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Baggeren 
 
Zoals u weet dient in het najaar iedere tuinder de sloot achter zijn tuin te baggeren. Hiervoor 
is een schema opgesteld, waar iedere tuinder zich aan moet houden, wil het baggeren 
succesvol verlopen. 
Iedere tuinder moet op de aangegeven tijd meedoen 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 kan een boete volgen van € 100, -. 
Let bij het baggeren vooral op de waterplanten. Haal waterplanten zoals riet en waterlelies 
zoveel mogelijk weg: één enkele wortel van een waterlelie wordt in één jaar een grote plant! 
 
Het baggerwerk begint op de hieronder genoemde zaterdagen om 09.00. Dan komt de 
eerste ploeg. Om 11.00 volgt de tweede ploeg. 
De letters corresponderen met de letters op de plattegrond die los in het krantje wordt 
verstuurd. Dus: zoek uw tuinnummer op, dan ziet u meteen wanneer u moet baggeren. 
 
U meldt zich bij het bestuursgebouw daarna zijn baggeremmers af te halen bij het 
onderhoud (naast de winkel). 

 
Deze lijst hangt ook in de ruimte van het onderhoud. 
 

10 oktober 2009 
09.00 uur Groep A 
11.00 uur Groep B 
 
17 oktober 2009 
09.00 uur Groep C 
11.00 uur Groep D 
 
24 oktober 2009 
09.00 uur Groep E 
11.00 uur Groep F 
 
31 oktober 2009 
09.00 uur Groep G 
11.00 uur Groep H 
7 november 2009 
09.00 uur Groep I 
11.00 uur Groep J 



4 
 

Opgave meterstand watermeters 
 
 

Vóór 1 oktober 2009 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 2009 
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). 

 
 
 
 
 

 

Advertentietarieven 2009 (zwart/wit) 
 
Een hele pagina (A5) € 70,00, per jaar 
Een halve pagina      € 40,00, per jaar 
Een kwart pagina      € 25,00, per jaar 
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Overleden 
 
Op 24 augustus is Roel Mulder overleden. 

 
 
Bericht van het onderhoud 
 
Helaas het seizoen is al bijna weer voorbij, ondanks een paar problemen, o.a. met de 
groenstroken en wat achterstallig onderhoud aan een paar tuinen, willen wij namens het 
onderhoud toch iedereen bedanken voor een over het algemeen prettig verlopen seizoen. 
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en daarbij speciaal de kantinecommissie 
en de ontspanningscommissie noemen. 
De ontspanningscommissie heeft het afgelopen seizoen weer een spetterend programma in 
elkaar gezet, met voor elk wat wils, o.a. een bingo-avond, het  billart-tournooi, de 50+ 
avond, de karaoke, het voetbal en volleybal-tournooi, de zeskamp en hopelijk nog een 
mooie slotavond. Bij het schrijven van dit stukje moest de slotavond nog komen. 
 De organisatie van al deze evenementen is altijd een enorm werk dat met duidelijk plezier 
door vele vrijwilligers wordt gedaan.  
Natuurlijk kunnen al deze avonden en dagen alleen worden georganiseerd doordat de 
kantinecommissie, met ook weer vele vrijwilligers, zorgen dat er genoeg te eten en te 
drinken in huis is gehaald en op de feestdagen zorgt dat iedereen snel aan een hapje en 
een drankje wordt geholpen. 
 
Deze stukken grond zijn niet van de tuinparken, maar vallen onder de groenvoorziening van 
het stadsdeel. We hebben geconstateerd dat er weer afval op de tussen paden wordt 
gedeponeerd, terwijl het door Karel met zijn kraan allemaal was verwijderd. We zijn in 
overleg met de deelraad om een constructie te bedenken hoe we dit moeten aanpakken, 
maar u weet dat er absoluut geen groenafval en ander afval gegooid mag worden. Ten 
eerste omdat de doorgangen vrij moeten blijven voor de hulpdiensten, maar ook omdat 
afval ongedierte aantrekt en voornamelijk ratten, en wie wil dat? 
 
