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WAT ER OOK
GEBEURT DE
SEIZOENEN
GAAN DOOR
Iedereen beseft ondertussen dat we leven in
onzekere tijden. Vrijwel niets is gelijk aan de tijd
vóór maart 2020. Mij agenda is vrijwel
onbeschreven. Slechts hier en daar een krabbel
over een thuisklus of een klus of afspraak op ons
tuincomplex. De overheid doet haar uiterste
best om de onzekerheden zoveel als mogelijk te
beteugelen, maar of dit gaat lukken behoort
zelfs tot de onzekerheden.
Is er net een vaccin beschikbaar tegen het
bestaande virus, krijgen we bericht over
varianten op dit virus met mogelijk andere
eigenschappen. Of en hoeveel andere mutanten
er nog zijn te verwachten weet niemand. De
mensen snakken terug te keren naar de situatie
van voor de pandemiecrisis, naar hun oude
vertrouwde leven. Dit verlangen lijkt me niet
realistisch. Dit betekent dat we niet gestoord
wensen te worden in de stijl van leven, waar
best wat viel aan te merken. Voor een groot
deel is het te wijten aan onze levensstijl dat het
virus zich zo snel heeft kunnen verspreiden. Is
het wel zo vanzelf sprekend dat we alle hoeken
van de wereld menen te moeten bezoeken en
dat we met het vliegtuig een dagje gaan
koffiedrinken in Barcelona?
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We kunnen in elk geval leren van de
crisis, dat wereld en samenleving niet
maakbaar zijn. En als we het te bont
maken met onze levensstijl, de wal
het schip zal keren. Dat is wat er nu
aan de hand is: we worden door deze
crisis hardhandig stilgezet...
Als volkstuinders zijn we bevoorrecht.
Als je er oog voor hebt, is te zien dat
de seizoenen een zekere factor
vormen. Vóór de jaarwisseling zijn er
al weer bloeiende katjes gesignaleerd.
Binnen de seizoenen bestaan uiteraard
wel onzekerheden. We weten nog niet
of we met extreme nattigheid of met
langdurige droogte krijgen te maken.
Maar door ons voor te bereiden en
slim te tuinieren kunnen we de ergste
gevolgen het hoofd bieden.
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Laten we lessen trekken uit de crisis
door het volkstuinderschap serieus te
nemen. Laat je tuin meer zijn dat een
barbecue plek en ontdek dat met je
handen wroeten in de aarde bijzonder
veel voldoening en plezier kan
betekenen.
Alvast een goed tuinseizoen 2021
toegewenst. Laten we samen er wat
van maken!

Tuin & Contact is mede mogelijk gemaakt door:

