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Van het bestuur
Reclamefolders bij het clubblad
Bij een van onze tuinders heeft zich een sponsor aangediend die de kantine heeft voorzien
van een groot scherm voor de voetbalwedstrijden van het wereldkampioenschap.
Om die reden vindt u folders van deze sponsor bijgevoegd.

Uit de nieuwsbrief van de Bond van Volkstuinders
Op 5 juni vond de bondsvergadering plaats in het verenigingsgebouw van „Ons Lustoord‟.
Het voorstel over de maximum tuintaxatie is door de afgevaardigden afgewezen met een
stemverhouding van 35 tegen 23 voor. De nieuwe taxatiemethode is nauwelijks aan de orde
geweest. Het bondsbestuur overweegt de methode van tuintaxatie in de najaarsvergadering
opnieuw te agenderen.

Winterbewoning
Verzoeken voor winterbewoning graag schriftelijk aanvragen vóór 1 augustus.
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Notulen van de 48ste jaarvergadering
Tuingroep Eendracht
zaterdag 24 april 2010 14.00 uur
Aanwezig: het bestuur: R. Kremer, voorzitter, F. Koens, 2e voorzitter en secretaris, O.
Jongerius, penningmeester, M. de Boer, 2e penningmeester, F. Versnel, bestuurslid, en 26
stemgerechtigde leden van de Eendracht.
1.Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, met name de leden
van verdienste: mevrouw Vennik en de heren Vink en Van Haeften. Hij vraagt of iedereen
de presentielijst wil tekenen. Hij begint de vergadering met het verzoek om een minuut stilte
voor degenen die ons dit jaar ontvallen zijn.
2. Goedkeuring notulen begrotingsvergadering op 3 december 2009 en de extra
vergadering op 7 januari 2010
Mevrouw Mol tuin 110 begint meteen over de inhoud van de notulen: zij is zeer
teleurgesteld. Zij had gevraagd of er een contract zou komen waarin risico's van schade
zouden zijn afgedekt. De paden zijn nog erger dan na het baggeren. Zij vraagt ook waar de
tuinbanden van de Kleuterlaan en de Sportlaan zijn gebleven. De heer Van Haeften tuin
123 vraagt of de broer van de voorzitter werkt bij de aannemer die het werk doet. Hij had
dat in de vergadering van december 2009 gevraagd en toen zei de voorzitter dat zijn broer
daar niet werkte. Dat staat niet in de notulen. De voorzitter deelt mee dat zijn broer met
werken was gestopt; maar nu werkt hij weer mee als dat zo uitkomt. Verder vindt de heer
Van Haeften dat de tuinbanden er niet netjes bijstaan. Een aantal details zijn niet netjes
afgewerkt.
De voorzitter zegt dat het werk nog niet is opgeleverd. Bij de oplevering zal daar zeker
aandacht aan besteed worden, evenals aan de toestand van de paden.
Ed Amiraal tuin 2 merkt op dat de paden er op veel plekken slecht bijliggen, het zou mooi
zijn als ze wat vlakker gemaakt konden worden.
S. Litjens tuin 194 meldt dat op de Kleuterlaan en de Sportlaan sommige afsluiterputten van
de hoofdwaterleiding niet goed meer te vinden zijn. De merktekens zijn verdwenen. De
voorzitter zegt dat hij dat bij de oplevering zal meenemen.
De notulen worden goedgekeurd.
3. Definitieve vaststelling agenda
Geen wijzigingen.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris heeft twee afzeggingen voor de vergadering: van de heer Plate tuin 203 en de
heer Van der Feen tuin 170. De brief van de heer Van der Feen wordt voorgelezen: lovende
woorden voor de voorzitter, Ron Kremer, en voor de penningmeester, O. Jongerius.
De penningmeester heeft een mededeling over de gang van zaken bij het aanleggen van de
verlichting. Het werk is voor het overgrote deel gedaan. Het bestuur is daar niet helemaal
tevreden over. Een aantal dingen moeten nog met de aannemer besproken worden, daarna