Mensen is het nou zo moeilijk uw afval naar de juiste plek te brengen, u gooit het toch ook 
niet in uw eigen tuin. 
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Voetbaltoernooi 12 juli 2009 
 
 
 

 
 
 

Het jaarlijkse voetbaltoernooi is weer achter de rug. 
De dag begon slecht: het regende pijpenstelen. In alle vroegte werd besloten om nog een 
partytent op te zetten zodat het hele terras overdekt zou zijn. Eén van de tuinders stelde zijn 
partytent ter beschikking. Verder meldden er zich op het laatste moment twee teams af 
zodat het wedstrijdschema omgegooid moest worden.  
Zoals gebruikelijk had De Eendracht zich met twee teams ingeschreven. Zowel de 
veteranen als de jeugd waren weer van de partij. Het jeugdteam had zich dit jaar onder de 
naam Roys Team ingeschreven. Dit omdat één van de normaal gesproken meespelende 
jongens in het ziekenhuis lag en er tot zijn grote spijt niet bij kon zijn. Speciaal voor Roy zijn 
de meeste voetbalfoto´s van deze dag van zijn team. 
 
De regen bleek de voetballers gelukkig niet te deren. Zij speelden fanatiek maar sportief. 
Had een team een speler te weinig dan viel spontaan een speler van een ander team in. 
Door het gladde veld moesten de speler zich soms wel aan elkaar vasthouden om overeind 
te blijven. Ook de slidings in de modder waren prachtig om te zien. 
Verder speelden er dit jaar voor het eerst vrouwen in de teams mee. Een leuk initiatief.  
Ook werd er een record aan doelpunten gescoord: 71 stuks. Net als vorig jaar werd het 
Dream Team eerste en gingen zij weer met een prachtige beker naar huis. 
Na afloop van de voetbalwedstrijden was er zowaar een waterig zonnetje doorgebroken en 
stond de gezelligheid voorop. 
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Tentenkamp 18 juli 2009 
 
De activiteitencommissie probeert voor elk wat wils te organiseren. Zo ook voor de 
kinderen. 
Na een dag vol regen was het spannend voor de organisatoren of zich kinderen voor het 
tentenkamp zouden aanmelden. Tegen zevenen kwamen gelukkig de eerste kinderen. 
De kinderen moesten zelf hun tent op het voetbalveld opzetten. Dat ging perfect. Bij één 
tent ontbrak een deel van een tentstok. Sommige ouders dachten te weten hoe deze tent 
opgezet moest worden. Ik kan u verzekeren dat dat een prachtig schouwspel was. 
Tegen half elf stond er een speurtocht over de tuin op het programma, het begon al aardig 
donker te worden wat het extra spannend maakte.  
De jongens namen het op tegen de meisjes, dit deden zij onder begeleiding van twee 
jongere vrijwilligers. Op het “niemandsterrein” tussen De Eendracht en Tigeno zat ook nog 
een enge man aan wie zij een code moesten vragen. Verder moesten zij allerlei vragen 
beantwoorden. Het bleek dat beide teams evenveel antwoorden goed hadden zodat een 
aanvullend “Ren je rot” spel de doorslag moest geven.  
Het meisjesteam is winnaar geworden. 
Na afloop van de speurtocht stonden er als verrassing pannenkoeken op tafel. Daarna 
hebben de kinderen spelletjes gedaan en film gekeken. Zo tegen twaalf uur gingen de 
kleine kinderen naar huis. De aanwezige kinderen waren namelijk tussen de vijf en de 
veertien jaar.  
Tegen slaaptijd, ik vertel u niet hoe laat dat was, bleek het te stortregenen en bleek het dat 
er een paar tenten lek waren. Gezamenlijk werd er besloten om gezellig met z’n allen in de 
kantine te slapen. 
 