Sybren Gerlofsma
bestuursvoorzitter
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ADVERTEREN
Wilt u adverteren in Tuin & Contact?
Neem dan contact op met dhr. S. Gerlofsma
via 038 - 33 24 909
VOLGENDE UITGAVE
Het aanleveren van artikelen, ideeën en
suggesties voor de volgende uitgave van Tuin
& Contract kan tot 10-03-2021. Dit mag u
mailen naar secronzetuin@gmail.com
De redactie heeft het recht artikelen, ideeën en suggesties naar eigen
inzicht te gebruiken.
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COMPOST MAKEN
materialen die op de hoop gaan en
voor voldoende toegankelijkheid van
lucht en water. De beste en snelste
omzetting heeft plaats als er gelijke
hoeveelheden stikstofrijk en
koolstofrijk materiaal worden
gemengd. Om het verschil aan te
geven: de dingen die een hoog
stikstofgehalte hebben zijn zacht en
Aldus een geïllustreerde Engelse
groen (keukenafval, grasmaaisel),
tuingids uit 1937. Anno 2021 zijn er
terwijl de koolstofrijke materialen
andere hulpmiddelen om te
hard, houtig en bruin zijn (afgevallen
composteren dan in 1937, maar het
blad, stro en snoeihout van struiken).
principe is hetzelfde gebleven.
Als je deze materialen in laagjes
Wanneer je volkstuin eenmaal lekker
opbrengt, versnelt dat de omzetting,
'loopt' is het natuurlijk logisch dat je
maar het belangrijkste is er voor te
ook eigen compost gaat maken.
zorgen dat ze goed worden gemengd
Eigenlijk is het bijna misdadig om dat
en liefst in kleine stukjes zijn gehakt.
niet te doen! Composteren is een
Hierbij is er meer aangrijpbaar
manier om alle groente- en
oppervlak beschikbaar voor de bij het
onkruidafval uit je tuin te
hergebruiken en terug te geven aan de ontbindingsproces werkzame
organismen.
grond waar het uit voortkomt. Het is
de beste bodemverbeteraar die de
De andere belangrijke componenten
natuur kent.
zijn lucht en water. Het
ontbindingsproces zal langzamer
De eerste stap voor het maken van
verlopen als het daaraan ontbreekt.
eigen compost is het maken of kopen
van een compostbak. Dat kan variëren Als deze vier elementen - koolstof,
stikstof, lucht en water - eenmaal in
van zelfgemaakt bakken van
evenwicht zijn, gaat het composteren
metaalgaas of houten planken tot
snel van start en wordt er door het
bodemloze plastic tonnen. Deze
rottingsproces warmte ontwikkeld. Als
laatste zijn nieuw vrij kostbaar maar
je de hoop zo nu en dan omzet,
gebruikt soms voor een prikkie te
bevordert dit de zuurstoftoevoer,
krijgen. Bij het maken van goede
compost is het noodzakelijk te zorgen waardoor het ontbindingsproces nog
voor een goede verhouding tussen de beter en sneller verloopt.
"De beste manier om van tuinafval
compost te maken is het in een kuil
verzamelen of het op een hoop te
stapelen. Elke keer als er weer een
nieuwe laag is opgebracht, moet je er
gebluste kalk of verse as of roet
overheen gooien".
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Glas zetten
Schilderwerken
Wand afwerking
Houtrot reparatie

U kunt mij vinden op tuin 18.

Ivan Pruim
Lorentzstraat 25
8265 BM Kampen
Tel: 06-40107306
pruimschilderwerken@outlook.com

Computershop Teleweb van Marle
Kalmoessingel 44
8266 CE Kampen
Tel: 038-3859662
contact@teleweb-vmarle.com
www.telewebvanmarle.nl
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(vervolg compost maken)

Soms vragen mensen zich af waarom
het wel drie jaar duurt voor ze
compost hebben, als ze alleen
grasmaaisel en keukenafval
opbrengen. Het antwoord is dat dit
bestanddelen zijn, die gemakkelijk
kleddernatte lagen vormen waar geen
lucht in doordringt. Vooral grasmaaisel
kan een dikke plak vormen. Als je
grasmaaisel met houtig bruin
materiaal mengt, kan de lucht er beter
bij en komt het ontbindingsproces
weer op gang.

Wat je niet moet composteren:
• dierlijke uitwerpselen (is al
verteerd organisch materiaal, dat
geen lucht toelaat)
• gekookt keukenafval (is een
steriele pap geworden, die geen
lucht toelaat)
• aardappelschillen (kunnen
kiemen van aardappelziektes
bevatten)
• wortels van woekerend onkruid
(laat deze eerst in de zon
verbranden)

