


Om het leuk te hebben en houden met elkaar en te tuinen volgens de 
overtuiging van het Vlijpark, lees onderstaande nog even aandachtig door:

1 Het is niet toegestaan op enigerlei wijze overlast te veroorzaken voor andere tuinders. 
 Hieronder wordt onder meer verstaan: 
 - geluidhinder 
 - rook- en stankoverlast als gevolg van het voorbereiden van maaltijden e.d. 
 - mechanische muziek en of livemuziek die buiten de eigen tuin hoorbaar is 
 - gasten die overlast veroorzaken
 - tussen 20.00 en 09.00 uur en op zon- en feestdagen geluid producerende 
   machines te gebruiken. 
 Als u op bovenstaande wordt aangesproken dient u zich daarnaar te gedragen. 

2 Elk lid is verplicht aan de algemene onderhoudswerkzaamheden op het complex mee  
 te werken. Het minimum aantal verplichte werkbeurten per jaar wordt door het bestuur  
 vastgesteld en aan de leden gecommuniceerd. 
 Tuinleden die voor hun tuinbeurten zijn ingedeeld in het algemeen groen, voeren alle  
 tuinbeurten uit. Het is niet toegestaan dat vanuit één tuin twee mensen naar een tuin-  
 beurt komen en daarvoor twee tuinbeurten laten aftekenen. 
 
3 Het is niet toegestaan: 
 - zonder toestemming van het bestuur met fiets, auto’s of motorvoertuigen het park  
   op te rijden en/of te parkeren anders dan op de daartoe bestemde parkeerplaatsen.  
 - alleen voor kinderen tot 7 jaar is fietsen op het park toegestaan 
 - fietsen, brom- en snorfietsen, bakfietsen, karren of enig ander vehikel tegen en/of in  
   de tuinafscheiding langs een algemeen pad te plaatsen of op het algemene pad te  
   laten staan 

4 De leden voldoen op hun tuin aan de laatste AVVN-advieslijst ‘de minst milieubelas- 
 tende bestrijdingsmiddelen’. Deze lijst heeft een verplicht karakter gezien de deelname  
 van de vereniging aan het AVVN Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. 
 Deze lijst kunt u vinden op de site van de AVVN.

5 In totaal dient 60% van de tuin te worden gebruikt voor groen en/of beplanting. 
 Derhalve mag maximaal 40% van de oppervlakte van de tuin bebouwd worden met  
 opstallen (exclusief de broeikas), overige bouwwerken en/of verharding.

 voor alle regels: zie het Huishoudelijk Regelement



misschien dat in de loop van volgend jaar

we groepsgewijs het park in kunnen trekken

zonder de kramp van anderhalve meter

om met een knuffel hier en daar een aai 

over de bol de paden op te sieren

en zo de nieuw verworven vrijheden te vieren

Pieter Breman tuin 5



M. Schilten  R. Schilten I. Boers K. van Pelt  J. Neels

 16 jan  13 feb  27 feb 16 jan 30 jan

 30 jan  27 feb  06 nov  23 okt 13 feb

 20 nov  23 okt 04 dec  06 nov 18 dec

   20 nov 18 dec   04 dec

 27 mrt 20 mrt 10 april 03 april  13 mrt

 24 april 01 mei 05 juni 15 mei  17 april

 08 mei  03 juli 19 juni 12 juni  29 mei*

 22 mei 17 juli 31 juli 24 juli  26 juni

 10 juli 21 aug 28 aug 11 sept  07 aug

 14 aug  25 sept** 09 okt 02 okt  04 sept

 18 sept          16 okt

   ** herfstfair       * tuinfair

 11 juli 04 juli 01 aug 25 juli  08 aug

 15 aug 18 juli

   22 aug 
	

openen en sluiten van de kantine winter
 de heer M. Schilten tuin 72
 de heer R. Schilten tuin 85
 mevrouw I. Boers tuin 87
 mevrouw K. van Pelt tuin 91
 mevrouw J. Neels tuin 95
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openen en sluiten zomer