 
 
Het was een geslaagd tentenkamp! 
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GLASHANDEL 

 
AMSTERDAMSE NOODVOORZIENINGEN 
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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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Volleybaltoernooi 2 augustus 2009 

 

 

Ook dit toernooi kende een slechte start: regen. Eén team heeft zich hierdoor laten 
afschrikken en heeft afgebeld. Hierdoor bleven er negen teams over. Ruimvoldoende om er 
een leuk toernooi van te maken. Er werden steeds tegelijkertijd twee wedstrijden gespeeld 
van 2 x 7½ minuten. Gelukkig deerde de regen de spelers niet, er werd fanatiek gespeeld. 
De gedachte van de teams was duidelijk: punten scoren. Regelmatig was dan ook een duik 
in de modder te bewonderen. 
 
Onder de naam De Eendracht deden zoals gebruikelijk twee teams mee. Nieuw was dat De 
Eendracht “veteranen” min of meer een coach hadden. Met zijn aanmoediging zorgde hij 
ervoor dat de aandacht van de spelers niet verslapte en dat zij werkelijk voor elk punt 
vochten! Een genot om te horen en te zien. Verder deden er tuinders van De Eendracht 
mee in teams met bijzondere namen zoals: Broodje Daan en Alcoholics. 
 
Wellicht is na voorgaande informatie de uitslag al duidelijk. Het De Eendracht 
“veteranenteam” is na jaren weer eerste geworden. Gefeliciteerd! 
 
Na het toernooi zorgden de zangers Pierre de Haan & Manon Stokman ook dit jaar voor de 
muzikale omlijsting waardoor er ook nog een erg gezellige avond volgde. 
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Druiven rijpen het best in de volle zon. Zorg er daarom voor dat de bladeren de zon niet 
verhinderen om bij de druiven te komen. Haal het in de wegzittende blad desnoods weg. 
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De tuin in september 

Kortere dagen, zwoele temperaturen, de nazomer is begonnen. Het einde van de zomer is 
heerlijk voor de tuin. De dagen zijn vaak nog lekker warm en ’s ochtends ligt er een mooie 
dauw op de natuur. Na de rustige vakantiemaanden is het tijd om de oogst binnen te halen. 
Denk aan al het fruit dat gerijpt is en geplukt kan worden. Dus heerlijk aan het werk en 
genieten van de oogst zolang het nog kan! 
 

Gazon in september 
Als uw gazon een opknapbeurt nodig heeft of als u een nieuw gazon aan wilt leggen, is de 
nazomer het ideale tijdstip om dat te doen. De zaden ontkiemen prima omdat de grond nog 
opgewarmd is. Let erop dat er gesproeid wordt tijdens aanhoudende droogte. 

Het gras groeit niet meer zo hard als in de afgelopen maanden. Maai het daarom weer 
minder. 

Kleine kale plekken kunnen gemakkelijk hersteld worden door wat graszaad te strooien. 
Hark eventueel vilt uit, maak het oppervlak wat los en egaliseer. 
 

Beplanting in september 
Blijf op de rozen letten. Ze bloeien namelijk nog een tijdje door. Verwijder regelmatig de 
uitgebloeide bloemen verwijderen zodat de verdere bloei bevorderd wordt. 

U kunt de nieuw aangekochte vaste planten in de bloemborders planten. De grond is nu 
namelijk nog warm, zodat de plant snel nieuwe wortels schiet. Zo zijn de planten sterk 
voordat de winter invalt. 

Buxusboompjes kunnen goed in potten op het terras gezet worden. U moet wel goed 
opletten of ze niet te nat of juist te droog staan. Plant de Buxus in een royale pot met goede 
aarde en geef regelmatig extra voeding. 
 

Moestuin in september 

Vanaf nu kan rabarber geplant of verplant worden. Denk eraan dat ze met een onderlinge 
afstand van minstens een meter worden geplant. 

Het is nog steeds tijd om fruit te plukken of te rapen. Appels, peren, late pruimen en 
frambozen zijn nog heerlijk. De peren zijn rijp op het moment dat het stokje loslaat als u het 
draait. 

Het tijdstip om kiwi's aan te planten is weer aangebroken. Snoei de plant na het poten flink 
terug, zodat de plant in het voorjaar stevige jonge scheuten zal hebben. Denk eraan dat 
kiwi's alleen geoogst kunnen worden als er zowel een vrouwelijke als mannelijke plant 
naast staat. 
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Snoeien in september 
Notenbomen kunnen het best in de nazomer gesnoeid worden. De snoeiwonden helen 
sneller en het voorkomt bloeden.  

