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Van de Voorzitter
Beste tuinders,
Wat een prachtig jubileumweekend hebben we gevierd! Dank jullie wel allemaal. En een
extra dank je wel voor de Jubileumcommissie, de Kantine- en Ontspanningscommissie, en
alle anderen, die zich voor ons 50-jarig jubileum hebben ingezet.
Het zomerseizoen vordert en we maken ons al langzaam op voor de herfst. Dit is de periode waarin we onze tuinen voorbereiden voor de winter. Een onderdeel hiervan is het onderhoud van de sloten op ons tuinpark, het baggeren. Ik roep iedereen op zijn of haar plicht te
vervullen. Zorg er voor dat er op de vastgestelde dagen wordt gebaggerd. Doe het zelf of
regel hulp.
Paul van Kooten

Van het bestuur
Afscheid
Op de afdelingsvergadering in april hebben we afscheid genomen van Otto Jongerius. We
hebben hem bedankt voor acht jaar bestuurswerk, waarvan zeven jaar als penningmeester.
Deze zomer heeft tevens Marianne de Boer haar bestuursfunctie beëindigd, ook na acht
jaar. Otto en Marianne, heel hartelijk dank voor jullie geweldige inzet!
Nu zijn we dus op zoek naar tuinders die samen met ons deel willen uitmaken van het
bestuur van De Eendracht. Lijkt het je wat, informeer dan vrijblijvend bij een bestuurslid of
via t.eendracht@planet.nl.

De winkel
Richard Schouwenaar heeft, in verband met zijn pensioen, ons tuinpark verlaten. Hierdoor
eindigde zijn functie van beheerder van de winkel. We bedanken Richard heel hartelijk voor
zijn grote enthousiasme en het fantastische werk dat hij voor de winkel en ons tuinpark
heeft gedaan. Lex Spaans en Erik Vermeulen hebben het beheer van de winkel op zich
genomen.
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Tuinen van West
De Eendracht heeft zich sterk gemaakt voor de aanpak van achterstallige werkzaamheden
rond ons tuinpark als onderdeel van het project Tuinen van West. Hieronder vallen het
onderhoud van de groenstrook tussen De Eendracht en TIGENO en het baggeren van de
sloten er omheen. Er is voor gekozen de bagger op het terrein zelf te verspreiden, waardoor
er niet getransporteerd hoeft te worden. Er zou anders ongeveer 1400 keer over de paden
gereden moeten worden om de bagger af te voeren.
Daarom moesten er grote stroken kaal gemaakt worden. Na de baggerwerkzaamheden zal
het struikgwas weer terugkeren en blijven er langs de sloten stroken van ongeveer drie
meter met lage begroeiing. Ook de populieren (de hoge bomen) hebben onderhoud nodig.
De helft daarvan wordt afgezaagd op ongeveer zeven meter, dit om vogels nog een plek te
bieden. En er worden oudere eiken bij geplant.