ijsverkoop

Amateur Tuinders Vereniging Dordrecht
postadres: Postbus 1009 | 3300 BA Dordrecht 
bezoekadres: Nieuwe Noordpolderweg 1 | 3312 AD Dordrecht 
t: 078 750 3938  (13 maart t/m 16 oktober alleen op zaterdagochtend tussen 10 en 12 uur) 
e: info@vlijpark.nl 
www.vlijpark.nl

nieuwjaarsreceptie - 
NL-Doet!: zaterdag 13 maart
Tuinvogeltelling: zaterdag 30 januari
Algemene Ledenvergadering: vrijdag 2 april
Tuinfair: zaterdag 29 mei (laatste zaterdag van mei)
Herfstfair: zaterdag 25 september (laatste zaterdag van september)
Coördinatorenoverleg: zaterdag 13 november
Het water wordt aangesloten op zaterdag 13 maart en afgesloten op zaterdag 27 november



 de heer R. Nederlof tuin 06
 de heer R. Teurlings tuin 18
 mevrouw M. Wouters tuin 32
 mevrouw A. van Dijk tuin 36
 de heer J. Crielaard tuin 53
 mevrouw K. Crielaard tuin 53
 mevrouw H. Marico tuin 70
   de heer K. Jollie tuin 98
 mevrouw L. de Waard tuin 98

bak-bardiensten: 12-14.30 uur op zaterdagmiddag
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koffiediensten: 9-12 uur op zaterdagochtend
 de heer G. Brand tuin 25
 de heer W. van Kalkeren tuin 25
 mevrouw W. van Brakel tuin 29
 mevrouw M. Wouters tuin 32
 mevrouw H. Marico tuin 70

G. Brand  W. v Kalkeren W. van Brakel M. Wouters H. Marico

 03 april  13 mrt  27 mrt 10 april 20 mrt

 01 mei  24 april  17 april  22 mei 15 mei

 14 aug  12 juni 08 mei  10 juli 19 juni

 11 sept 03 juli 05 juni 21 aug  31 juli

 16 okt 24 juli 26 juni 02 okt  18 sept

      17 juli 

      07 aug 

      28 aug

      04 sept

      09 okt

R. Nederlof  H.  Marico A. van Dijk L. de Waard J. Crielaard
M. Wouters  R. Nederlof R. Teurlings K. Jollie K. Crielaard 

 20 mrt  10 april  27 mrt 13 mrt 03 april

 01 mei  22 mei  17 april  24 april 15 mei

 26 juni  10 juli 08 mei  12 juni 17 juli

 31 juli 21 aug 05 juni 24 juli  14 aug

 04 sept 02 okt 19 juni 09 okt  18 sept

      03 juli 

      07 aug 

      28 aug

      11 sept

      16 okt



tuinploegen: algemeen groen zaterdagochtend

tuinploeg voortuin: 

 mevrouw Y. v.d. Meide (voorvrouw) tuin 30 t. 06 1260 8644 
  mevrouw  I. Breman (voorvrouw) tuin 05 t. 06 5795 1399
 de heer E. Havers tuin 12
 de heer M. Mohammadi tuin 21
 mevrouw K. Blommaert tuin 37
 mevrouw M. Porceddu tuin 41
 de heer A. Wesseling  tuin 58
 de heer P. van den Eijnden tuin 74
 mevrouw J. Bons tuin 79
 de heer W. Danckaarts tuin 81
    tuin 65
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data:
 

 13 maart 
 03 april 
 24 april 
 15 mei 
 12 juni 
 03  juli
 24 juli 
 14 augustus 
 04 september 
 02 oktober

}
tuinploeg tuinpad: 

 mevrouw A. van Gelderen (voorvrouw) tuin 71 t. 06 1805 5284 
 mevrouw A Brugman (voorvrouw) tuin 26 t. 06 4408 3465
 de heer J. Koekkoek tuin 17
 mevrouw E. de Flart tuin 11
 de heer F. Amsterdam tuin 43
 de heer T. Amsterdam (bosmaaieren) tuin 44
 de heer P. Jongeneel tuin 57
 de heer E. van Bezouwen tuin 76
 de heer W. Li tuin 78
 mevrouw E. van Bennekom tuin 93
 mevrouw M. Pullen tuin 94
    tuin 31

}
data:
 

