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Bestuursmededelingen

1. Bestuurszittingen. Van april t/m september, elke eerste dinsdag 
van de maand in het clubgebouw, van 20.00 tot 21.00 uur. Aanwezig 
zijn dan de secretaris, de penningmeester, de bouwcommissie en de 
onderhoudscommissie.

2. Slaapvergunning. Zonder slaapvergunning mag niet worden 
overnacht op de tuin. Slaapvergunningen kunnen worden gehaald bij de 
bouwcommissie tijdens de bestuurszittingen.

3. Werkuren. Alle leden van de Eendracht moeten werkuren maken. 
U kunt de werkuren ook door familie, vrienden of kennissen laten 
uitvoeren. Vrijstelling van werkuren geldt alleen voor leden van 70 jaar 
en ouder, mits zij vijf jaar of langer lid van de Eendracht zijn.

4. Adreswijzigingen. Adreswijzigingen alleen schriftelijk aan het 
secretariaat. Vermeld alstublieft niet alleen uw tuinnummer, maar ook 
uw nieuwe telefoonnummer.

5. Huisdieren. Honden en katten mogen niet onaangelijnd buiten uw 
eigen tuin komen.

6. Geluidsoverlast. Het is verboden radio, televisie, grammofoon of 
muziekinstrumenten zodanig aan te zetten of te bespelen dat dit voor 
anderen hinderlijk is. Houd het geluid binnen!

7. Waterverbruik. Sproeien van de tuinen is alleen toegestaan tussen 
07.00 en 10.00 en tussen 19.00 en 22.00 uur. Wees zuinig met water!
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8. Verbrandingsmotoren en aggregaten. Het gebruik van deze 
apparaten is verboden tussen 1 april en 1 oktober. Een uitzondering 
wordt gemaakt voor zaterdagochtenden tussen 9 en 12 uur en 
woensdagavonden tussen 19.00 en 21.00 uur.

9. Schotelantennes. Wanneer u een schotelantenne aanschaft, dan 
dient u tijdens de bestuurszitting toestemming tot plaatsing te vragen bij 
de bouwcommissie.

10. Onderhoud. U dient ervoor te zorgen dat het pad voor uw tuin 
onkruidvrij is, dat de heggen geknipt zijn, dat de slootkant onkruidvrij 
is, en dat overhangende takken niet lager hangen dan 3 meter boven 
het pad. Wanneer u een nieuwe beschoeiing wil maken, dan dient u 
contact op te nemen met de bouwcommissie voor de hoogte van de 
beschoeiing.

11. Baggeren.  In het najaar moeten de sloten gebaggerd worden. In 
het najaarsclubblad wordt daarvoor een schema gepubliceerd.
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Van de redactie

Het grootste deel van de zomer ligt weer achter ons. De meeste tuin-
ders hebben hun vakantieperiode afgesloten. De kinderen zijn weer 
naar school.
De wegen raken weer vol, de radio maakt weer melding van de 
dagelijkse files.
Omdat een clubblad van en voor alle tuinders is wil ik u uitnodigen kopij 
te leveren om er zo een gevarieerd, aardig, en liefst boeiend geheel 
van te maken. Om dit te bereiken is uitbreiding van de redactie absoluut 
noodzakelijk. Kunt u schrijven, hebt u iets te vertellen, hebt u in de krant 
of een tijdschrift iets gelezen dat u met ons wilt delen of beschikt u over 
aardige foto’s, neem contact op met de redactie door middel van een 
briefje in de brievenbus van het bestuur t.a.v. redactie clubblad of stuur 
een mail naar t.eendracht@planet.nl

Anonieme inzendingen worden niet geplaatst. De redactie houdt zich het recht 

voorbehouden artikelen te weigeren.

Kopij voor de wintereditie 2008, inleveren voor 3 november 2008

Kamperfoelie
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Aanwinst

Het is u vast al opgevallen: naast de kantine zijn 3 blokhutten ge-
bouwd. Wat staan ze er prachtig bij!
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Volleybaltoernooi
20 juli 2008

Veertien dagen na het voetbaltoernooi stond het volleybaltoernooi 
op het activiteitenprogramma. Dit jaar hebben zich zelfs tien teams 
opgegeven.
Het toernooi kende een slechte start: stortregen.
Gelukkig lieten volleyballers en scheidsrechters zich hier niet door 
tegenhouden. De wedstrijden duurden 2 x 7 minuten. Door de teams 
werd met zichtbaar plezier gespeeld. Slidings in de modder deerden 
de spelers niet. Ook waren er mooie smashes te zien.
Bij elk toernooi is er een EHBO -ploeg aanwezig. Ditmaal moesten 
zij helaas diverse malen in touw komen om blessures te behandelen. 
Gelukkig waren deze niet al te ernstig.