Over waterleiding, watermeters en waterputten
Na de strenge vorst afgelopen winter bleek een aantal watermeters stukgevroren. Voor de
betrokken tuinders is dat vervelend. Inmiddels zijn deze kapotte meters door de
waterleidingcommissie vervangen. Daarbij viel op dat sommige waterputten en watermeters
niet in orde zijn waardoor het gevaar voor bevriezing groot is.
U, als tuinder, bent verantwoordelijk voor uw waterput en watermeter. De waterput moet
groot genoeg zijn, de watermeter droog staan en te allen tijden goed af te lezen zijn.
Bevriest de meter in de winter dan zijn de kosten om deze te repareren danwel te
vervangen voor uw eigen rekening.
Toch heeft de waterleidingcommissie in overleg met het bestuur besloten eenmalig een
volledige inventarisatie te maken van alle waterputten en watermeters. In de laatste week
van juli en de eerste week van augustus jl. is dat gebeurd door Monny Litjens van de
waterleidingcommissie. Ook de watermeterstanden zijn opgenomen. Ik wil hem hierbij
daarvoor hartelijk danken.
Iedere tuinder die een waterput of watermeter heeft waarmee iets niet in orde is, krijgt
binnenkort bericht met een exacte opgaaf van de vastgestelde problemen. Op deze manier
kunnen deze ruim voor de winter worden verholpen zodat de vorst geen kans krijgt.
Voorts wordt in het winterkrantje aan u precies uitgelegd hoe uw meter te beveiligen tegen
de vorst. Hou dit dus in de gaten.
De afrekening van het verbruikte water vindt u uiteraard terug op de contributiefactuur 2013
die u in januari 2013 zult ontvangen.
Mede namens de waterleidingcommissie,
Ralf Grevelink
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BAGGEREN 2012
Komende herfst gaan we de sloten weer baggeren. We beginnen op 20 oktober.
U meldt zich het bestuursgebouw, daarna kunt u een baggeremmer bij de ruimte naast de
winkel halen. Na het baggeren brengt u de emmer weer terug.
Het midden van de sloot moet minimaal 60 cm diep zijn, aan de kanten 30 cm. Deze 60 cm
staat aangegeven op de stok van de baggeremmer. Belangrijk bij het baggeren is dat alle
waterplanten uit de sloot worden verwijderd, zoals riet en waterlelies, deze staan
prachtig maar door hun wortels, die erg groot kunnen worden, belemmeren ze de
doorstroming van de sloten en verstoppen ze de ‘duikers’.
Het bestuur ziet scherp toe op het baggeren. De diepte van de sloten wordt eerst gemeten
en na het baggeren wordt gecontroleerd of er goed gebaggerd is.
U, of iemand die u hebt aangewezen, moet op de u aangewezen datum en tijd komen.
Als u niet verschijnt, of niet juist hebt gebaggerd, zien wij ons genoodzaakt een boete van
€ 100, - op te leggen!

Baggerschema
20 oktober 09.00 uur Groep A
de tuinen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61,
63 en 65
20 oktober 11.00 uur Groep B
de tuinen: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43
27 oktober 09.00 uur Groep C
de tuinen 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77,
79, 81, 83, 85, 87
27 oktober 11.00 uur Groep D
de tuinen: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 89, 91, 93, 95, 97, 99,
101, 103, 105, 107, 109
3 november 09.00 uur Groep E
de tuinen: 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 139,
141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167
3 november 11.00 uur Groep F
de tuinen: 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137
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10 november 09.00 uur Groep G
de tuinen: 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 191,
193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213
10 november 11.00 uur Groep H
de tuinen: 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 169, 171,
173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189
17 november 09.00 uur Groep I
de tuinen: 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
17 november 11.00 uur Groep J
de tuinen: 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239

!!!LET OP!!!

