijn betoog, totdat hij van
achter uit de zaal om meer volume gevraagd wordt, daarna gaat hij had harder spreken.

Stefan de Maar vraagt  hoe het zit met de 23.000 euro minder, het verschil tussen reserves en het
bedrag op de bank, of Wim dat verschil kan uitleggen. Wim antwoordt dat op de bank 23.000
euro  minder staat dan dat het totale vermogen van de tuin is, legt uit dat het allemaal te maken
heeft met boekhoudkundige wenselijkheid, met het recht trekken van een en ander. Er is dus geen
geld verdwenen, dit is hogere boekhoudkunde.
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Irma van der Plas wil weten wat de onderhoudsbijdrage van het stadsdeel inhoudt. Antwoord: De
onderhoudsbijdrage van de gemeente daar kan de tuin aanspraak op maken wanneer ze reke
ningen indient tot aan een bedrag van 5400 euro voor werkzaamheden aan en op het complex.
Daarnaast merkt de penningmeester op dat het bedrag dat jaarlijks overblijft van de onderhouds
bijdrage – dat dus niet wordt aangesproken -- voor onze tuin wordt gereserveerd bij de Bond voor
het baggeren.

Jacobine Eijgenraam merkt op dat de rioolheffing hoger is uitgevallen, ziet dat niet op de begroting
terug, hoe zit dat? Wim antwoordt dat tuin in verleden altijd is vrijgesteld, die vrijstelling is in 2018
helaas opgeheven. Tuin moest vanaf dat jaar 1400 euro per jaar betalen – voor twee wc potten in
de kantine (dure ontlasting roept de zaal, voortaan grote boodschap uitsluitend in eigen huisje
doen). Dat bedrag moest drie jaar lang met terugwerkende kracht betaald worden. Vanaf dit jaar
is bedrag opgenomen in de begroting. Annemieke (BVV) licht een en ander toe, na zich te hebben
voorgesteld als onze buddy voor het Groen. Ze wil over het onderwerp opmerken dat je als Amster
dammer maar één keer poept, thuis of op de tuin, dus je betaalt als inwoner al voor wat je thuis
produceert. Verder wil ze iets vertellen over gesprek met gemeente over rioolheffing.  Discussie
gaande met gemeente of septic tanks vervuilen en onder rioolbelasting zouden moeten vallen.
‘Weet dat wij ons daartegen verzetten, verzekert ze, ‘wij hebben onze munitie klaarliggen.’

Ger Casparie merkt op nu het toch over belasting op vervuiling gaat of ‘vuil en minder vuil water
kan worden gedefinieerd, zodat we weten wanneer we kunnen gaan baggeren. ‘Is ander verhaal’,
zegt Annemieke, ‘baggeren gaat over diep baggeren.’’. John Chevallerau begint nog eens over
‘die 1400 euro, ‘die begrijp ik niet.’ Is net uitgelegd, leggen anderen hem uit.

Na dit milieuverantwoorde intermezzo  gaat vergadering weer verdere met de begroting.
Bij diverse kosten staat kosten technische commissie, wie zit daarin. ‘Henk en ik’, antwoordt de
voorzitter.

Geoffrey Meijerman merkt op dat afgelopen jaar geen vuil is opgehaald, ziet post vuil ophalen ook
niet op begroting, is dat omdat er niet is opgehaald, instemmend antwoord van bestuur en pen
ningmeester.

Jacobine Eijgenraam vraagt of er iets is geregeld voor oudere en en hulpbehoevenden die vuil niet
zelf weg kunnen brengen. Antwoord: er staat het aanbod om dat te doen via het bestuur, mensen
maken er tot op heden geen gebruik van.

Na de bespreking wordt het financieel jaarverslag goedgekeurd.

12. Verslag Kascommissie.
Nadat Herman Bouwmeester verslag kascommissie heeft voorgelezen wordt het verslag goedge
keurd.

Naar aanleiding van dit punt ontstaat druk gesprek over de aanschaf van een pinautomaat door
de tuin. Maakt betalen in de kantine, en bij het kopen van gasflessen makkelijker. Adviezen vliegen
over en weer door de zaal. Ger Casparie vraagt om termijn voor aanschaf pinapparaat. ‘Voor de
kerst’ moet lukken roept de zaal. Gaat dit jaar gebeuren belooft het bestuur. Áchterlijk dat het niet
volgende week al kan’, merkt Marciel Witteman op. Wordt aan gewerkt, belooft bestuur nogmaals.

13. Goedkeuring en decharge financieel jaarverslag 2021.
Aldus geschiedt, ook onder dik applaus.

14. Versnelde afschrijving.
Dat punt is net ook al aan de orde gekomen, onder bespreking financieel jaarverslag 2021, aldus
Wim. ‘Versneld afschrijven is boekhoudkundige kwestie, kost niemand wat, is kwestie van verschui
ven. Femke vraagt of er ook nadelen zijn aan versneld afschrijven, geen nadelen, is het antwoord.
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Marianne Zweerman wil weten of je belast wordt op je reserves. Ja, zegt de penningmeester, ne
gatieve rente, paar 100 euro per jaar, kan geen reden zijn om geen reserve op te bouwen.