Aan het begin van de middag klaarde het weer gelukkig op en 
kwamen er meer toeschouwers uit hun tuinhuisje tevoorschijn.
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Op de eerste plaats eindigde het Dream Team met 30 punten, tweede 
werden de Red Henkies met 28 punten en derde de Tillies met 26 
punten.
Na het toernooi zorgden de zangers Pierre de Haan & Manon Stokman 
voor de muzikale omlijsting zodat er ook nog een supergezellige avond 
volgde.

Tuin 207

Jeu de Boullebaan 
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Zeskamp 3 augustus 2008
Al een paar jaar wilden een aantal 45+ dames meedoen aan de 
zeskamp. Niet iedereen in hun omgeving stimuleerde dit. Er werd o.a. 
gezegd: jullie zijn te oud, het is zwaar, je zet jezelf voor schut want jullie 
worden laatste etc. etc. Niet echt stimulerend om deelname aan de 
zeskamp door te zetten. Toch hebben we ons dit jaar opgegeven als 
team Nooitgedacht.

Begin augustus waren er helaas 2 afzeggingen. Op de dag van de 
zeskamp hebben we ons toch maar als team gemeld in de hoop dat 
andere teams deelnemers over hadden. Dit was niet het geval. Gelukkig 
waren er 2 toeschouwers, Corine en Michel, die spontaan ons team 
wilden versterken.

Het eerste onderdeel bestond uit 2 opgeblazen toestellen, een soort 
stormbaan, waar je door moest kruipen en op moest klimmen, tussen 
deze onderdelen door moest je nog 10 rondjes om een paaltje rennen. 
Wat was dit zwaar, vreselijk. Gelukkig gaven de scheidsrechters af en 
toe een kontje bij het omhoog klimmen.
Bij het tweede onderdeel moest een spijker in een boomstam geslagen 
worden en daarna moest je een helling opklimmen. Boven aangekomen 
kwam de verrassing: je moest, in tot dan toe nog droge kleren, een 
glijbaan af die uitkwam in een zwembad. Een geweldig spel.

Daarna volgde een spel waarbij je in een emmer water, vastgezet op 
een helm, over moest brengen terwijl de tegenstander je bekogelde. De 
teamgenoten moesten de emmers vanaf een trapje vullen. U raadt het 
al: ze gooiden hun eigen teamgenoten, bewust of onbewust, nat.
Het vierde spel was weer vreselijk zwaar. Op een langwerpige skippybal 
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moest je met een aantal teamgenoten naar de andere kant springen. 
Daarna zo snel mogelijk een drie meter hoge opgeblazen rechthoek 
omkieperen, deze weer terugkieperen en dan weer op de skippybal 
terug springen naar de startstreep. Dit spel heeft ons heel wat hersteltijd 
gekost. Door de zware regen werd het vijfde spel, een zwembadspel, 
afgelast.

Als laatste moesten we als blindemannetje, met onze gevulde 
waterhelm op, op slalomwijze de overkant bereiken en daar zo veel 
mogelijk water in een bak kieperen.
Een aantal mensen in onze omgeving heeft gelijk gehad. Wij zijn 
(natuurlijk) als laatste geëindigd. Maar wat is deze dag ontzettend leuk 
geweest!!!