U MOET OP DIE DATUM KOMEN: ER WORDT PER
SLOOT GELIJKTIJDIG GEBAGGERD OM TE
VOORKOMEN DAT HET SLIB IN HET DOOR UW
BUREN GEBAGGERDE DEEL VAN DE SLOOT
KOMT.
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De gezonde volkstuin
Blijft je gezondheid langer op peil met een
volkstuin? Onderzoekers van Wageningen
UR bogen zich over deze vraag en dragen
zo kennis aan om de almaar stijgende
kosten voor gezondheidszorg te drukken.
Mensen van boven de 62 die in het bezit
zijn van een volkstuin, zijn significant gezonder dan mensen zonder volkstuin.
In het algemeen hebben mensen die een
volkstuin hebben in alle leeftijdsgroepen
meer lichamelijke beweging.
Nederland telt ongeveer 240.000 volkstuinen, verspreid over zo’n 1000 complexen en
parken. De volkstuin is een bijproduct van de achttiende-eeuwse industrialisering en de
daaruit voortkomende trek naar de stad. Volkstuintjes werden verhuurd aan fabrieksarbeiders met een schamel loon die zo hun eigen groenten en fruit konden telen. Tegenwoordig
is volks tuinieren vooral een vorm van openluchtrecreatie. Er is een toenemende beleidsmatige aandacht voor de gezondheidsbevorderende functie van volks tuinieren, hoewel dat
gezondheidsaspect nooit echt was onderzocht.
Daar is nu verandering in gekomen. Aan het onderzoek deden 121 volkstuinders mee. Als
controlegroep fungeerden 63 van hun buren zonder volkstuin. Agnes van den Berg: “Daaruit
bleek onder andere dat volkstuinders in de zomer gemiddeld 32 uur per week op hun volkstuin zijn, en dat zij daardoor veel meer lichaamsbeweging krijgen dan hun buren zonder
volkstuin. Zij gingen op de fiets naar de tuin, waren actief met schoffel en schep, gingen de
strijd aan met onkruid. Dit actief bezig zijn was voor de helft van hen ook een zeer belangrijke reden om een volkstuin aan te houden.”
Bovenstaande conclusie klinkt logisch, maar toch liepen de onderzoekers tegen een verrassing aan. Volkstuinders jonger dan 62 jaar bleken op het gebied van gezondheid en welzijn
helemaal niet te verschillen van hun buren zonder volkstuin. Bij oudere volkstuinders was er
wel een duidelijk verschil. “Maar,” relativeert Agnes, “je moet hierbij wel bedenken dat ouderen die het tuinieren niet meer volhouden, daardoor
buiten de selectie vallen. Daarnaast was de controlegroep wat jonger, beter opgeleid en welgestelder dan
de ouderen, dus gemiddeld wellicht gezonder. Dat
maakt de bewijsvoering op basis van dit onderzoek
lastig. Ik vermoed dat we bij beter vergelijkbare groepen hadden gevonden dat zowel jongere als oudere
tuinders gezonder en gelukkiger zijn dan hun buren.
Reden genoeg dus voor de overheid om, vooral in het
licht van de vergrijzing, voor deze doelgroep de aanleg
van volkstuincomplexen te stimuleren.”
Zie ook: http://www.wur.nl/NL/
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Tuingroep Eendracht

Tips bij calamiteiten:








Blijf altijd kalm.
Schat de ernst van de situatie in:
Urgentie hoog:
Bel 112
Meld naam,plaats,telefoonnummer soort ongeval,
alarmeer EHBO en/of buren. Laat de hulpdiensten
opvangen en de weg naar het ongeval wijzen.
Urgentie laag:
Informeer/alarmeer een EHBO-er.
Indien niet aanwezig maar wel hulp nodig:
bel 0900-8844 of huisarts.
Overige tips:
Hang de lijst van aangestelde EHBO-er op een
duidelijke plaats op.
Zorg dat u weet wie de EHBO-er(s) en waar deze
te vinden zijn. Noteer eventueel telefoonnummers.
Volg instructies altijd op. Blijf hoffelijk.
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GLASHANDEL
AMSTERDAMSE NOODVOORZIENINGEN
BEENSE

A
X
N X B
X
24 UUR SERVICE
Voor winkels, bedrijven en particulieren
Bij glasschade en noodvoorzieningen

Tel. 020-631 58 85
Fax 020 633 35 65
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Vreemde vogels rond De Eendracht
De Vogelwerkgroep Amsterdam organiseert regelmatig
excursies om vogels te gaan bekijken. In januari was er zo’n
uitstapje in de omgeving van ons tuinpark, zodat u het
wellicht leuk vindt om te lezen, wat daar allemaal te zien is.
In het donker nog verzamelden zondag om 8.00 uur zo’n 20
mensen zich bij café Oostoever. We fietsten in de
ochtendschemering langs de Noordzijde naar het Sloterpark
om naar goud- en vuurgoudhaantjes te kijken. Hoog boven
ons zagen de kenners al een vrouwtjessperwer overvliegen.
In het park vlogen staartmeesjes, kroop een boomkruiper
langs een stam en een mannetjessperwer schoot uit de
struiken omhoog. De zon kwam inmiddels prachtig op en
kleurde de lucht rood, waartegen de kale takken scherp
zwart afstaken. Het beloofde een mooie ochtend te worden,
al was het koud.