kan de oplevering plaatsvinden. Vervelend is dat er een rekening is gekomen voor
meerwerk, terwijl de klus is aanbesteed voor een vast bedrag, het bedrag dat in de
ledenvergadering is afgesproken. Het bestuur is het met de meerwerkrekening niet eens.
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5. Activiteiten van de Bond van Volkstuinders
Geen mededelingen van de Bond. Er is geen vertegenwoordiger van de Bond, want het
bondskantoor wordt vandaag officieel geopend.
6. Verslag van de secretaris over 2009
De secretaris deelt mee dat er in 2009 20 tuinen zijn overgedragen aan nieuwe tuinders.
Op de tuinruillijst staan de volgende tuinders:
1. Mevrouw A. Pelders, alleen voor huisje 149
2. Mevr. S. Boogaard-Kuulkers
3. R. Kremer
4. G.W. Schol
5. B. Versnel-Arentsen
6. L. Spaans
7. M. van Ittersum
Wanneer u op de tuinruillijst wil, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij het bestuur.
In het voorjaar van 2010 hebben er al weer twee overdrachten plaatsgevonden, er hadden
sinds het einde van het vorige seizoen 10 tuinders opgezegd, hun huisjes zijn al getaxeerd
of zullen binnenkort worden getaxeerd. Er staan drie tuinen langer dan een jaar te koop.
7. Verslag van de penningmeester over 2009
De heer Jongerius: in 2009 ging het financieel goed, net als voorgaande jaren. Er is een
kleine winst gemaakt zoals het hoort. Want, zoals ik vorig jaar al zei, bij teveel winst zou de
begroting niet geklopt hebben en dan zouden de leden teveel contributie hebben betaald.
Vooruitkijkend in dit jaar zal het wat minder worden, maar er is dan ook een grote klus
gedaan, die van de verlichting, Mijn dank aan de kascommissie voor de controle, en
speciaal aan Wil Vennik die geholpen heeft bij het opstellen van de cijfers.
Mevr. Vennik tuin 198 merkt op dat bij de fooienpot van de kantine een 1tje teveel staat: het
moet zijn 1.324,15 euro.
8. Verslag van de kascontrolecommissie
Mevrouw Vennik leest de verklaring van de kascommissie voor:
Op maandag 15 februari 2010 heeft de kascontrolecommissie de boeken en de financiën
over 2009 van ons volkstuinpark gecontroleerd en in goede orde bevonden. Ook de
financiële administraties van het clubhuis, de inkoop, de ontspanning en het klaverjassen
geven een getrouw beeld van de inkomsten en uitgaven. Op grond van deze bevindingen
stellen wij de algemene ledenvergadering voor om de penningmeester en de
subpenningmeester décharge te verlenen, onder hartelijke dankzegging voor hun
werkzaamheden. Getekend Ayala Bakker, Frans van der Feen en Wil Vennik.
9. Beleid bestuur
Arie van Haeften heeft problemen n.a.v. het onderhoud. Hij heeft gezien dat mensen van
het onderhoud puin afvoerden van de paden. Verder had hij gedacht dat op 1 april het
buitenparkeerterrein schoon zou zijn. Hij vraagt of de duikersploeg nog bestaat. Ook vindt
hij dat het voetbalveld niet bespeelbaar is want het zit vol met puin en glas. Jullie moeten
daar wat aan doen, zegt hij. De openingstijden van het vuilhok kloppen niet: in het krantje
staat het anders dan aan het vuilhok. Tenslotte vindt hij dat de kantine er niet mooi bijstaat.
De muren zijn geschilderd (de kleur vindt hij niet mooi), maar verder moet er nog veel
worden opgeknapt.
De voorzitter geeft Fridtjof Versnel het woord. De duikersploeg bestaat nog maar vorig jaar
is deze door allerlei omstandigheden wat achterop geraakt. Wat het voetbalveld betreft:
door het egaliseren is allerlei puin dat er in het verleden op is gegooid naar boven gekomen.
Wordt in orde gemaakt. Wat de kleur van de kantine betreft: als je dat niet mooi vindt is het