ILLEGALE BEWONING
Zoals ook via verschillende media
werd bericht, hebben we als
verenigingsbestuur afgelopen najaar
een lid moeten opdragen om de door
hem toegestane illegale bewoning in
zijn tuinhuisje te beëindigen. Niet
opvolgen van dit bevel zou
onherroepelijk hebben geleid tot
royement (ontzetting uit het
lidmaatschap van de vereniging) en
daarmee tot verlies van tuin en
tuinhuisje. Om die reden is het goed
om nog eens op een rijtje te zetten
wat wel en wat niet is toegestaan met
betrekking tot gebruik van tuinhuisjes.
In de gemeentelijke regelgeving wordt
de bestemming van het tuincomplex
omschreven als "dagrecreatie". Dit
sluit formeel elke vorm van

overnachting op de tuin uit. Toch
wordt sinds jaar en dag 's zomers soms
wel op de tuin geslapen. Tussen 1 mei
en 1 oktober wordt incidentele
overnachting daarom gedoogd. Te
denken valt aan gezinnen met jonge
kinderen die enkele nachtjes
verblijven op hun eigen tuin.
Permanente bewoning is niet
toegestaan en dus illegaal. Wordt dit
vastgesteld dan loopt de huurder van
de betreffende tuin de kans dat hij als
lid moet vertrekken.
In de wintermaanden tussen 1 oktober
en 1 mei mag niet worden overnacht,
ook niet incidenteel. De risico's bij
overtreding zijn dezelfde. Een
gewaarschuwd lid telt voor twee!
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ONDERHOUD ALGEMEEN GROEN
Zo nu en dan wordt binnen onze
volkstuinvereniging kritiek geleverd
op de staat van onderhoud van het
openbare groen op het tuincomplex.
Het zijn vooral leden die al jaren lid
zijn en een vergelijking maken met de
staat van onderhoud zoals die meer
dan 20 jaar geleden gangbaar was.
Het is goed om hier eens nader op in
te gaan. Vóór pakweg het jaar 2000
waren bij onze vereniging de
verplichte werkuren gangbaar. Elk lid
werd geacht een aantal zaterdagen
per jaar bij te dragen aan het
onderhouden van het tuincomplex. Dit
op straffe van het in rekening brengen
van het niet voldoen aan die
verplichting. Omdat steeds meer leden
het lieten afweten, is dit systeem
afgeschaft. Nu betalen alle leden voor
algemeen onderhoud een bedrag, dat
is gerelateerd aan de oppervlakte van
de door hen gehuurde tuin.
Sindsdien wordt het onderhoud
uitgevoerd door enkele (helaas te
weinig!) vrijwilligers die maximaal
tegen de wettelijk toegestane
vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per
uur of van € 1.700,00 per jaar
onderhoudswerkzaamheden
verrichten.

onderhoudsniveau naar beneden
moeten bijstellen naar "basis". Het is
dus geen kwestie van budget, maar
van beschikbare vrijwilligersinzet. Dit
houdt praktisch in dat netheid en
strakheid niet meer zo'n belangrijke
rol spelen als vroeger het geval was.
Het gaat nu vooral om doelmatigheid,
slimheid en veiligheid.
Doelmatig
De uitgevoerde werkzaamheden zijn
vooral gericht op het doel voor de
lange termijn. Uitstellen van dit werk
zou later leiden tot nog meer werk.
Een goed voorbeeld zijn de
tegelpaden. Als we het onkruid tussen
de tegels haar gang laten gaan,
ontstaan gladde onveilige paden en
wijken de tegels uiteen. Te laat
ingrijpen geeft dat er dan tijdrovende
herbestrating nodig is. Een ander
voorbeeld: Het blijvend kaal houden
van binnensingels met de bosmaaier
voorkomt een tijdrovend opruimen in
de toekomst van een oerwoud van
woekerend onkruid zoals wilde braam.
Slim
Slim te werk gaan is met
onderbezetting eveneens hard nodig.
Zo zijn er in het afgelopen jaar vele
meters overbodige conifeerheggen
gerooid en afgevoerd.