In één dag hebben we voor een hele week gelachen. Geslaagder kan 
een dag niet zijn. Petje af voor de organisatie. Naast de organisatie 
willen we ook alle vrijwilligers bedanken. We hebben er ongeveer 45 
geteld. Ook aan jullie willen we onze hartelijke dank uitspreken.
Team Nooitgedach

t
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Van het onderhoud
Belangrijke punten voor het eind van het seizoen:
De waterputten
Het is gebleken dat er nog een klein aantal waterputten niet aan de 
voorschriften voldoet. U heeft tot 1 april volgend jaar om de putten in 
orde te krijgen. De putten moeten een maat hebben van 60 x 80 cm. In 
april 2009 worden de putten gecontroleerd. Wanneer ze niet goed zijn, 
dan wordt het water afgesloten.
De watermeters
Controleer de meters en geef de stand door d.m.v. het briefje elders in 
dit blad.
Baggeren
In het najaar moeten de sloten weer gebaggerd worden. Elders in dit 
blad staat het schema voor het baggerwerk. Het is iets anders dan 
vorig jaar, dus let op! Het schema hangt ook achter het raam van de 
bestuurskamer.

Wij willen u even wijzen op het zwerfvuil op ons complex, als u ziet 
dat er mensen zijn die denken dat zij het complex kunnen vervuilen, 
dan hebben zij het mis. Spreek ze aan en vertel ze dat ze het moeten 
opruimen.

De biobakken mogen alleen gebruikt worden voor tuinafval, dus niet 
om daar hele bomen in te deponeren of verfblikken. Als dit gebeurd 
krijgen wij een gepeperde rekening van de reiniging die wij met z`n allen 
moeten betalen. Bovendien: daar zijn de biobakken niet voor.

Hondenpoep, ergernis nummer één, als u het ziet geef het door aan 
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het bestuur of onderhoud en wij gaan deze mensen een flinke boete 
geven. Zie het niet als klikken, maar als een tuinder die het complex 
wil schoonhouden. Dat geldt ook voor loslopende huisdieren (honden, 
katten, konijnen, pluimvee en slangen etc.).
Houd u aan deze regels dan zijn we veel ergernis kwijt, “U hebt lusten 
en een ander de lasten”, dat is toch niet de bedoeling.

Het onderhoud van de tuinen en paden blijft onze grote aandacht 
hebben. De laancommissie controleert de paden, heggen, de sloten 
en de tuinen. Helaas worden er veel overtredingen geconstateerd. Wij 
vragen nogmaals uw aandacht hiervoor.
Nog een aandachtspuntje: het doek op de slootkanten (als u dat 
gebruikt) moet binnen twee jaar begroeid zijn. Als dit niet het geval is 
dan moet u het verwijderen.

Denkt u nog even aan de overhangende takken op de paden. De hoogte 
vanaf het pad moet minimaal 3,50 meter zijn. Dit in verband met de 
hoogte van brandweer en ziekenwagen.

De stand van de verplichte werkuren -dit schijnt voor veel mensen toch 
een probleem te zijn- wordt eind oktober opgemaakt. De tuinders die 
hun uren niet gemaakt hebben wordt een rekening toegestuurd. Niet 
gemaakte uren kunnen niet doorgeschoven worden naar het volgende 
jaar. Voelt u zich aangesproken: op 14 oktober is de laatste mogelijkheid 
dan u kunt werken.

Dan is er nog een dringende vraag: zijn er nog tuinders die zich 
beschikbaar willen stellen om op zaterdagen 3 uur willen komen werken 
als begeleider van een werkploeg, deze taak valt onder de verplichte 
werkuren.
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Baggeren van de sloten

Ook dit jaar worden de sloten weer gebaggerd. Hieronder het schema, 
waar iedere tuinder zich aan moet houden, wil het baggeren succesvol 
verlopen.

Iedere tuinder doet op de aangegeven tijd mee aan het baggeren! 
Aanwezigheid van de tuinders wordt gecontroleerd. Mocht u verhinderd 
zijn, zorg dan dat er iemand anders komt.

Bij het niet verschijnen bij de baggerwerkzaamheden zou een boete 
kunnen volgen van € 100,- (zoals afgesproken in onze algemene 
ledenvergadering van april 2007).

Voor degenen die geen eigen baggeremmer hebben: baggeremmers 
worden uitgereikt bij het hek van de inkoop.
Er wordt gewerkt in twee ploegen: de eerste ploeg start om 9.00 uur, de 
tweede ploeg om 11.00 uur.

Bij héél slecht weer: eerst even bellen naar de Eendracht of het wel 
doorgaat: 020-6194119.