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jammer. Als je vindt dat er nog meer moet gebeuren had je dat ook eerder kunnen melden.
Wat het afvoeren van puin betreft, het moest weg anders konden we er niet meer door. Het
wordt meegenomen in de oplevering.
Voorafgaande aan de goedkeuring van de jaarcijfers wil de penningmeester nog even
terugkomen op wat mevrouw Mol heeft gezegd (nl. dat er geen contract was gemaakt met
de aannemer terwijl dat wel met de leden was afgesproken). Er is wel een contract gemaakt
met de aannemer. En, zegt de penningmeester, toen de rekening voor meerwerk ter sprake
kwam, kwam er uit de hoek van mevrouw Mol een daverend gelach van zie je wel, er is
geen fatsoenlijk contract. Nee hoor, zegt mevrouw Mol, ik zei alleen maar dat mijn rekening
er ook nog bij kan. Ik had kunnen wachten tot de oplevering om het pad netjes te maken,
maar ik kan er niet tegen. Een heleboel mensen kunnen dat wel, maar ik niet. Dat doe je
niet als tuinder, aldus mevrouw Mol. O, was dat het, zegt de penningmeester.
10. Goedkeuring jaarcijfers.
Niemand heeft bezwaar, bij deze zijn de jaarcijfers goedgekeurd.
11. Samenstelling bestuur
Aan de beurt voor aftreden zijn Ron Kremer, Otto Jongerius en Marianne de Boer. Otto en
Marianne zijn wel herkiesbaar. Zij worden opnieuw gekozen. Ron Kremer is niet
herkiesbaar. Bij deze verlaat hij het bestuur en wil hij de andere bestuursleden hartelijk
bedanken voor de samenwerking. Hij heeft het heel leuk gevonden, maar hij stopt er nu
mee, hij kan er niet meer tegen. Hij wil ook alle vrijwilligers bedanken die hem de afgelopen
jaren hebben geholpen.
De vicevoorzitter bedankt hem voor de elf jaren hard werken en deelt mee dat het bestuur
hem hierbij tot lid van verdienste benoemt. De voorzitter en zijn vrouw krijgen een bloemetje
en een cadeau namens het bestuur.
De leiding van de vergadering wordt overgenomen door de vicevoorzitter. Zij meldt dat zij
geen voorzitter wil worden. De plaats van voorzitter blijft vacant. Het bestuur vraagt
mandaat om een voorzitter te zoeken.
Paul van Kooten (tuin 15) stelt zich beschikbaar als bestuurslid. Hij wordt hierbij in het
bestuur opgenomen.
Wil Vennik merkt op dat een voorzitter in functie benoemd moet worden.
12. Benoeming kascontrolecommissie
De leden zijn: Frans van der Feen, Wil Vennik, Johan van Schendel, Ayala Bakker en als
reserve Joke van den Brink. Wil Vennik stelt zich niet meer beschikbaar. De
kascontrolecommissie bestaat uit Frans van der Feen, Johan van Schendel, Ayala Bakker
en Joke van den Brink. Bij de kascontrolecommissie moet nog iemand worden gezocht.
Daar krijgt het bestuur mandaat voor.
13. Bouwcommissie
De leden van de bouwcommissie: H. Roschar, J. Minneboo, Th. van der Zon en S. Litjens.
J. Boogaard is daarbij gekomen. Vanaf nu bestaat de bouwcommissie uit H. Roschar,
voorzitter, J. Minneboo, S. Litjens, Th. van der Zon en J. Boogaard.
14. Onderhoud
Onderhoudscommissie bestaat uit A. de Leeuw tuin 175.
15. Overige commissies: Clubhuiscommissie, Ontspanningscommissie,
Waterleidingcommissie, EHBO, Laancommissie, Redactiecommissie, Inkoop
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Op een vraag uit de vergadering deelt de voorzitter mee dat er op dit moment geen
elektracommissie is. In het krantje staat dat de plaats van de leden van de
elektracommissie vacant is, dat is een misverstand.
De voorzitter meldt dat we een Arbo- coördinator hebben, dat is Ayala Bakker. De website
wordt onderhouden door Marco van Beijnum, de redactie van de website is Ayala Bakker en