 20 maart 
 10 april 
 01 mei 
 22 mei 
 19 juni 
 10 juli 
 31 juli 
 21 augustus 
 11 september 
 09 oktober

Het algemeen groen heeft met grote regelmaat verzorging nodig. Zorgt u ervoor dat u 
ook daadwerkelijk om 9.30 uur kunt beginnen, dus in werkkleding en met kruiwagen en 
gereedschap bij u. Indien u verhinderd bent, meldt u dan tijdig af bij uw voorvrouw/-man. 
Het telefoonnummer staat in het overzicht. U dient een tuinbeurt in hetzelfde kwartaal in 
te halen en in uw eigen tuinploeg. Dat kan in overleg met uw voorvrouw/-man.  
Dit jaar zijn voor iedere tuinploeg 10 tuinbeurten ingepland. Op zaterdag 16 oktober is 
een inhaalochtend voor alle tuinploegen. 

 9.00 uur koffie en thee
 9.30 uur werkbeurt
 10.30-10.50 uur pauze
 12.00 uur einde



tuinploeg vlindertuin: 

 mevrouw M. v.d. Hum (voorvrouw) tuin 60 t. 078 631 1010
 mevrouw C. Clay (voorvrouw) tuin 61 t. 078 613 4530
 de heer W. van Stigt (voorman) tuin 16 t. 06 3432 5976
 de heer J. Boele tuin 07
 mevrouw S. van Vliet tuin 14
 mevrouw J. van Wijngaarden tuin 38
 mevrouw M. Bayyati tuin 39
 mevrouw M. v.d. Hoek tuin 47
 mevrouw E. Overheul tuin 75
  R. Hubers tuin 64 }

data:

 27 maart 
 17 april 
 08 mei 
 05 juni 
 26 juni 
 17 juli 
 07 augustus 
 28 augustus 
 18 september 
 09 oktober
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tuinploeg natuurlijk tuinieren: 

 mevrouw D. de Gooijer (voorvrouw) tuin 96 t. 06 4878 7512
 mevrouw K. Thederan (voorvrouw) tuin 97 t. 06 5126 9834
 mevrouw J. de Haan tuin 04
 de heer W. v.d. Water tuin 22
 de heer P. Kinkelaar tuin 33
 mevrouw W. Evers tuin 51
 de heer J. Roeleven tuin 59
 mevrouw N. Meeldijk tuin 88
 mevrouw M. Welles tuin 89
  pompoenenveld:
 mevrouw A. Seters tuin 19 
 mevrouw H. Stigtermans tuin 63 

}
schoonmaken douche:  
 mevrouw I. Boers tuin 87

schoonmaken portaloo:  
 mevrouw S. Galjee tuin 66
 mevrouw H. Westerbeke tuin 49

was:  
 mevrouw W. Timmers tuin 86

maaien:  
 de heer B. van Hees tuin 82
 de heer T. Amsterdam tuin 44

data:
 30 januari tuinvogel telling 
 06  maart 
 03 april 
 01 mei
 22 mei 
 19 juni 
 10 juli
 31 juli 
 21 augustus 
 18 september 
 16 oktober
 06 november



schoonmaken kantine: overzicht per team

mevrouw C. Adriaansen  tuin 84 mevrouw E. Zeevaart  tuin 15

 19 januari  09 februari

23 februari 09 maart

23 maart 06 april

20 april 04 mei 

18 mei 01 juni

15 juni 29 juni

13 juli 27 juli  

10 augustus  24 augustus 

07 september  21 september  

05 oktober 19 oktober  

02 november  16 november  

07 december  28 december  

 

schoonmaken kantine: overzicht per persoon
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 team 1 bestaat uit:  team 2 bestaat uit:
 mevrouw J. Koops tuin 09  mevrouw R. Griffioen tuin 10
 mevrouw J. Mamber tuin 03  de heer H. Schilt  tuin 62
 de heer S. Nobel tuin 24 mevrouw  C. Boer tuin 90