15. Aftreden en niet herkiesbaar M. Naaijkens secretaris.
Maarten houdt ermee op, zaal vraagt om éen speech’ bij zijn afscheid. Maarten doet op beschei
den glimlachende wijze aan het verzoek. Hij heeft het nu vijf jaar gedaan, zegt hij. En is erg voor
het rouleren, en wil zichzelf zogezegd als voorbeeld stellen voor de toekomst.

Onder luid applaus tovert de voorzitter een kasplant tevoorschijn die hij aan de vertrekkende se
cretaris overhandigt. En ook een ander afscheidnemend bestuurslid, Mees Kolvoort, neemt af
scheid, met ook weer een enthousiast applaus en een bos bloemen.

16. Voorstel nieuwe secretaris Geoffrey Meijerman.
De voorzitter legt uit dat Jacobine Eijgenraam algemeen bestuurslid wordt met uitzicht op het
voorzitterschap. En dat Geoffrey is gevraagd om secretaris te worden, zodat er niet gestemd hoeft
te worden. Karin vraagt of ook andere mensen voorzitter kunnen worden. ‘Natuurlijk kan dat’, zegt
de voorzitter. Theo Fafieanie wil weten of er zich andere kandidaten gemeld hebben voor het se
cretarisschap. Dat is niet het geval, antwoordt het bestuur. Penningmeester merkt op dat een
nieuwe secretaris heel hard nodig is. Jacobine Eijgenraam vraagt of er is nagedacht – ze vindt dit
lastig om aan te kaarten, maar vindt toch dat het gezegd mag – of er kan worden voorkomen
wanneer vader en zoon in een bestuur zitten of dat wel de transparantie ten goede komt. Is zeker
over nagedacht, ‘geen informatieoverdracht die de rest van het bestuur niet deelt’, zegt voorzitter
Gerrit. Transparantie wordt gegarandeerd.

Voorstel: Geoffrey nieuwe secretaris, Jacobine algemeen bestuurslid.   Gaat de vergadering
daarmee akkoord?

Er wordt besloten tot een stemming over het secretarisschap van de voorgestelde secretaris Geof
frey Meijerman. De vergadering wordt even geschorst voor de inrichting van een stembureau, want
er moet officieel gestemd en dat dient schriftelijk te gebeuren. De voorzitter leest de tuinnummers
van de aanwezigen voor en deze krijgen één voor één een stembriefje uitgereikt. De uitslag van de
verkiezing luidt: 34 stemmen voor, 12 stemmen tegen en 7 onthoudingen. Hetgeen betekent dat
de tuin een nieuwe secretaris heeft.

Vervolgens wordt er ook nog met de hand gestemd over het voorgestelde nieuwe algemeen be
stuurslid Jacobine Eijgenraam, die na een ruime meerderheid van opgestoken handen voortaan
deel uitmaakt van het bestuur.

17. Uitbreiding werkbeurten met ingang 2023. 
De voorzitter licht toe waarom dit voorstel door het bestuur wordt gedaan. Situatie is dat we een
tuin hebben met 50% algemeen groen en dat we achterstallig onderhoud hebben aan de perce
len van de tuin. En dat we eigenlijk te weinig arbeidskracht hebben op de werkbeurten. Dat komt
en door de vergrijzing en doordat aantal tuinders werkbeurten min of meer áfkoopt’ door boetes
te betalen. Daarom stelt bestuur voor of 10 werkbeurten per jaar te handhaven, maar de werkbeurt
tot 3 uur per werkbeurt uit te breiden; of het aantal werkbeurten tot 14 per jaar uit te breiden. En
voor de duidelijkheid: werkbeurten dat kunnen werkbeurten in het groen zijn, maar voortaan ook
meehelpen aan achterstallig onderhoud van de opstal, dus schilderen, repareren en dergelijke.
Plan is dat iedereen zich via internet van tevoren inschrijft voor welk soort werkbeurt.

Over het afkopen werkbeurten dat eigenlijk niet kan, merkt bestuur op, dat ze dat gaat aanpakken,
door én de boete te verhogen én door de tuinder die niet kan verantwoordelijk te maken voor zijn
of haar beurt – als je niet kunt, zorg je voortaan voor een vervanger. Gevolg van het voorstel, dis
cussie en veel vragen. Voorstel zegt Mirjam, ‘voelt als een bommetje.