Marianne de Boer.
EHBO-ers zijn S. Kattouw, E. Wirken, A. van Haeften, B. Versnel-Arentsen, H.D. Oosterling,
H. Oosterling.
16. Benoeming leden stadsdeeloverleg
F. Versnel wordt benoemd als lid en Paul van Kooten als reservelid.
17. Behandeling van de beschrijvingsbrief van de Algemene Vergadering van de
Bond van Volkstuinders
Wil Vennik meldt dat op de agenda staat dat de maximale tuintaxatiewaarde op € 500
gesteld wordt. Daar is zij het niet mee eens. De andere aanwezigen zijn het daar ook niet
mee eens. De afgevaardigden zullen dat in de bondsvergadering laten weten.
18. Benoeming van afgevaardigden naar de algemene ledenvergadering van de Bond
van Volkstuinders, 5 juni in Ons Lustoord.
Van het bestuur stellen Fridtjof Versnel en Femke Koens zich beschikbaar als
afgevaardigden. Niemand van de tuinders geeft zich op om als afgevaardigde mee te gaan.
19. Rondvraag en sluiting
Paula Mol vraagt of het vroegere mededelingenbord kan worden opgeschoond. Dat zal
gebeuren.
Wil Vennik meldt dat er verwarring is over de openingstijden van het vuilhok. In de nieuwe
rubriek in ons krantje staan andere tijden. De voorzitter antwoordt dat deze tijden niet
kloppen; de openingstijden zijn hetzelfde als vorig jaar. Verder moet er bij de mededeling
van de bestuurszittingen op de eerste dinsdag van de maand staan: van 20-21 uur.
Jos Litjens wil weten waarom zij op zaterdag twee euro's meer voor een gasfles moest
betalen dan een paar dagen later. Richard Schouwenaar van de inkoop legt uit dat de
gasprijs een aantal euro's is gedaald, en dat de brief met deze mededeling half april
binnengekomen is. Hij zal de brief in de winkel ophangen.
Coby van Haeften vraagt of men met het onderhoud van de kantine rekening kan houden
met de kaartavond op vrijdagavond.
Zij vraagt ook wanneer het bord met de namen van de leden van verdienste weer in de
kantine komt. De voorzitter antwoordt dat het bestuur een nieuw bord zal laten maken.
Arie meldt dat zijn schoonzoon laatst is aangesproken omdat hij met het aggregaat aan het
werk was. Het is nog april, en in april wordt gebruik van het aggregaat gedoogd. De
voorzitter beaamt dit, maar vraagt wel rekening te houden met de medetuinders.
Hij vindt dat de opsluitbanden aan de buitensingels niet netjes zijn geplaatst, en hij vraagt of
toch de banden op de Kleuterlaan en de Sportlaan kunnen worden teruggezet. Dat stond in
de brief die het bestuur eind december 2009 aan de leden heeft gestuurd. De
penningmeester meldt dat dat een fout in de brief is geweest; de banden stonden niet in de
offerte van de aannemer.
Gerrie Kusters van tuin 51 biedt aan de banden in de Sportlaan en de Kleuterlaan weer
terug te plaatsen. Dat aanbod wordt dankbaar aanvaard, applaus!
Isabelle van Laar vraagt of de stronken bij de buitenparkeerplaats worden weggehaald.
Fridtjof antwoord dat er steeds meer stronken bijkomen, men dumpt zijn groenafval gewoon
daar. De voorzitter zegt dat zij er een papier gaat ophangen dat dat verboden is.
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Richard Schouwenaar meldt dat er weer veel wordt gefietst en met de brommer gereden
over de paden. Dat is niet de bedoeling!
Fietsen is in april nog gedoogd, tussen 1 mei en 1 september mag niemand fietsen of met
de brommer rijden.
Theo Maijenburg vraagt of de aanhangers van het parkeerterrein gehaald kunnen worden.
Er staat er nu nog een, die van Bert Drukker. Die moet worden weggehaald.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en voor hun bijdragen en sluit de
vergadering. Zij wenst iedereen een goed tuinjaar.