Omdat er te weinig vrijwilligers
meedoen, hebben we het
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Geerstraat 27
8261 HL Kampen
038 332 67 43
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Geerstraat 40
8261 HM Kampen
038 333 48 00

(vervolg onderhoud algemeen groen)

Met een eenmalige extra inspanning
wordt daarmee jaarlijks terugkerend
onderhoud voorkomen. Slim bezig zijn
betekent dat we ons doorlopend
afvragen in hoeverre al de objecten
die onderhoud nodig hebben aan het
tuincomplex als geheel bijdragen. Als
arbeidintensieve zaken geen enkele
verfraaiing bieden en in ecologische
zin vrijwel niets toevoegen aan de
waarde van het tuincomplex, is het

verstandig om er afscheid van te
nemen.
Veilig
Onveilige situaties worden zoveel als
mogelijk vermeden. Daarom heeft het
voorkomen van gladde paden, van
overhangende dode takken en van
kapotte speeltoestellen prioriteit
boven het snoeien van heggen en het
maaien van gras.

LEDENVERGADERING
Deze tijd van corona kent veel
onzekerheden, waardoor het plannen
van bijeenkomsten een lastige zaak is.
Omdat we al jarenlang onze Algemene
Ledenvergadering in de tweede helft
van februari houden, hebben we als
voorlopige datum geprikt
maandagavond 16 februari
aanstaande. Hoewel de vooruitzichten
niet veelbelovend zijn, sturen we erop

om ruim voor die datum het
jaarverslag 2020 en de
vergaderstukken persklaar te hebben.
Mocht u voor deze dag geen stukken
hebben ontvangen, dan kunt u er van
uitgaan dat de vergadering is
uitgesteld. In de volgende Tuin &
Contact komen we dan met een
mogelijke nieuwe datum.
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MIEREN
Mieren komen bijna overal ter wereld
voor en zijn één van de meest
succesvolle diergroepen. Het zijn
kleine kolonievormende sociale
insecten die zich snel aanpassen aan
hun leefomgeving. Mieren behoren tot
de orde van vliesvleugeligen
(Hymenoptera), maar ook tot de
superfamilie wespachtigen
(Vespoidea). Het zijn de gravende
wespensoorten waarvan de werksters
hun vleugels hebben verloren.
Hoe zien mieren eruit?
Alle soorten mieren bestaan uit drie
delen, namelijk de kop, het borststuk
en het achterlijf. Ze hebben drie paar
poten en twee voelsprieten. Hoe groot
de mieren zijn en welke kleur ze
hebben hangt af van het soort mier.
De meeste mierensoorten zijn zwart of
bruin, maar er komen ook rode, gele,
groene, zilvergrijze en goudkleurige
soorten voor. Je ziet het bijna niet,
maar de meeste mieren hebben ogen.
In tegenstelling tot veel andere dieren
werken deze niet goed in het donker.
Alleen de koninginnen en de
mannetjesmieren hebben vleugels.
Wat eten mieren?
Mieren zijn, net als muizen en ratten,
echte alleseters. Ze zijn dol op
zoetigheden (zoals verschillende
fruitsoorten), maar eten ook andere
insecten. Het hangt een beetje van het
12

soort mier en zijn omgeving af wat er
precies gegeten wordt, maar fruit,
vlees, zaden en groenten staan toch
wel op het menu van de meeste
mieren.
Communicatie tussen mieren
Een belangrijke eigenschap van mieren
is dat ze onderling goed
communiceren. Deze communicatie
verloopt voornamelijk via feromonen
(signaalmolecuul dat boodschappen
overbrengt). Ze kunnen met hun
voelsprieten ‘ruiken’ en vinden
hiermee hun voedsel. Deze
voedselbronnen vinden ze altijd weer
terug door een reukspoor, de
feromonen sporen, te maken naar het
voedsel, zodat de andere mieren het
ook vinden. Ook herkennen mieren
bepaalde punten in hun omgeving en
zijn ze in staat om het aantal stappen
dat ze gezet hebben te tellen.
Vergeleken met andere insecten
maakt dit mieren bijzonder intelligent.
Voorkomende mieren in NL
Wereldwijd bestaan er meer dan
twaalfduizend soorten mieren. In
Nederland is de aanwezigheid van 50
mierensoorten vastgesteld.
De meest voorkomende soorten
mieren in Nederland zijn onder
andere:

De tuinmier

•
•
•

De kale
bosmier

•
•
•

De faraomier

•
•
•

De zwarte
wegmier

•
•
•

De gewone
steekmier

•
•
•

3 tot 4 millimeter lang
zwart glanzend
dezelfde bouw als die van een wesp
4 tot 9 millimeter lang
rood tot roodbruin gekleurd
komen veelal voor in naald- en loofbossen
2 tot 3 millimeter lang (koninginnen zijn 4 tot 5 millimeter lang)
bruingeel tot zwartbruin van kleur
echte alleseters
3 tot 5 millimeter (werksters), 9 millimeter (koningin)
bruin/zwart van kleur
leven van het melken van bladluis
3,5 tot 5 millimeter lang
roodachtig tot geel gekleurd
kunnen venijnig bijten. Deze mier zit zelden tot nooit in huis.

Vliegende mieren
Mieren ontstaan als larven in een
mierennest. Deze larven worden
opgekweekt tot onvruchtbare
werksters, koninginnen en mannetjes.
Alleen de vruchtbare mannetjes en
koninginnen hebben vleugels. Als deze
voldoende ontwikkeld zijn, verlaten ze
vliegend het nest, in Nederland zie je
meestal op warme dagen deze
vliegende mieren.
Vliegende mieren in huis
Niks is vervelender dan mieren in je
huis, laat staan vliegende mieren in je
huis. Een paar mieren in je eten of
drinken worden we echt niet blij van.
De vliegende mieren komen je huis
binnen door bijvoorbeeld
openstaande ramen of deuren. Er
bestaat een grote kans dat je ergens
rondom je huis een mierennest of
mierenkolonie hebt waar ze vandaan
komen. Mocht je dan ook nog eens

etensresten in huis hebben
rondslingeren, komen deze kleine
vliegende insecten snel je huis binnen.
Bestrijding vliegende mieren
De meest effectieve manier om van
vliegende mieren af te komen is het
inschakelen van een professionele
ongediertebestrijder. Deze vakmannen
weten precies hoe je een
mierenprobleem aanpakt, zodat je
hier geen last meer van hebt. Het is
belangrijk om de mierenkolonie goed
aan te pakken, anders hebben ze zich
binnen de kortste keren gewoon weer
voortgeplant tot grote groepen
vliegende mieren.
Mieren in huis worden snel als vieze
beesten gezien, maar in feite komen
ze alleen maar opruimen. Mieren
zoeken in huis naar etensresten en
vooral bij een grote miereninvasie is je
bord met cake resten zo leeg.
bron: https://www.ongediertebestrijden.com
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SUDOKU’S
Sudoku - 1 ster

Sudoku - 4 sterren

www.sudokuonline.nl - 20-12-2020, nr. 181

www.sudokuonline.nl - 15-6-2020, nr. 581

Je lost de sudoku op door de lege vakjes
in te vullen met de juiste cijfers. Zo moet
elke rij, kolom en rooster de cijfers 1 tot
en met 9 bevatten in willekeurige
volgorde en er mogen in deze rijen,
kolommen en roosters geen dubbele
getallen voorkomen. De puzzel los je op
door naar de gegeven getallen te kijken
en fictieve scanlijnen te maken om te
zoeken naar hetzelfde getal in de

verschillende rijen. Bij sommige vakjes is
de oplossing niet direct duidelijk.
Markeer of geef met potlood de
mogelijke getallen (kandidaten) aan. Je
kunt deze later weer gebruiken. Hiermee
bespaar je tijd en mis je geen belangrijke
mogelijke getallen.