Het is de bedoeling dat het midden van de sloot op de goede diepte 
komt, maar de kanten mogen niet diep uitgebaggerd worden. 
De waterplanten moeten verwijderd worden, u kunt ze terugzetten in 
speciaal daarvoor bestemde manden zodat ze niet gaan woekeren.
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Baggerschema

za 4 oktober 2008
ploeg 1 09.00 uur tuin 1 t/m 11, tuin 45 t/m 65
ploeg 2 11.00 uur tuin 12 t/m 22, tuin 23 t/m 43

za 11 oktober 2008
ploeg 1 09.00 uur tuin 46 t/m 66, tuin 67 t/m 87
ploeg 2 11.00 uur tuin 24 t/m 44, tuin 89 t/m 109

za 18 oktober 2008
ploeg 1 09.00 uur tuin 68 t/m 88
ploeg 2 11.00 uur tuin 90 t/m 110, tuin 111 t/m 121
za 25 oktober 2008
ploeg 1 09.00 uur tuin 147 t/m 167
ploeg 2 11.00 uur tuin 112 t/m 122, tuin 123 t/m 148

za 1 november 2008
ploeg 1 09.00 uur tuin 148 t/m168, tuin 193 t/m 213
ploeg 2 11.00 uur tuin 124 t/m 146, tuin 169 t/m 191

za 8 november 2008
ploeg 1 09.00 uur tuin 196 t/m tuin 215, tuin 216 t/m 226
ploeg 2 11.00 uur tuin 170 t/m 194, tuin 227 t/m 239.
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Van de waterleidingcommissie
Aftappen watermeters en waterleidingen.

Het aftappen van e meter gaat als volgt in zijn werk:
1. Kraan van de hoofdleiding van de watermeter dichtdraaien.
2. Aan de onderkant de aftapplugjes met een steeksleutel nr. 9 

opendraaien.
3. Water er uit laten lopen en de plugjes weer dicht draaien.

Zorg ervoor dat u de leidingen binnen en buiten het huisje, de geiser, 
de kranen in de badcel en het reservoir van de wc goed laat leeglopen 
en leegblaast en de stankafsluiter van de wc droogmaakt. Als u dit alles 
heeft gedaan dan bent u beschermd tegen eventuele vorst.

Sluit u de kranen niet af en laat u de waterdruk wel op de meter staan, 
dan is het zaak om uw meter en de daarbij behorende leidingen goed in 
te pakken met isolatiematerialen en de meter met stro te bedekken om 
stukvriezen te voorkomen.

U moet er rekening mee houden dat, als er toch iets kapot vriest, u te 
allen tijde verantwoordelijk blijft en dat ook de kosten voor u zijn.
Mocht er toch nog iets knappen in uw huisje, sluit dan zo snel mogelijk 
de hoofdkraan bij uw watermeter af.
Als de hoofdleiding knapt, dan kunt u bellen met de 
waterleidingcommissie: D. Stubbe T 06-22 40 55 95 of
S. Litjens T 06-24 29 53 67.
Wij laten net als vorig jaar in de wintermaanden de waterdruk er op 
staan.
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Opgave meterstand
w a t e r m e t e r s

Vóór 1 oktober 2008 dient iedere tuinder de stand van de watermeter op 
te geven aan het bestuur.
Daarvoor kunt u onderstaand formulier gebruiken.
Alleen de cijfers in het witte gedeelte, niet het rode.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Naam: ...................................................................................

Tuinnummer: ...............

Stand watermeter : ..........................................

Datum: ...............................

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inleveren vóór 1 oktober 2008
in de brievenbus aan de bestuurskamer
of opsturen aan:
Eendracht, Joris van den Berghweg 4,
1067 HS Amsterdam

NB. Wanneer de meterstand niet aan het bestuur is opgegeven 
wordt het waterverbruik geschat op 50m³ (zie supplement reglement 
Eendracht art. 9.6).
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Collectieve verzekering van de 
huisjes op de Eendracht

Wie de Algemene Voorwaarden helemaal wil lezen kan die vinden op 
onze site.
Verzekerde gevaren: de schade door brand, ontploffing en 
vliegtuigschade.
Er zijn uitzonderingen bij brand, bijvoorbeeld wanneer die een gevolg is 
van het doorbranden van elektrische apparatuur.
Ook verzekerd: schade door inbraak, vandalisme, storm en glasbreuk.
Van inbraak moet blijken door sporen. Bij diefstal en vermissing is er dan 
ook geen aanspraak op vergoeding.
Inbraak- en vandalismeschade wordt niet vergoed voor fietsen, 
bromfietsen, sieraden, geld en geldswaardige papieren.
Alleen onversierd glas wordt vergoed.