Tuinweetjes
Weet u dat de bloemen van de braam, de framboos en de aardbei een favoriete nectarbron
voor het oranje zandoogje, de gehakkelde aurelia en diverse blauwtjes zijn.
Blauwtjes voeden zich ook met nectar van peulvruchten, zoals de erwt en de tuinboon.
Op doorgeschoten radijzen komen ook veel vlinders af.

7
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Daud Amim
Door: Jeroen Bishoff T 236
Ik had met Daud Amim afgesproken om even over vliegeren te praten.
Op tuin nummer 47 vallen de gordijnen op die tussen de palen van het afdak van het
tuinhuis hangen. Zo kun je bij heet weer de zon tegen houden, denk ik. Naast het huis staat
een goedgevulde kas vol met tomaat, komkommer en pepers.
De deuren van het huis staan open en ervoor staan een paar sportschoenen. Ik roep een
paar keer zijn naam; er gebeurd niets. Fridtjof had mij verteld dat Daud ook wel David
genoemd wordt, dus ik roep die naam een keer. Een vrolijke man met een oranje T-shirt
aan begroet me hartelijk en we schudden handen. Nu zie ik dat er "Nederland- Duitsland
2004" op z'n hemd staat (een voetballiefhebber?). We gaan binnen zitten zodat mijn
memocorder niet teveel buitengeluiden opneemt en ik mag mijn schoenen aanhouden. Een
keurig interieur wordt opgefleurd door mooie Afghaanse vliegers aan de wanden.
Daud is geboren in Afghanistan maar woont nu al 14 jaar in Nederland. Hij beheerst onze
moeilijke taal al bijna perfect maar is dan ook Nederlander geworden. Hij loopt al 45 jaar op
Aarde rond en is vader van drie kinderen. In Afghanistan was Daud kinderarts, maar omdat
zijn diploma's en papieren hier niet erkend worden heeft ie nu ander werk; onder andere bij
CORDAAN en als bijbaantje bij Sanquin (Bloedbank).
Volgens mij lopen we zo een prima dokter mis. Hij woont in een flat in Amsterdam terwijl hij
vroeger een prachtig huis met een grote tuin had. Misschien is dat inmiddels verdwenen. Hij
miste een stukje grond om groente, kruiden en bloemen te verbouwen. Dankzij een tip van
Hanna en Theo de Wolff, tuin 36, heeft Daud ruim een jaar geleden hier een tuin gekocht en
gevonden wat ie zocht, dat heeft zijn leven ingrijpend veranderd.
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Op mijn vraag of tuinieren hier anders gaat dan in Afghanistan antwoordt Daud: 'Tuinders
met groene vingers zijn overal hetzelfde, ook al zijn klimaat en grondsoort anders, we
hebben allemaal last van slakken. Als ik 's ochtends vroeg naar mijn groenten kijk zie ik al
die slakken keihard wegrennen! hahahaha'. Ik vertel hem over mijn mislukte pogingen om
met koffieprut die gladde veelvraatjes te lijf te gaan, waarop Daud me aanraadt om gewoon
van die korreltjes te gebruiken; 'helpt echt'. Heuse Afghaanse tuinderstips kan hij me helaas
niet geven.
Maar we zouden het over vliegeren hebben!
Vliegeren is in Afghanistan de nationale volkssport. Er worden echte vliegerwedstrijden
gehouden waarbij de vliegertouwen ingesmeerd worden met lijm om er vervolgens
glasscherfjes aan te plakken en daarmee elkaars touwen door te snijden. De vlieger die
overblijft is de winnaar.
De vliegers worden gemaakt van dun (rijst) papier dat op frames van dun bamboehout
gespannen wordt. Hierdoor zijn ze bijzonder licht maar ook wel kwetsbaar, in vergelijking
met die high-tech bestuurbare vliegers die je wel aan het strand ziet razen, weer of geen
weer. Deze papieren vliegers hebben de juiste wind(kracht) nodig en regen is natuurlijk uit
den boze. Daud vraagt zich af of de papiersoort die nodig is voor deze vliegers in Nederland
wel te koop is. Misschien heeft papierwinkel Vlieger (aan de Amstel) het wel.
Als er genoeg mensen zijn die het leuk vinden om, samen met Daud, deze vliegers te
maken dan laat hij weten wanneer hij, zijn broer en zijn zwager, tijd hebben.
Hou het mededelingenbord X aan het bestuursgebouw, daarom in de gaten voor nadere
informatie!
Wanneer er dan van die vliegers gemaakt zijn kunnen ze opgelaten worden tijdens de
kinderdag op 25 juli, tijdens een heus vliegerfeest; als het tenminste een regenvrije
zomerse dag is met een ideaal vliegerwindje!
Als je geïnteresseerd bent in het zelf maken van je eigen vlieger kun je je opgeven door
onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en in de brievenbus te doen.