Inge van de tuincommissie legt uit dat zij voor 14 beurten er jaar zijn, anders redt de commissie het
niet, vanwege allerlei zaterdagse verplichtingen van de commissieleden.
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Annemarie wil weten of je gewone tuinbeurt kunt inwisselen voor extra onderhoudswerkzaamheden,
dat kan dus, luidt het antwoord. John vraagt waarom onderhoudswerk niet uitbesteden? Ger
Casparie wil weten of onderhoudswerk in eigen tijd kan. Stephan constateert dat jongere mensen
meer doen dan ouderen. Ziet veel mensen lanterfanteren. Kunnen we niet bij inschrijving jonge
mensen voor laten gaan, vraagt hij. Leeftijdsdiscriminatie mag niet wordt er geroepen. Annet merkt
op dat 1 uur extra of 14 werkbeurten wel erg veel is. Kunnen we er niet over praten of dit wel moet.
Monique stelt voor om voorstel terug te geven aan het bestuur. Want zoals het nu is, dreigen de
werkwilligen op te draaien voor het probleem dat mede wordt veroorzaakt door tuinders die hun
werkbeurten niet doen. Wordt ook nog opgemerkt dat inschrijving werkbeurten beter en preciezer
moet. Nu zijn er vaak meer mensen als werk, daar kan nog veel gewonnen en verbeterd worden. 
Stemming in de zaal is dat 'de goeien nu op moeten draaien voor de luien’, zoals men het zegt.

Bestuur komt met het voorstel om dit voorstel over de zomer heen te tillen. Bestuur gaat zich er se
rieus op beraden en komt er na de zomer op terug.

18. Beleid afdelingsbestuur.
Enkele opmerkingen worden hierover gemaakt. Communicatie mag wat zichtbaarder’ vindt Mari
anne. Annemieke (BVV) merkt op dat ‘communicatie ook een kwestie van ontvangers is.’

19. Uitleg over beheer kantine door commissie en uitleg commissie voor de toekomst van Rust
en Vreugd.
Annemarie stelt namens de bargroep nieuwe kantinebeheer-leden voor. Dat zijn: Babette, Irma,
Rob, Karin, Theo en Annemarie, en inmiddels hebben ook Paula en Marciel meegedraaid.  Maar
meer mensen zijn zeker nog welkom, zegt Annemarie, en ze wil ook van de gelegenheid gebruik
maken om Henk en Sjarifah te bedanken voor hun jarenlange inzet.

De commissie toekomst vertelt bij monde van Marianne over de plannen voor nabij toekomst. Ze
wil een bomenroute – met verhaal over de bomen – ontwikkelen. En een beeldenroute realiseren
door in samenwerking met kunstuitleen beelden in de tuin te plaatsen. En wellicht een blijvende
speurtocht voor de jeugd. En wat ook nog in het vat zit is een audiotour met opgenomen verhalen
van tuinders.

20. Voorstel A. Soeterik tuin 28 Electra aanleg op de tuin
Annemarie Soeterik wil weten of er ooit is nagedacht over aanleggen elektriciteit voor alle huisjes
en zou graag hebben dat hierover wordt nagedacht. Is jaren geleden eens voorgesteld en door
de tuin op een vergadering weggestemd. Voorzitter licht toe dat het ook buitengewoon kostbaar 
is, de kosten zijn minimaal 300.000. Dat komt neer op minimaal 2.000 euro vooruit betalen voor de
aanschaf per tuinder. Stemming gevoel van vergadering is dat de voordelen niet opwegen tegen
de nadelen oftewel de kosten. Bovendien is maar klein deel van de tuinders zo veelvuldig op de
tuin dat ze echt iets aan de elektriciteitsvoorziening hebben.  Bestuur belooft op de kwestie terug
te komen op de begrotingsvergadering in het najaar..

21. Rondvraag.
Theo Fafieanie vraagt of er nog wordt gebaggerd. Antwoord, het is wachten op de gemeente, wat
neerkomt op wachten op een schildpad. Maar als de gemeente het gaat doen, gaan wij het ook
doen. Er zal weer contact op worden genomen met de gemeente.

Marianne vreest dat de vlindertuin wordt ondermijnt door rode mieren. Of hier iets aan is te doen.
Bestuur zal zich erop beraden en experts raadplegen,  belooft het bestuur.

Andere vraag van Annemieke (BVV) is of tuinen voorrang moeten verlenen aan ‘dakloze tuinders’
die als gevolg van opgeheven tuinen ontstaan. Wat vindt onze tuin daarvan. Tuinpark Rust en
Vreugd vindt dit een zinvol voorstel.

22. Sluiting.
De voorzitter bedankt tuinders voor hun deelname  en aanwezigheid en sluit de vergadering.
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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
Geoffrey Meijerman (tuin 36)
secretaris@tuinpark-rustenvreugd.nl
 

 

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

 

Bestuurslid
Jacobine Eijgenraam (tuin 81)

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)
Lynn Shore (tuin 59)
Irma
Liesbet

Werkgroep Ecologisch Beheer / Arbo
Annemarie Soeterik (tuin 28)
Mw. S.H.Meijerman (tuin 49)

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

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)
Marciel Witteman (tuin 67)

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

J&O / Jong Rust en Vreugd
Vacant

Inschrijvingen: zie website van Rust en Vreugd: https://www.tuinpark-rustenvreugd.nl/
Het seizoen 2022 duurt van 26 maart 2022 t/m 30 oktober 2022.
 
Bestuur:

 
Commissies:
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