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Nieuwsbrief - september 2016 
Beste leden van De Eendracht, 

De zomervakantie is weer voorbij en het seizoen nadert zijn eind. We kunnen 

gelukkig nog van een mooie nazomer genieten, wat blijft het lekker op de tuin.  

Zoals u ziet wederom een nieuwsbrief uitgave om u op de hoogte te stellen van de 

laatste nieuwtjes.  Door het gemis van de creatieve handen, hebben we als bestuur 

besloten in de tijdelijkheid u op deze wijze op de hoogte te houden van het reilen en 

zeilen op De Eendracht. We hopen u uiteraard snel weer een mooi clubblad te 

bezorgen. Ik wens u veel leesplezier! 

Marieke van der Linden | voorzitter 

Baggeren en slootkant 

Beste tuinders in oktober gaan we weer aan de 

slag met de sloten en de slootkanten. Voor dit jaar 

2016 gelden de volgende richtlijnen:  

- de overdadige begroeiing van planten die

boven het water hangt en van struiken op de

slootkanten verwijderen

- indien nodig baggeren. Afhankelijk van de

diepte in het midden van het deel van uw sloot

is ook baggeren noodzakelijk om een goede

doorstroming naar de ringsloot te bevorderen.

De vereiste diepte van 60 centimeter kunt u

eenvoudig vaststellen met de indicatie op de

stok van de baggeremmer. Laat bij het

baggeren de bodem van de sloten direct langs

de beschoeiing zoveel mogelijk met rust om

inzakken van de oevers te  voorkomen.

Qua rooster en dagplanning werken wij dit jaar niet 

in groepen. We stellen u in de gelegenheid om 

elke zaterdag van 22 oktober t/m 19 november 

(22-10, 29-10, 5-11, 12-11 en 19-11)  tussen 09.00 

uur en 14.00 uur een baggeremmer op te halen bij 

het onderhoud. Vanzelfsprekend levert u die 

emmer na de werkzaamheden daar weer schoon 

in.  

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u door 

omstandigheden de werkzaamheden niet kunt 

doen. Laat het wel tijdig weten en stuur een bericht 

naar ons e-mailadres (bestuur@volkstuinpark-de-

eendracht.nl ). We kunnen dan een ander moment 

afspreken. Vanaf 3 december  controleren wij of 

de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Let op: 

baggeren is een verplichting voor elk lid. 

Najaarsvergadering 

za 19 november 2016, 13.00 uur clubgebouw

Winterbewoners 2016/2017 

Het ziet er naar uit dat we voldoende 

winterbewoners hebben om het tuinpark te 

bewaken. Dank voor de aanmeldingen!  

Inhalen niet gemaakte werkuren 

Het kan voorkomen dat u dit tuinseizoen niet in de 

gelegenheid was om al uw 24 werkuren in uw 8 

werkbeurten te verrichten. Wij stellen u dan in de 

gelegenheid om de niet gemaakte uren in te halen 

tijdens de werkzaamheden van de winterploeg. 

Die werkzaamheden starten vanaf 22 oktober 

2016.  

Tot 10 december 2016 heeft u op 8 zaterdagen 

(22-10, 29-10, 5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 3-12 en 

10-12) tussen 09.30 en 12.30 uur de mogelijkheid

de werkuren alsnog te maken. We kunnen in die

periode best wat extra handjes gebruiken.

Budget activiteiten clubhuis 

Voor het seizoen 2017 heeft het bestuur een (nog 

te bepalen) budget vrijgemaakt voor alle tuinders 

die een activiteit willen organiseren in ons 

clubhuis.  Wil je iets leuks organiseren met wel 

een thema passend bij onze volkstuin, meldt dit 

voor 1 december aan via de bestuursmail.  

Natuurlijk geldt hierbij wel 'op=op'.  

Dus reageer op tijd!  

Van belang is ons te melden wat het thema is van 

jouw activiteit, op welke manier je het gaat 

aanpakken en welk bedrag jij denkt nodig te 

hebben. Wij gaan vervolgens, in overleg met de 

clubhuis/ontspanningscommissie, kijken, wat de 

mogelijkheden zijn en vervolgens bepalen welke 

activiteiten daadwerkelijk doorgang gaan krijgen. 