___________________________________________________________________

Naam.............................................................................
Voornaam......................................................................
Leeftijd...........................................................................
Tuinnummer..................................................................
Telefoonnummer...........................................................
____________________________________________________________________
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Nieuwsbrief 12
juni 2010
Vruchtboomkwekerij G. Snel, Naarden
Na een goede start van de bloei van fruitbomen in april, kwam de koude maand mei. Deze
periode was niet goed voor de vruchtzetting. De bijen waren niet actief (vliegen alleen
boven de 12 graden). De bloei van de appels duurde daarom bijzonder lang.
Het volgende beeld is landelijk: pruimen en peren zijn goed gezet en zullen een goede
oogst geven.
Bij appels is dit niet het geval, de vruchtzetting is matig tot slecht. Er wordt gesproken over
40% minder appels.
Voor een goed beeld bij uw fruitbomen moet eerst de juni- rui voorbij zijn, deze is wat later
door het koude weer. De natuurlijke rui kunt u goed zien als er kleine niet gezette vruchten
op de grond liggen. Dit gebeurt vrij plotseling, de boom stoot alle vruchten af die niet bestoven/gezet zijn. Bij pruimen en peren is de rui al geweest.
Als er toch te veel vruchten overblijven, dan adviseren wij te gaan dunnen (krenten).
U kunt op onze site lezen, hoe u dit moet doen (kijk onder seizoenstip). Onze advies: gewoon doen en niet denken wat is het zonde!
Waar waterloten weg geknipt zijn, kunt u nu de jonge loten weg trekken.
Is de kleur van het blad niet goed, of de groei valt tegen, dan nog een bemesting uitvoeren
voor 21 juni.
Boomspiegel goed schoon houden, Round- up tegen onkruid spuiten tot 21 juni.
21 juni is de langste dag, dan verandert er veel in het leven van de bomen. De sapstroom
wordt omgezet van opgaand naar neergaand. Eigenlijk gaat de boom zich al opmaken voor
de winter. De groei van de takken wordt minder, de groei van de vruchten gaat sneller.
Door te bemesten na 21 juni raakt de boom uit balans, tot 21 juni geeft het geen probleem.
Soms komt er toch een kleine groei van de takken in de 2e helft van de zomer, dit noem je
“St. Janslot” of “een toegift van de natuur”.
Wij krijgen veel vragen over het plotseling afsterven van bloemtakken en grote scheuren in
de stam. Dit blijkt, na grondig onderzoek, vorstschade van de afgelopen winter te zijn. Wij
zullen proberen (met toestemming van de redactie van ons vakblad de Fruitteelt) een artikel
daarover op onze site te zetten onder seizoenstip, dit artikel geeft goede informatie hoe dit
is ontstaan.
„Rupsen- plaag verovert Nederland‟, dit stond in de media. Inderdaad zijn er heel veel rupsen die de bomen kaal vreten, bladeren zijn nodig voor de assimilatie van de boom. Als alle
bladeren verdwijnen, vallen ook de vruchten van de boom.
Is dit het geval dan moet u daar zeker wat aan doen. Op de website www.bayergarden.nl
kunt u meer te weten komen over het bestrijden van rupsen. Het middel wat wordt geadviseerd is biologisch, ook Bayer gaat met zijn tijd mee.
Wij wensen u een goede zomer toe!
Gert & Betty Snel www.fruitbomenkwekerij.nl
11
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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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Dhr. H. W. Croes, tuin 23, werkt de randen van zijn grasveld bij met een zeis

Een bloem bijvoorbeeld, heeft die
schoonheid?
Is er soms schoonheid in een vrucht?
Nee, ze hebben kleur en vorm
En ze bestaan, meer niet.
Alberto Caeiro (Fernando Pessoa)
13
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Programma ontspanningscommissie 2010
Van 11 juni t/m 11 juli WK voetbal.
Zondag