Vreemde geluiden
Uit de reigerkolonie klonken aldoor de vreemdste geluiden. Inmiddels werden de eerste
(vuur)goudhaantjes gesignaleerd, leuk om een tijdje naar te kijken. Daarna liepen we naar
het Oeverpad, waar, bij de brug, de lach van een groene specht klonk; sommigen zagen
hem ook. Op de brug keken we naar een Canadese gans tussen de troep tamme witte.
Langs de oever zwommen een dodaars en een paar kuifeenden. We namen de grote bonte
specht waar en een koperwiek.
Nu fietsten we richting Osdorper binnenpolder, het Ma Braunpad op. Wij noemen dit
weggetje altijd het Vogelpaadje, want in deze polder overwinteren ieder jaar honderden
smienten. Er zaten ook enkele wintertalingen, een paar bergeenden, grauwe ganzen tussen
en verder veel meeuwen, kauwen, duiven, meerkoeten en waterhoentjes.

Zoek de waterral
We fietsten nog even door om bij het gemaal de telescopen op te stellen en koffie te
drinken.
Het uitzicht over de polder was prachtig; de mooie lucht weerspiegelde in het water, maar
door het tegenlicht was dit toch niet zo’n geschikte plek. Al snel werd de hele groep
teruggeroepen, omdat iemand een waterral opmerkte. We hebben een hele poos in het riet
staan turen; zo nu en dan klonk een enthousiaste roep van iemand die hem zag. Ik helaas
niet, wel baltsende futen. Daarna hebben we ons omgedraaid om de polders af te speuren.
Daar zat een groep graspiepers (wel voor iedereen zichtbaar) en een enkele waterpieper.

Uilenballen
We fietsten een rondje Eendrachtpolder om bij de Tom Schreursweg de grote gele
kwikstaart te spotten. Helaas niet gezien; wel vloog een havik langs. Vervolgens ging het
over de Joris van den Berghweg, heel dichtbij langs een paar buizerds, naar “De
Eendracht”, om een rondje te lopen.
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Onder een grote conifeer lagen tientallen braakballen van de ransuil. Omhoogkijkend, in de
met witte uitwerpselen besmeurde boom, zagen we er een paar zitten, maar ze vlogen één
voor één weg. We telden er vijf.
Jip Louwe Kooijmans, de excursieleider, heeft toen een kleine lezing gegeven over de
inhoud van de braakballen. Hij ontdekte o.a. een schedeltje van een jonge rat en kaken van
roodtandspitsmuizen.

Vermomd
Weer op de fiets naar de Lutkemeerweg. Veel buizerds boven de Lutkemeerpolder en een
groep kieviten. Iemand ontdekte tussen een paar kluiten aarde het kopje van een watersnip;
ik dacht eerder aan een gestreepte slak. Terwijl anderen naar een slechtvalk speurden,
bleef ik maar kijken naar de watersnip. Na een hele poos kwam de slak omhoog en was het
toch de kop van een watersnip, die even later samen met twee soortgenoten opvloog.
Nadat de slechtvalk een buizerd geworden was en daarna toch weer een slechtvalk ging
het naar Westgaarde. Onderweg kwamen we nog een troepje patrijzen tegen, die snel
wegvlogen toen iemand “patríjzen” riep. Bij Westgaarde zwommen een paar grote
zaagbekken.
Het was een mooie en leerzame ochtend en ik kan iedereen aanraden tegen de tijd dat de
trekvogels terugkomen nog eens op het Ma Braunpad de kleine natte Osdorper
binnenpolder af te speuren. U zult dan kieviten, grutto’s, tureluurs en kemphanen treffen en
soms drie of vijf lepelaars en misschien nog aalscholvers.