 03 maart    17 maart

 31 maart     14 april

 28 april    12 mei

 26 mei    09 juni

 23 juni    07 juli

 21 juli    04 augustus

 18 augustus    01 september

 15 september    29 september

 13 oktober    27 oktober

 10 november    24 november



7

vrijstelling ivm leeftijd:
 
 de heer H. Sluimer tuin 01
 de heer L. Räber tuin 02
 mevrouw M. Huisman tuin 23
 de heer G. van Lelieveld tuin 27
 de heer P. van de Laan tuin 34
 de heer J. de Jong   tuin 40
 de heer C. Vink tuin 42
 mevrouw L. van Bennekom tuin 45
 de heer T. Meijer tuin 48
 mevrouw S. Baas tuin 50
 de heer A. v.d. Weg tuin 67
 de heer A. Kuster tuin 68
 de heer R.  Koolmees tuin 08
 de heer B.  Castelijn tuin 73
 mevrouw L. Groenhart-Smit tuin 80
 de heer R. Neels tuin 95
 de heer T. Coumans tuin 83

 bestuur mevrouw N. Steensma, voorzitter tuin 20
  mevrouw J. Steeghs, secretaris tuin 52
  de heer G. van Bemmel, penningmeester tuin 56
  de heer M. Reppel, penningmeester a.i. tuin 54
  de heer C. van Andel, bestuurslid tuin 69

 activiteiten en kantine team de heer R. Schilten, coördinator tuin 85
   mevrouw I. Boers tuin 87
  mevrouw J. Neels tuin 95
  mevrouw K. van Pelt tuin 91
  de heer M. Schilten tuin 72

 de kwekerij mevrouw C. Clay tuin 61
   mevrouw A. van den Eijnden tuin 74
  mevrouw S. Galjee tuin 66
  mevrouw A. van Gelderen tuin 71
  mevrouw C. Hietbrink extern
  mevrouw K. Woerdenbag  wachtlijst
  mevrouw M. van den Hoek tuin 47
  mevrouw S. van Ballegooijen tuin 46
  mevrouw B. van Laar tuin 85
  mevrouw J. Steeghs tuin 52

 communicatie commissie vacature coördinator 
   de heer P. Breman tuin 05
  mevrouw M. Oud tuin 58
  de heer L. van der Sijde tuin 20

 fair commissie vacature coördinator 
  mevrouw J. Steeghs tuin 52
  mevrouw N. Steensma tuin 20

bestuur, commissies en vrijwilligers:
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 kas commissie de heer R. Koolmees tuin 08
  de heer E. van Bezouwen tuin 76

 snoeien de heer P. Breman tuin 05
  de heer J. Overhand tuin 55
  de heer M. Reppel tuin 54

 compostverwerking de heer M. van der Meide, coördinator tuin 30
  de heer J. Overhand, coördinator tuin 55
  de heer M. Engelsman tuin 61
  de heer G. Haringa tuin 92
  mevrouw J. Leder tuin 11
  de heer P. van den Nieuwendijk tuin 80
  de heer L. van der Sijde tuin 20
  mevrouw E. van Bennekom tuin 93
  de heer R. Koolmees tuin 08

 groencommissie vacature coördinator 
   mevrouw I. Breman tuin 05
  mevrouw A. Brugman tuin 26
  mevrouw C. Clay tuin 61
  mevrouw A. van Gelderen tuin 71
  mevrouw D. de Gooijer tuin 96
  mevrouw M. van der Hum tuin 60
  mevrouw Y. van der Meide tuin 30
  de heer W. van Stigt tuin 16
  mevrouw K. Thederan tuin 97

 onderhoud de heer R. Smit tuin 77
  de heer R. Neels tuin 95
   meerdere tuinleden zijn op ad-hoc basis beschikbaar

 taxatiecommissie huisjes de heer G. Haringa, coördinator tuin 92  
   de heer S. Adenay tuin 35
  de heer H. Berlijn tuin 28

 taxatiecommissie tuinen mevrouw I. Breman tuin 05  
   mevrouw A. van Gelderen tuin 71
  mevrouw D. de Gooijer tuin 96

 wel en wee commissie vacature

 welkomstcommissie de heer R. van Ballegooijen, coördinator tuin 46  
   de heer J. Leijdsman tuin 52

 organisatie biljart de heer R. Koolmees tuin 08  

 
  

 

commissies en vrijwilligers:



laatste nieuws: 