Zonnepanelen en schotelantennes zijn buiten de periode 1 april - 30 
september niet verzekerd. U kunt daar eventueel een aparte verzekering 
voor afsluiten.
Uitgesloten zijn in diezelfde periode ook beeld- en geluidsapparatuur. 
Schade daaraan is echter wel gedekt als U officieel bent aangemeld 
voor winterbewoning.
De dekking voor elektrisch gereedschap is beperkt tot 10 % van het 
totaalbedrag van de verzekering tegen inbraak en vandalisme.

Een extra dekking tot 10% van het verzekerde bedrag is er voor schade 
aan tuinaanleg en bestrating, als dit een gevolg is van een verzekerd 
risico. Verder is er nog een extra vergoeding voor opruimingskosten na 
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schade.
De huisjes, en ook de schuurtjes en kassen, zijn verzekerd voor de 
herbouwwaarde. Die herbouwwaarde is getaxeerd.
De inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde. Echter met allerlei 
uitzonderingen, bijvoorbeel voor bromfietsen.

Voor schade tengevolge van storm, inbraak en vandalisme geldt een 
eigen risico van € 45,00 per gebeurtenis. Bij andere schades is er geen 
eigen risico.

 
 

De boomgaard in augustus 2008
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De website
De website begint al aardig vorm te krijgen. Ayala en Marianne leveren 
informatie en foto’s aan, Marco zorgt dat het op de site terecht komt.
Natuurlijk is nog niet alles klaar, de foto’s op de bovenbalk worden nog 
vervangen door seizoenfoto’s.
Met het in de lucht brengen van de website willen we geïnteresseerden 
informeren over de mogelijkheden die de Eendracht biedt om een 
tuinhuisje op ons park te kopen en wat dit met zich meebrengt. De site 
is zeker ook ingericht onszelf. De rubriek Tuinders zal vooral gevuld 
worden met informatie die voor ons aardig is.
We nodigen u uit eens een kijkje te nemen op
 http://www.volkstuinparkdeeendracht.nl/

We staan open voor suggesties en materiaal dat geschikt is om te 
plaatsen. U kunt uw bijdrage inleveren bij t.eendracht@planet.nl.

| Home| Organisatie| Tuinregels| Tuinders| Activiteiten| Te koop| Foto’s | Archief| 

Links| 

Home 

Welkom Contactgegevens Plattegrond

 

Tuingroep Eendracht

Welkom op de website van tuingroep Eendracht. 

Tuingroep Eendracht bestaat al sinds 1962 en telt maar liefst 239 tuinhuisjes. De Eendracht is 

één van de verblijfsrecreatieve volkstuinparken van de Bond van Volkstuinders in Amsterdam.  

In het tuinseizoen (april t/m september) is het toegestaan in de huisjes te overnachten. Het 

tuincomplex is gelegen in Geuzenveld-Osdorp en ligt ineen aangelegd natuurgebied.
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Jonge sla

Alles kan ik verdragen

het verdorren van de bonen,

stervende bloemen, het hoekje

aardappelen kan ik met droge ogen

zien rooien, daar ben ik

werkelijk hard in.

Maar jonge sla in september

net geplant, slap nog

In vochtige bedjes,      nee.

Rutger Kopland
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Kamperfoelie
Latijnse naam: Lonicera
Sinds het jaar 77 gebruikten de Grieken een siroop van de bloemen 
tegen ziekten van longen en milt. De Chinezen gebruikten het als 
verkoelende remedie bij verkoudheid en koorts.
In 2003 werd Lonicera japonica door het Chinese Ministerie van 
Volksgezondheid uitgeroepen als de plant die tegen het SARS virus kon 
worden ingezet. 
Velen vinden de klimmende kamperfoelie bloemen zo geweldig omdat 
deze in de avondlucht zo heerlijk geuren! Vaak zijn de bloemen klein, de 
geur is fris en sensueel.
De bloemen produceren grote hoeveelheden nectar waarmee ze vooral 
nachtvlinders mee aantrekken.
Er zijn bodem bedekkende en klimmende Kamperfoelies. Ze zijn blad 
verliezende -, half blad houdende- en blad houdende kamperfoelies.