Loes van der Feen, tuin 170

Advertentietarieven 2012 (zwart/wit)
Een hele pagina (A5) € 74,00, per jaar
Een halve pagina
€ 40,00, per jaar
Een kwart pagina
€ 25,00, per jaar
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Van de redactie
De omslag van dit clubblad is samengesteld uit foto’s die door Marianne Croes en Ayala
Bakker gemaakt zijn tijdens het 50-jarig jubileum.

Kopij voor het clubblad
Er is nog altijd behoefte aan mooie, ontroerende verhalen en/ of leuke foto’s. Hebt u vragen
en/ of opmerkingen over het clubblad of de website? Neem schriftelijk of digitaal contact op
met de redactie van De Eendracht, Joris van den Berghweg 4, 1067 HS Amsterdam.
U kunt uw kopij ook in de brievenbus van het bestuur achter laten of mailen naar
deboer-m@live.nl. Kijk voor het clubblad in kleur www.volkstuinparkdeeendracht.nl

Gooi geen blad weg
Het is het goud van de herfst dat zorgt voor goeie aarde, een warme
deken en voedsel voor bodemdiertjes. Weten is meten: wil je weten
wat het nut is van een bladerdek, pak dan een thermometer en
steek hem op een ijzige dag in de bladerhoop. Je ziet dat het vele graden warmer is onder
de bladeren. Ze zorgen voor een beschermende deken en houden de aarde er onder op
temperatuur. Hierdoor worden de plantenwortels beschermd. Strooi daarom de bladeren die
je van je grasveldje harkt tussen de planten. Het blad doet meer dan alleen de planten
beschermen tegen de vorst. Het zorgt ook dat de grond niet uitdroogt, en vormt een veilige
schuilplaats voor allerlei nuttige diertjes.
Een laag bladeren is een toprestaurant voor de bodemdieren. Eerst eten minuscule diertjes
gaatjes in het blad. Je hebt vast wel eens een blad gevonden waar alleen nog de nerf van
over was. Dan komen de bacteriën en schimmels aan de beurt. Zij verteren de nerven en
steeltjes. Als de "opruimers van de natuur" hun best hebben gedaan, dan kunnen
bijvoorbeeld pissebedden, miljoenpoten en slakken de resten van het blad gaan opeten.
Regenwormen zetten de puntjes op de i. Zij trekken de laatste stukjes de grond in en eten
de restanten op. Hun uitwerpselen vermengen zich met de grond waardoor de voedzame
stoffen die in het blad zaten weer beschikbaar komen voor andere planten om van te leven!
Het meeste blad is na een jaar verteerd, maar bij taaie bladeren zoals van de eik en beuk
kan het twee of drie jaar duren. Ook grotere dieren houden van bladeren. Egels gebruiken
zo’n bladerdek om onder weg te kruipen als ze in winterslaap gaan of gebruiken het om hun
nest of holletje mee te bekleden!
Met dank aan: de Natuurwacht
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Wie, wat is waar en wanneer
Openingstijden hek
april - oktober
6.00 uur tot een half uur na zonsondergang.
Openingstijden winkel
april – oktober:
zaterdag
woensdag

10.00 - 12.00 uur
19.00 - 20.00 uur.

Afvoer huisvuil
Woensdag
zondag

19.00 - 10.00 uur
16.00 - 17.00 uur.

Al het andere afval zoals grofvuil, elektra, verf, batterijen en chemisch afval kunt u
afleveren bij de milieustraat aan de Seineweg.

Afvoer klein groen
zaterdag 11.00-12.00 uur.

Bestuurszitting
e

Van april tot oktober: elke 1 dinsdag van de maand van 20.00-21.00 uur in de kantine.
___________________________________________________________________________________

Openingstijden buiten het seizoen
Buitenhek:

1 oktober – 1 april: het hek wordt achter u gesloten!