Oplossing Sudoku - 2 sterren

Oplossing Sudoku - 3 sterren

www.sudokuonline.nl - 15-6-2020, nr. 581

www.sudokuonline.nl - 15-6-2020, nr. 581
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VACATURES
Binnen het verenigingswerk zijn doorlopend vrijwilligers nodig. Hierbij gaat het
over de uitvoering van de meest uiteenlopende dingen. De vrijwilliger gaat zelf
over de hoeveelheid tijd die hij/zij er in wil steken. Vraag gerust naar de
voorwaarden per e-mail via de bestuursvoorzitter of -secretaris. Op dit moment
wordt gezocht naar vrijwilligers voor de volgende taken:
LEDENACTIVITEITEN
• opzetten van evenementen ten behoeve van leden
Drie tot vijf creatieve personen die zich in overleg met het bestuur
hiervoor willen inzetten en in staat zijn om andere leden te
enthousiasmeren.
• meedraaien in het team openstelling Tuinfluiter
Extra vrijwilligers die samen met andere leden als team zorgen voor een
voor openstelling voor leden van ons verenigingsgebouw Tuinfluiter.
LEDENCONTACTEN
• advisering regelgeving bij bouwen en verbouwen door leden
Omdat onze huidige adviseurs Willem Grisnich en Pieter Schreuder geen
tuin meer van de vereniging huren, zal hun betrokkenheid afnemen; zij
hebben het bestuur gevraagd om hierover na te denken. Gezocht worden
minimaal twee leden, bij voorkeur met een bouwkundige of technische
achtergrond, die de regelgeving van de gemeente Kampen en van de
volkstuinvereniging kennen, bouwtechnisch advies kunnen bieden en in
staat zijn bij overdrachten een tuin zo nodig in te meten.
• bijdragen aan de inhoud van 'Tuin & Contact'
Het gaat hier niet om redactieleden, die regelmatig vergaderen, maar om
het verzorgen van bijdragen aan een gevarieerde inhoud.
• maandelijkse rapporteren staat van onderhoud ledentuinen
Een groepje van drie of vier leden dat verwaarlozing signaleert en de
huurder van betreffende tuin zo nodig namens het bestuur maant om
actie te ondernemen
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WOORDPUZZEL
De woorden kunt u in alle richtingen
vinden. Wanneer u alle woorden heeft
gevonden, ontstaat er een zin. In de
volgende Tuin & Contact komt de
oplossing te staan.

Uitkomst:
Uitkomst:
__________________________________________
_______________________________
_______________________________
__________________________________________
_______________________________
__________________________________________
_______________________________
De uitkomst van de vorige keer:
Laat
uw vereniging
niet inkeer:
de kou staan
De
uitkomst
van de vorige
Fijne zomervakantie toegewenst
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COMMUNICATIE
COMPOST
DAGRECREATIE
DOEMATIG
ETENSRESTEN
GEMEENTE
HUURDER
JAARVERSLAG
KEUKENAFVAL
LESSEN
LEVENSSTIJL
MATERIALEN
MIEREN
NATTIGHEID
ONKRUID
ONZEKERE
ORGANISMEN
REALISTISCH
SLIMHEID
SNOEIHOUT
SPEELTOESTELLEN
SYSTEEM
TUINIEREN
TUINMIER
VEILIGHEID
VERGADERING
VOLKSTUIN
WATER
WROETEN

(vervolg Vacatures)

ONDERHOUD TUINCOMPLEX
• begeleiden van (groen)onderhoudswerk op het tuincomplex
Deze taak berust nu op interim basis bij de bestuursvoorzitter, maar zal bij
gebleken geschiktheid worden overgenomen. Gezocht wordt een
teamspeler die kan plannen. Voor deze taak ben je ook lid van het
bestuur.
• uitvoeren van (groen)onderhoudswerk op het tuincomplex
Medewerkers onderhoud die in teamverband werkzaamheden in het
openbaar groen op ons tuincomplex verrichten. Vanwege de lichamelijke
belasting wordt voor dit werk de geldende wettelijk toegestane
vrijwilligersvergoeding van € 5,= per uur verstrekt.
• uitvoeren van (groen)onderhoudswerk op contractbasis
Het gaat om leden die tegen een vaste jaarvergoeding een
overeengekomen onderdeel van het tuincomplex onderhouden.
Voorbeelden: een overeengekomen aantal meters tegelpad onkruidvrij
houden, een afgesproken aantal bomen en/of struiken snoeien en
verzorgen of een aangewezen veld of rand gras regelmatig maaien.