Kamperfoelie als tuinplant
De klimmende kamperfoelie die muren, pergola’s, hekken en 
schuttingen bedekt. 
De meest natuurlijke manier is om ze in grote struiken of kleine bomen 
te laten groeien. Ook kun je een haag planten van bijvoorbeeld Lonicera 
xheckrotii of L. periclymenum‘ Maritine’.
Als erf afscheiding en rond de composthoop doen ze het goed. Of als 
klimmer rond een boog bij de ingang van onze tuin en dan het liefst een 
die wintergroen is aan de ene kant van de boog en aan de andere kant 
een bladverliezende soort. 
Zo kun je ook een blijvende en natuurlijke wc verfrisser hebben door bij 
je wc-raam een geurende kamperfoelie te planten!
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Op het terras doen sommige soorten het ook goed in een pot, 
bijvoorbeeld de L. implexa.
De bodem bedekkende kamperfoelie zou ook goed langs de slootkant 
geplant kunnen worden, L. crassifolia ‘Little Honey’ of L. japonica ‘Dart’s 
World’). 
 
De bessen van veel soorten zijn alleen giftig als men er grote 
hoeveelheden van op zou eten. Vaak zijn ze echter zo vies dat je het wel 
laat om ze te eten.
 
Enkele bijzondere soorten: 
Lonicera xamericana, een sterk groeiende, windende struik, 6-8m. 
hoog, sterk geurend, de bloem is karmijnrood,de binnenzijde wit, 
verbloeiend naar lichtgeel, mei-oktober; oranje bes. 
Caprifolium ‘Inga’, de bloem is crèmekleurig, de buitenkant roze, bloeit 
vaak al in maart, is minder gevoelig voor meeldouw. 
Lonicera glabrata, bladhoudend, graag een half zonnige, goed 
gedraineerde plek, groeit niet zo wild als L.  henryi. De bloem is wit en 
gaat over in roomgeel, niet geurend, kan van juli tot september bloeien, 
vele zwart glanzende bessen. 
Lonicera xheckrottii, is meer struik dan een slingerplant,de bloem is 
rood tot lila, op een half tot volle zon plek planten, voet in de schaduw 
tegen het uitdrogen, snoei in voorjaar. Ook als heg doet hij het goed. 
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Voor meer info:
Kom naar de gratis tuinlessen , gegeven bij de Eendracht, op de eerste 
zaterdag van de maand tijdens het tuinseizoen. In oktober is het thema 
borders aanleggen. 
Zie jullie daar, ook met je tuinvragen! 
 
Bert Kuit.

Kamperfoelie
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Aan alle tuinders van tuinpark 
Eendracht

Bij deze wil ik een pleidooi houden voor de OC: Ontspannings 
Commissie die nog maar uit 3 leden bestaat!! Gelukkig nog met de hulp 
van de ‘vrouwen’ en af en toe nog een vrouw.

Zelf heb ik me voorgenomen om hen het nieuwe seizoen een handje te 
gaan helpen. Want oh, het is zo gemakkelijk om aan de zijlijn te staan 
en foei en ach en ze doen het niet goed of, ze hadden zus moeten doen 
of zo, te roepen.

Misschien is het voor onze jonge tuinders een idee om de koppen bij 
elkaar te steken en ook eens een flinke hand uit de mouw te steken. Ik 
denk dat Gerrie en de rest hier erg blij mee zullen zijn.
En voor de andere tuinders, vertel de OC zelf maar eens wat jullie ervan 
vonden of wat er anders, beter, vernieuwend kan en steek dan af en toe 
eens een klein handje uit.

Als we nu die handen Eendrachtig ineen slaan dan wordt 2009 vast een 
spetterend jaar voor Jong en Oud!!!!

OC, bedankt voor jullie harde werken dit jaar.

José van Gestel-Gremmen
Tuin 16
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Halve zomer

Als u dit stukje leest is de zomer grotendeels voorbij. De scholen zijn 
weer begonnen, de dagen worden korter.
Terwijl ik dit opschrijf duurt de zomer nog vier weken. Ik blijf optimistisch, 
het kan de komende weken nog ‘alle kanten’ op.