Als bestuur willen wij hiermee een steentje 

bijdragen en wij hopen dat ons clubhuis het 

komend zomerseizoen bruist van de leuke 

activiteiten! 
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Vacature - branderploeg 

Zoals u weet is het vrijhouden van onkruid op de 

paden, parkeerterreinen en andere openbare 

gebieden een belangrijk onderdeel van de netheid 

op het tuinpark. De branderploeg vervult daarin 

een belangrijke taak. Voor de voortgang van die 

werkzaamheden zijn wij op zoek naar tuinders die 

voor hun werkuren zich daarvoor willen inzetten in 

het tuinseizoen of in de winterploeg.    

Vacature - Trekker rijden 

De trekker is een onmisbare schakel in de aan- en 

afvoer van diverse zaken op het tuinpark. Het is 

onder andere van belang voor de afvoer van het 

groenafval tijdens het onderhoud van het tuinpark. 

De trekker is ook een belangrijke dienst die wij 

aanbieden als tuinders grote bestellingen doen bij 

de winkel. Heb je belangstelling? Wij zoeken 

tuinders die op zaterdag bij toerbeurt tussen 11.00 

uur en 14.00 uur deze dienstverlening willen 

invullen. 

 

Schade door afbrekende takken 

Mede naar aanleiding van een aantal recente 

schadegevallen aan geparkeerde voertuigen op de 

buitenparkeerplaats, heeft het bestuur contact 

gezocht met de beheerder van het Recreatieschap 

Noord-Holland. Wij waren vooral benieuwd naar 

de actuele situatie van de bomen langs de 

parkeerplaats en de zienswijze van het 

recreatieschap als er onverhoopt takken afbreken 

en schade veroorzaken. Uit een eerste inspectie 

kwam naar voren dat er geen takken of boomdelen 

zijn die in slechte staat verkeren of gevaar 

opleveren. Wel gaat het recreatieschap 

onderzoeken of de gehele singel kan worden 

meegenomen in een periodieke VCA 

boomveiligheidscontrole. Op het gebied van 

schadeverhaal bij schade door vallende taken als 

gevolg van harde wind of storm (windkracht 7 of 

meer) is sprake van overmacht voor de beheerder/ 

eigenaar. 

 

Stoken 

De winterperiode komt 

eraan en als je dan een 

houtkachel hebt is het 

best lekker om even de 

haard aan te zetten. 

Hieronder een aantal 

tips:  

Zorg voor een goed 

rookkanaal. De 

doorvoer door het dak 

moet dubbelwandig zijn 

uitgevoerd. En veeg 

eenmaal per jaar de 

schoorsteen.  

Schoon hout - Het hout wat u gebruikt om te 

stoken moet schoon hout zijn. Om bij voorbaat 

overlast  te voorkomen en het milieu te sparen is 

het stoken van de volgende materialen niet 

toegestaan: geverfd, geteerd, gebeitst, 

geïmpregneerd/gewolmaniseerd hout, spaanplaat, 

multiplex, kunststoffen en tuinafval. 

Houtsoort - Wij  adviseren  om  loofhout  te  

gebruiken.  In  loofhout  zit  geen  hars  en  is  

daarom  beter  geschikt  dan naaldhout. 

Houtbriketten en zaagselparaffinebriketten zijn ook 

een goed alternatief. 

Vochtigheid van stookhout - Het  stookhout  moet  

droog  zijn.  Nat  of  vochtig  hout  brand  slecht,  

geeft  een  onvolledige  verbranding  en 

veroorzaakt altijd hinder. Het stoken van tuinafval 

is om die redenen dan ook niet toegestaan. Droog 

hout herkent u aan scheuren en loszittende 

schors. 

Controleer goed stoken - De kleur van de rook die 

uit de schoorsteen komt, laat zien of er goed 

gestookt wordt. Lichte of kleurloze rook  betekent 

dat  verbrandingsproces goed verloopt.  Als het  

vuur  goed  brandt,  zijn  de  vlammen  helder geel  

en  gelijkmatig. Donkere  rook  betekent  een  

onvolledig verbrandingsproces.  Dit  komt  meestal  

door een  slecht  trekkend  rookkanaal,  te  weinig  

luchttoevoer  of  te  natte  brandstof.  Een  oranje,  

instabiel flakkerende vlam duidt op onvolledige 

verbranding.   

 

Onderhoud paden en heg 

Ondanks dat de herfst in opkomst is, toch het 

verzoek om uw heg nog een goede snoeibeurt te 

geven. Graag het  pad ook in het winterseizoen te 

onderhouden. Met name bladval van het pad 

verwijderen en op de composthoop. 
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