Knip de takken van framboos die vrucht hebben gedragen af tot de grond. Bind de nieuwe 
takken bij elkaar zodat ze steun hebben.  

De bloeitakken van de klimhortensia kunnen teruggesnoeid worden als ze na de bloei te ver 
naar voren komen. 
 

Overige tips voor september 

Bewaar al uw tuinafval op een grote hoop en gooi dit niet in de container. Op een grote 
hoop zal het afval verteren tot prachtig compost dat u kunt gebruiken om beplanting te 
beschermen en de grond in conditie te houden. 

Geniet nog van de laatste zomermomenten in de tuin. Denk aan de dauw die de ochtend 
versierd, de kleurige bessen en vlinders, de unieke nazomer lichtval en de tuin die nog in 
volle bloei staat. Daarnaast zijn er wel een aantal karweitjes die de aandacht vragen. 

 

De tuin in oktober 

Nog even en de prachtige herfstkleuren zullen de natuur verrassen. De ochtenddauw in de 
spinnenwebben zorgt voor een sfeervol begin van de dag. Juist in de herfst is er genoeg te 
doen in de tuin, die voorbereid moet worden op onstuimig weer.  
 

Gazon in oktober 
Omdat de bodemtemperatuur nu nog een stuk hoger is dan in het vroege voorjaar, kunt u 
het gazon nog prima maaien. Binnen enkele weken heeft u een mooie grasmat. 

Nu het stilaan kouder wordt Is het niet meer nodig om het gazon nog veel te maaien. U kunt 
er beter wel voor zorgen dat het gras niet te lang is als we de winter in gaan. Mosvorming 
ontstaat veel sneller bij lang gras. 

Grasmaaisel kunt u tijdens het maaien het beste gelijk afvoeren. Het najaar breekt het gras 
namelijk niet goed af. Het gevolg is dan dat het gemaaide gras een vrijwel ondoordringbare 
laag vormt voor lucht en water, waardoor het gras een viltachtig laagje krijgt. 
 

Beplanting in oktober 
De border kan deze maand nog veranderd worden als u dat wilt. Omdat het blad nog niet 
afgestorven is, kunt u goed zien waar alle planten staan.  
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 ATCO Dakwerken bv 
   
Uw adres voor: 
 - stalen dakpannen 
 - bitumineuze daken 
 - shingle daken 
 - dakpannen 
 (vrijblijvende prijsopgave) Alles onder 10 jaar 

garantie 
 
Krasseurstraat 55 – 1033 DH Amsterdam. 
Tel / Fax: 020-6335493 – Mobiel: 06-21260073 
 
Email : info@atcodakwerken.nl 

 
De hoofdrolspelers van de oktoberborder zijn de asters. Ze geven de borders in het late jaar 
nog kleur en lokken vlinders de tuin in. U kunt ze in volle bloei planten. Hoge soorten blijven 
beter overeind staan als u er een plantensteun bijzet.  

Oktober is de maand van de bloembollen. Er is buiten dus genoeg te doen met het planten 
van bollen. Maar niet alleen in de tuin kunt u met bollen aan de slag, ook is het leuk om 
vroegtijdig de bloei in huis te halen.  

Veel van uw planten zijn uitgebloeid en hebben nu rijpe zaden of bessen. Verzamel deze 
voordat de vogels of de insecten er mee weg zijn. Veel van deze zaaddozen zijn trouwens 
ideale benodigdheden voor de bloemschikliefhebber.   

Blijf beplanting water geven, het kan behoorlijk droog weer zijn in oktober.  
Lees ook 

Moestuin in oktober 

 
Wie zelf knoflook wil telen, kan de tenen begin oktober planten. Het voordeel van planten in 
de herfst is, dat de oogst het volgende jaar vroeger valt en dat de opbrengst groter is. Neem 
een plantafstand in acht van 30 centimeter en houd evenveel ruimte tussen de rijen. Maak 
de tenen los van de klisters en plant ze rechtop in de grond, op een diepte van ongeveer 10 
centimeter. Kies een zonnige plek en zorg voor een goede afwatering. 

mailto:info@atcodakwerken.nl
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In oktober kunt u de grond tussen de aardbeien schoonmaken: verwijder doorlevend 
onkruid, verdroogd blad en ongewenste planten die zich hebben vastgezet. Mulch de grond 
met compost of goed verteerde stalmest. 