VAN ONZE WEBSITEBEHEERDER
Onze volkstuinvereniging heeft
behalve een Facebook pagina een
website www.onzetuinkampen.nl . De
afgelopen tijd is die vernieuwd en
aangepast. Zo hopen we meer
informatie te delen en er voor te
zorgen dat je informatie kunt vinden.
Een belangrijk verschil is dat de
website uit twee gedeelten bestaat.
In het algemene deel vind je de
informatie die voor iedereen zichtbaar
is, zoals contactgegevens van de
bestuursleden, de historie van de
vereniging en het tuinaanbod. Ook
vind je hier informatie over hoe je lid
kunt worden van onze vereniging.

In het gedeelte, waarvoor je moet
inloggen, zijn gegevens te vinden die
alleen voor leden van belang is. Zaken
zoals een overzicht van personen die
een taak binnen de vereniging
verrichten, de digitale versie van Tuin
& Contact, kortom interne
verenigingszaken. De gebruikersnaam
is ' leden ' en het wachtwoord
' P@stinaak '. Als je informatie mist,
meld het dan bij de websitebeheerder.
Mooie foto's met betrekking tot de
vereniging of het tuincomplex zijn
welkom. Graag doorgeven via het emailadres
website@onzetuinkampen.nl
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COLOFON
'Tuin & Contact' is een gratis uitgave voor leden van volkstuinvereniging 'Onze Tuin' en
verschijnt viermaal per jaar in de laatste maand van elk kwartaal.
Productie: Drukkerij Van den Berg, Kampen. Coördinatie verspreiding: secretaris 'Onze Tuin'
Bestuur
Sybren Gerlofsma (voorzitter)
Ton Backers (secretaris)
Ingrid Jansen (penningmeester)
Helmich van Gelder
Peter de Nijs
Gerard Sollie

038 - 33 24 909 / syger.div@gmail.com
06 - 136 44 640 / secronzetuin@gmail.com
06 - 146 39 678 / ingridjansen1@live.nl
06 - 113 59 216
06 - 142 10 252
06 - 250 92 959

Onderhoud
bestuursvoorzitter (waarnemend)
Wim Bredenoord
Jannes van Dijk
Hans Fleurke
Helmich van Gelder (techniek)
Peter de Nijs
Onno Wieringa

onderhoudot@hotmail.com
aansturing
onderhoud groen/ledenservice gas en zand
onderhoud groen
onderhoud groen
onderhoud groen/techniek tuincomplex
beheer gebouwen en machinepark
onderhoud groen

Bouwzaken
Willem Grisnich
Pieter Schreuder

06 - 309 69 542
06 - 301 07 917

Overdrachten
Gerard Sollie
Ingrid Jansen

06 - 250 92 959 / gerard@sollie.space
06 - 146 39 678 / ingridjansen1@live.nl

Sociaal Fonds
Helmich en Gerrie van Gelder

06 - 113 59 216

Verenigingsgebouw 'De Tuinfluiter'
Arjan van Wijhe
Coördinatie openstelling / aavanwijhe@online.nl
Webbeheer
Gerard Sollie

gerard@sollie.space

Samenstelling Tuin & Contact
redactie@onzetuinkampen.nl
Elbert Schreuder in samenwerking met de bestuursvoorzitter.
De eindverantwoordelijkheid inhoud website en verenigingsblad
ligt bij het bestuur van volkstuinvereniging 'Onze Tuin'.
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Tuin & Contact is een uitgave van
Tuinvereniging Onze Tuin te Kampen.
Opgericht op 16 januari 1952
www.onzetuinkampen.nl
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