18 juli

Voetbaltoernooi

Zaterdag

24 juli

Superbingo

Zondag

25 juli

Kinderdag

Zondag

1 augustus

Zeskamp

Zaterdag

7 augustus

Country avond

Zondag

15 augustus

Volleybaltoernooi

Zaterdag

21 augustus

Superbingo

Zondag

22 augustus

Biljart toernooi

Zaterdag

28 augustus

Laatste dansavond

Zaterdag

4 september

Laatste kaartavond

Gedurende het seizoen
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

Biljart en spellenavond
Jeu de Boules en darten
Klaverjassen

Advertentietarieven 2010 (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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Tuinlessen van Bert

Bert Kuit, hovenier, een van onze tuinders.
Tijdens zijn (gratis) tuinlessen, elke eerste zaterdag van de maand, loopt Bert met belangstellenden van tuin naar tuin om ter plekke een onderwerp uit te diepen. Bij voldoende
belangstelling zou hij er met de groep er op uit willen trekken, naar Aalsmeer en naar Boskoop bijvoorbeeld.
Als u vragen hebt, wilt u deze dan voorbereiden, Bert zal ze dan tijdens de les
beantwoorden.
Juli
Hoe houd ik mijn tuin onkruid vrij zonder gif te gebruiken
Augustus
Zomersnoei bij mensen in de tuin of in het publieke gedeelte van het complex
September
Najaarssnoei en voorjaarsbollen
De les start om 12.30 uur en duurt 1 ½ uur. Het vertrekpunt is bij de Inkoop.

Voor de optimist is elk onkruid een
bloem,
voor de pessimist is elke bloem een
onkruid.
Fins spreekwoord
17
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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, muziekinstrumenten of
apparatuur door accu‟s aangedreven 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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Wie, wat is waar en wanneer
Openingstijden hek
April - oktober

6.00 uur tot een half uur na zonsondergang.

Openingstijden winkel
April – oktober:

zaterdag 10.00 -12.00 uur
woensdag 19.00-20.00 uur.

Afvoer huisvuil
Donderdag
Zondag

18.00 - 19.00 uur
16.00 - 17.00 uur.

Afvoer groen
Woensdag

19.00-20.00 uur.

Overdracht huisjes
April – oktober

elke zaterdag 09.30 – 12.00 uur, op afspraak.

Reglementen
Zo af en toe horen wij opmerkingen van tuinders die niet helemaal op de hoogte zijn van de
regels. In de meeste gevallen gaat het om nieuwe tuinders.
Wij raden u aan vooral de boekjes door te lezen die u, bij aanvang van uw lidmaatschap,
heeft ontvangen. Het is niet de meest gezellige lectuur, het is wel erg belangrijk voor
iedereen te weten wat uw rechten en uw plichten zijn.
Een mooie gelegenheid om dit eens te doen op een zonnige dag uw tuin.
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Commissies
Onderhoudscommissie
Inkoopcommissie

Tuin
A.J. de Leeuw
R.M. Schouwenaar
M.H. van Ittersum
F. en J. van den Brink
E. Admiraal
B. Drukker (financiën)
H. Roschar
J. Minneboo
S.W.H.M. Litjens
J. Boogaard
Th. A. F. J. van der Zon
F. van der Feen
W. Vennik
J.A. van Schendel
A. Bakker
J. van den Brink (reserve)
J.D.S. Stubbe
S.W.H.M. Litjens
J. van Dieren
P. Zwaluë
M.A. de Wolff
G. Kusters
B. Drukker (financiën)
W.E.M. Hart
J. Calbo
J. van Gestel
Fam. Van Bommel
A.J. van Haeften
S. Kattouw
E. Wirken
A. Versnel-Arentsen
H.D. Oosterling
H. Oosterling

175
66
207
3
2
38
189
187
194
19
231
170
198
199
207
3
8
194
51
96
36
51
38
93
93
16
73
123
64
44
234
103
184

Arbocoördinator

A. Bakker
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Redactie Clubblad

M. de Boer (eindredactie)
P.A. Rouendaal
A. Versnel-Arentsen

239
79
234

M. van Beijnum
M. de Boer

39
239

Bouwcommissie

Kascontrolecommissie

Waterleidingcommissie
Clubhuiscommissie
Ontspanningscommissie

Klaverjascommissie
EHBO-commissie
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