Ik las dat, hoewel augustus nog niet voorbij is, de zomer volgens het 
KNMI, landelijk, weinig droge dagen heeft geteld, geheel droge dagen 
zijn in de afgelopen maanden schaars geweest. Alleen op 9 juni, 30 
juni en op 1 juli viel er tussen 10 en 10 uur (24-uurs periode) geen 
neerslag. De score van het aantal warme dagen bedraagt 61, waarvan 
18 in augustus. Alles bij elkaar is dat best een aardig aantal. Normaal 
telt de zomer 54 dagen met maxima van minimaal 20 graden. Tropische 
temperaturen zijn slechts op een dag gemeten (2 juli), terwijl drie dagen 
normaal is. Verder was er geen afwijking wat betreft de zonneschijn.

Ondanks deze toch wel positieve uitkomst ervaar ik deze zomer als een 
halve zomer, met weinig zwoele avonden of warme (vroege) ochtenden. 
Het duurt lang voordat het in de ochtend warm is en vroeg in de avond 
koelt het snel af. Wat mij betreft is er met deze zomer iets mis.
Ik ontbijt namelijk graag om 7.00 uur ’s morgens in het zonnetje en ben 
het liefst, tot het slapen gaan, buiten. 
Het is me te koud, ik blijf liever binnen. Ik heb het nagerekend en schrok 
van de uitkomst: deze zomer ben ik per dag 6 uur minder buiten!
’s Morgens te koud, s’ avonds om 20.00 uur alweer te fris. In juni is het 
zelfs noodzakelijk dat ik in de avond de houtkachel opstook.
Het is wel zo dat de gevleugelde woorden ‘elk nadeel heb z’n voordeel’, 
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ook in dit geval van toepassing is: er zijn minder uren om maar ‘door te 
gaan’ vanaf en zolang het licht is. Ik heb alle tijd om een andere hobby 
uit te oefenen: ik lees veel, ook heerlijk!
Een ander voordeel: op maandagochtend hoef ik niet bij te komen van 
een weekend hard werken, neen, dit jaar zit ik uitgerust op mijn werk en 
ga de week energiek in. Of het opmerkt wordt? Tsja…
T 240

Koude avonden
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Commissies
Onderhoudscommissie H.J. Vink    tuin 74

   A.J. de Leeuw   tuin 175

   J. van den Brink   tuin 3

   A. Bakker   tuin 207

   A. van de Molegraaf   tuin 129

Laancommissie  F. A. Koens   tuin 188

   M. Klijn    tuin 206

Inkoopcommissie R.M. Schouwenaar  tuin 66

   M.H. van Ittersum   tuin 207

   F. van den Brink   tuin 3

   E. Admiraal   tuin 2

   B. Drukker    tuin 38

Bouwcommissie H. Roschar    tuin 189

   J. Minneboo   tuin 187

   O. Vonk    tuin 10

   Th. van Zon   tuin 231

   S.W.H.M. Litjens   tuin 194

Kascontrolecommissie F. van der Feen   tuin 170

   J. van Schendel   tuin 199

   A. Bakker   tuin 207

   W. Vennik (reserve)   tuin 198

Waterleidingcommissie J.D.S. Stubbe   tuin 8

   S.W.H.M. Litjens   tuin 194

Redactie clubblad M. de Boer   tuin 239

   P.A. Rouendaal   tuin 79

Clubhuiscommissie J. van Dieren   tuin 51

   K. Kremer   tuin 201
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Ontspanningscommissie  M.A. de Wolff   tuin 36

   G. Kusters   tuin 51

   B. Drukker    tuin 38

Klaverjascommissie J. van Gestel   tuin 16

   Fam. van Bommel  tuin 73

EHBO-commissie A.J. van Haeften   tuin 123

   S. Kattouw   tuin 64

   E. en K. Wirken   tuin 44

   A. Versnel   tuin 234

   H.D. Oosterling   tuin 103

   M. Ploeger   tuin  4

Advertentietarieven 2008
Een hele pagina ƒ60,00

Een halve pagina ƒ 35,00
Een kwart pagina ƒ20,00
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  GLASHANDEL
 AMSTERDAMSE NOODVOORZIENINGEN
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 24 UUR SERVICE
 voor winkels, bedrijven en particulieren
 bij glasschade en noodvoorzieningen

 020-631 58 85
 Fax 020-633 35 65