Winkel:

oktober, november, februari en maart:
zaterdag 10.00 - 11.00 uur.
In december en januari is de winkel gesloten.

Vuilhok:

1 oktober – 1 april: gesloten

Groencontainer:

De groencontainer is voor klein tuinafval, dus niet voor huisvuil!
Mocht er toch huisvuil in worden gedumpt, dan zal de container worden
afgesloten en zal hij alleen open zijn op de zaterdagochtenden tussen
9.30 en 12.30 uur.
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Bestuursmededelingen
1 – bestuurszittingen
Van april t/m september zijn elke eerste dinsdag van de maand tenminste twee
bestuursleden aanwezig van 20.00 tot 21.00 uur in het clubgebouw. Ook de
bouwcommissie is dan aanwezig.
2 – slaapvergunningen
Aan het begin van een seizoen kan een slaapvergunning voor dat seizoen worden
aangevraagd bij het bestuur. Deze wordt verleend als een huisje aan de veiligheidsnormen
voldoet, wat wordt gecontoleerd door de bouwcommissie. Logees mogen alleen
overnachten als ook de tuinders zelf aanwezig zijn. In de winter mag er alleen overnacht
worden na toestemming van het bestuur en van de Bond. Er moet dan tenminste drie
nachten per week op de tuin geslapen worden, aan het bestuur moet worden meegedeeld
welke nachten dat zullen zijn. Alleen tuinders die langer dan twee jaar een tuin bezitten
komen in aanmerking. Aanmelding voor winterbewoning moet plaatsvinden vóór 15
augustus bij het afdelingsbestuur.
3 – werkuren
Alle tuinders van de Eendracht moeten per jaar 24 werkuren maken. De werkuren kunnen
ook door familie, vrienden of kennissen worden uitgevoerd.
Alle tuinders krijgen een rooster waarop aangegeven staat op welke zaterdagochtenden
(van 9.00 tot 12.00 uur) zij verwacht worden. Als één van de data niet schikt, kan een
andere datum gekozen worden, met dien verstande dat niet gewerkte uren vóór 1 juli ook
vóór 1 juli moeten worden ingehaald.
Vrijstelling van werkuren geldt alleen voor tuinders van 70 jaar en ouder, mits zij tenminste
vijf jaar tuinder op de Eendracht zijn.
Niet gewerkte uren worden aan de tuinders in rekening gebracht à € 25 per uur.
4 – adreswijzigingen
Adreswijzigingen moeten schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat gestuurd worden.
Vermeld alstublieft niet alleen tuinnummer en nieuw adres, maar ook (nieuw)
telefoonnummer, en e-mail adres.
5 – huisdieren
Honden en katten mogen alleen aangelijnd buiten de eigen tuin komen.
6 – geluidsoverlast
Het is verboden radio, televisie, muziekapparatuur of muziekinstrumenten zodanig aan te
zetten of te bespelen dat dit voor anderen hoorbaar is. Houd het geluid binnen!
Het gebruik van aggregaten en elektrisch gereedschap dat veel lawaai maakt is tussen 1
april en 1 oktober alleen toegestaan op zaterdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur, en op
woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. Van 1 oktober tot 1 april mogen deze
apparaten alleen met mate gebruikt worden waarbij andere tuinders geen overlast mogen
ondervinden. Bij gebruik vanwege verbouwingen e.d. moet overleg met andere aanwezige
tuinders plaatsvinden.
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7 – schotelantennes
Voor het plaatsen van een (schotel)antenne dient toestemming gevraagd te worden bij de
bouwcommissie.
8 – onderhoud
Een tuinder is verplicht om de eigen tuin, bouwsels, beplanting, de aan de tuin grenzende
paden, hagen, sloten, slootkanten en beschoeiingen goed te onderhouden en/of te
vernieuwen. De tuin moet vrijgehouden worden van rommel en vuilnis.
Tuinen worden regelmatig gecontroleerd. Wanneer een nieuwe beschoeiing nodig is, of iets
aan het huisje of schuur verbouwd moet worden is altijd toestemming nodig van de
bouwcommissie.
9 – baggeren
In het najaar moeten de sloten gebaggerd worden. In het najaarsclubblad wordt daarvoor
een schema gepubliceerd.
10 – (brom)fietsen
Het is in ons tuinpark verboden om tussen 1 mei en 1 september te (brom)fietsen, behalve
voor kinderen tot 7 jaar. Ontheffing kan worden gevraagd bij het bestuur op basis van een
recente medische verklaring. Ontheffingen gelden voor één seizoen. Scooters dienen op de
parkeerplaats te worden geparkeerd en mogen nooit op het terrein rijden.
Gezien de vele klachten van tuinders zal het bestuur er op toezien dat een ieder zich aan
deze regel gaat houden. Er zal worden opgetreden conform de reglementen, er worden
geen waarschuwingen meer uitgedeeld. Voor een overtreding geldt een boete van € 50.
11 – schade
Tuinen van andere tuinders mogen niet betreden worden als daar niet expliciet
toestemming voor gegeven is door de betreffende tuinder. Er mag in geen geval schade
aangebracht worden aan andere tuinen, bijvoorbeeld door te s noeien of planten te
verwijderen.
12 – Verkoop tuinhuisje
Wanneer een tuin wordt opgezegd en het huisje moet worden verkocht, dan meldt de
verkoper dat schriftelijk aan het bestuur. Tuin en huisje zullen worden getaxeerd door de
bouw- en taxatiecommissie en de tuintaxatiecommissie. Nadat het taxatieformulier is
ondertekend door de verkoper, wordt een te- koop- bericht met foto en bedrag gepubliceerd
aan het bestuursgebouw en op de website. Het huisje mag niet voor een hoger bedrag
verkocht worden dan de taxatie aangeeft, wel voor een lager bedrag.
Voorrang als koper krijgen andere tuinders van de Eendracht, en vervolgens aspirant-leden
die op de wachtlijst staan.
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Commissies
Tuincommissie:
- onderhoudscommissie