Het planten van diverse fruitbomen kan al beginnen. De grootte van de tuin maakt hierbij 
niet uit. Ook in een kleine tuin komen bijvoorbeeld lei fruitbomen langs een tuinmuur of 
schutting goed tot hun recht en nemen weinig plaats in. 

U kunt nog steeds spinazie, veldsla en winterpostelein buiten zaaien. 

Bieslook, peterselie en andere vorstgevoelige kruiden kunt u uitgraven en in een pot in de 
keuken zetten. Op die manier heeft u de hele winter heerlijke verse kruiden binnen 
handbereik. 

De oogsttijd voor appels, peren en enkele late pruimen is nog niet voorbij. Als u het gevallen 
fruit direct opraapt is het nog te eten en voorkomt beschimmelen en de daardoor 
veroorzaakte. 

Snoeien in oktober 
Deze maand kunt u uitgebloeide bloemen en overtallige bladeren snoeien en op de 
composthoop gooien. Notenbomen worden graag in de nazomer gesnoeid. De 
snoeiwonden helen in deze periode sneller en u voorkomt bloeden van de bomen. 

Wilt u volgend jaar weer die mooi bloeiende dahlia´s in de tuin? Haal dan nu de knollen uit 
de grond, knip de stelen tot ongeveer 10 cm boven de grond af en bewaar ze vorstvrij tot 
volgend jaar. Vanaf half april kunnen ze weer worden geplant.  
 

Aftappen watermeters en waterleidingen 
 
Het aftappen van de 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. 
 
Ook moet u ervoor zorgen 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 
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watermeter af. Mocht de hoofdleiding knappen, dan kunt u bellen met de 
waterleidingcommissie: D. Stubbe tel. 06-22405595 of S. Litjens tel. 06-24295367. 
Wij laten net als vorig jaar in de wintermaanden de waterdruk er op staan. 
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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 alleen aangelijnd 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! 

 

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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Commissies   Tuin 
    
Onderhoudscommissie A.J. de Leeuw  175 
 A. van de Molegraaf  129 
Inkoopcommissie R.M. Schouwenaar  66 
 M.H. van Ittersum  207 
 F. en J. van den Brink  3 
 E. Admiraal  2 
 B. Drukker (financiën)  38 
Bouwcommissie H. Roschar  189 
 J. Minneboo  187 
 S.W.H.M. Litjens  194 
 F.J.P. van Schayk  151 
 J. Boogaard  19 
 Th. A. F. J.  van der Zon  231 
Kascontrolecommissie F. van der Feen  170 
 W. Vennik  198 
 J.A. van Schendel  199 
 M. van Ittersum  207 
 J. van den Brink (reserve)  3 
Waterleidingcommissie J.D.S. Stubbe  8 
 S.W.H.M. Litjens  194 
Elektracommissie F. de Smalen  32 
Redactie clubblad M. de Boer  239 
 A. Versnel-Arentsen  234 
 P.A. Rouendaal  79 
Clubhuiscommissie J. van Dieren  51 
 N. Korthuis  150 
 P. Zwaluë  96 
Ontspanningscommissie M.A. de Wolff  36 
 G. Kusters  51 
 B. Drukker (financiën)  38 
 W.E.M. Hart  93 
 J. Calbo  93 
Klaverjascommissie J. van Gestel  16 
 Fam. van Bommel  73 
EHBO-commissie A.J. van Haeften  123 
 S. Kattouw  64 
 E. en K. Wirken  44 
 A. Versnel-Arentsen  234 
 H.D. Oosterling  103 
 H. Oosterling  184 
Website A. Bakker  207 
 M. van Beijnum  39 
 M. de Boer  239 
Arbocoördinator A. Bakker  207 
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