Tuin
J.C. Frey- van der Meijden
E. Admiraal
W. J.I.B. Spier
A. van Leeuwen

140
2
33
89

Inkoopcommissie

R.A.A. Spaans
R. Schutte
M.H. van Ittersum
H. van Tongeren
E.R. Vermeulen

4
181
207
65
66

Bouwcommissie

J. Boogaard
S.W.H.M. Litjens
J. Minneboo

19
194
187

Tuintaxatiecommissie

H.J. Vink
R.H. van Wijngaarden
K. Wirken
J.A. van Schendel
H. Zijlma
M. Notten
M. van der Linden
S.W.H.M. Litjens
J.D.S. Stubbe

74
156
44
199
226
14
109
194
8

Elektriciteitscommissie

H. Johansen
C. Vennik

124
198

Ontspanningscommissie

E. van den Boogaard
T. Kruize
C.M. Kruize- van Dieren
G. Kusters
A. Kusters- van Dieren
W.E.M. Hart
J. Calbo
A.S. Boogaard
P. Zwaluwe
B. Drukker
J. van Gestel
A.J. van Haeften

62
137
137
51
51
93
93
96
96
38
16
123

E. Wirken
C. van Soest
G. Petrovai
S. Oosterling
A.J. van Haeften

44
105
158
184
123

Arbocoördinator

A. Bakker

207

Redactie Clubblad

M. de Boer

239

Website

A. Bakker
M. van Beijnum

207
39

- laancommissie

Kascommissie

Waterleidingcommissie

Klaverjascommissie

EHBO-commissie

Alle leden kunnen de defibrilator
bedienen.
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