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Het volgende clubblad verschijnt 1e week november
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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. Van mei t/m september kan er op de tuin overnacht worden door de
tuinders. Logees mogen alleen overnachten als ook de tuinders zelf aanwezig zijn.
In de winter kan 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. Na 1 september wordt
meegedeeld of toestemming wordt verleend.
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! Elektrische gereedschap dat veel lawaai maakt mag alleen gebruikt worden op
zaterdagochtend tussen 09.00 – 12.00 uur en woensdagavond tussen 19.00 – 21.00
uur.

7.

Verbrandingsmotoren en aggregaten. Het gebruik van deze apparaten is verboden
tussen 1 april en 1 oktober. Een uitzondering wordt gemaakt voor zaterdagochtend
tussen 9.00 en 12.00 uur en woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.
Van 1 september tot 1 april worden aggregaten gedoogd.
Schotelantennes. Wanneer u een schotelantenne aanschaft, dan dient u tijdens de
bestuurszitting toestemming tot plaatsing te vragen bij de bouwcommissie.
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. Tuinen worden eens in de twee weken
gecontroleerd. Wanneer u een nieuwe beschoeiing wilt maken, dan moet u altijd
toestemming vragen aan de bouwcommissie.

8.
9.
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10. Baggeren. In het najaar moeten de sloten gebaggerd worden. In het najaarsclubblad
wordt daarvoor een schema gepubliceerd.

Bekeuringen
Op zondag 4 september heeft de milieu politie alle auto‟s die in de berm stonden bekeurd.
Door bemiddeling van de buurtregisseur zijn de bekeuringen later geseponeerd, U hoeft dus
verder niets te ondernemen. De milieupolitie wil nog wel graag kwijt dat er wat netter geparkeerd zou kunnen worden.

Watermeters
Omdat een groot verschil zit tussen de door de tuinders opgegeven watermeterstanden en
de totaal af te rekenen meterstand heeft het bestuur besloten dat de waterleidingcommissie
deze gaat opnemen in de maand oktober. U hoeft dus zelf geen waterstanden op te nemen.
Wij verzoeken u vriendelijk te zorgen dat de watermeter goed te bereiken is.

2 juli, “Apres-Ski alias Tiroler-avond”.
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Verslag informatieavond gebruik
wandelpaden in de Tuinen van West,
4 augustus 2011
Voorzitter Otto Jongerius opent de vergadering even na half acht met een woord van
welkom. Hij legt uit, dat het plan van Stadsdeel en BVV om de tuinparken in onze omgeving
in te passen in het geheel van de Tuinen van West is gedelegeerd aan een commissie, die
ik de Tuinpadencommissie wil noemen.
Frans van der Feen is daar de samenroeper van. Hij stelt de overige leden van de
„procesbegeleidingscommissie‟ voor: Femke Koens, Lex Spaans, Sandra Roest (nog op
vakantie) en namens het bestuur Paul van Kooten.
Frans citeert uit Vroegop een stukje over een nieuwe Structuurvisie van de Gemeente
Amsterdam. Hierbij zijn alle volkstuinparken in de Hoofdgroenstructuur opgenomen. Bij die
visie hoort dat de volkstuinparken een grotere betekenis voor de buurt moeten krijgen. Zou
dit niet gebeuren, dan wordt het moeilijk om de volkstuinparken op de huidige locaties in de
stad voor de toekomst te behouden.
Alleen als we met elkaar de volkstuinparken „onmisbaar‟ weten te maken kunnen we ze
voor de toekomst behouden op de locaties waar ze nu liggen.
Frans geeft het woord aan Hans Olsthoorn, die speciaal voor het begeleiden van deze
nieuwe ontwikkelingen bij de Bond van Volkstuinders in dienst is gekomen.
Hij geeft via een powerpointpresentatie uitleg over De Tuinen van West en wat dat voor de
volkstuinparken betekent.
Het meeste daarvan is al bekend gemaakt op informatieavonden in het Stadsdeelkantoor.
Een verslag daarover hebt u kunnen lezen in ons Clubblad van Herfst 2010, onder de titel
„Onze polder gaat op de schop‟.
Enkele punten uit de presentatie van Hans, van belang voor dit verslag:
Eén van de redenen van het recreatief medegebruik van de volkstuinen, die genoemd werd
is: Verhogen van gebruikswaarde volkstuinpark en daardoor voorkomen van annexatie.
Ervaringen die al elders zijn opgedaan:
-Bezoek blijft beperkt tot buitenrecreanten (geen horden mensen)
-Betrokkenheid met omgeving neemt toe
-Vandalisme neemt niet toe
-Openbaarstelling altijd onder voorwaarden en tijdgebonden
Hans geeft tevens aan dat er voor De Eendracht niet zoveel hoeft te veranderen, want dat
is al lang toegankelijk en er zijn goede doorlopende paden.
Planning:
-Zomer 2011
-Najaar 2011
-Najaar 2011
-Voorjaar 2012
-Najaar 2012/Winter 2013

Inventarisatie van wensen op elkvolkstuinpark
Opstellen en vaststellen plannen
Goedkeuring plannen door stadsdeel
Aanbesteding werken
Uitvoering werken
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Al tijdens de presentatie komen er vragen uit de zaal, wat de heer Olsthoorn tevoren had
toegestaan. (Sommige vragen werden beantwoord door de heer Bouwmeester, aanwezig
namens het Stadsdeel).
Vraag: Is er eigenlijk wel geld voor dit project?
Antwoord: Ja, al zijn de ontwikkelingen elders in de buurt wel stopgezet i.v.m. de
bezuinigingen.
Vraag: Waarom wordt er zoveel geld besteed en krijgen we nog steeds geen riolering? „Als
ik daar straks ga kanoën met mijn kleindochter en ze valt in het water, zwemt ze in het
strondwater…‟
Antwoord: Die riolering is, wegens de financiën geen eenvoudige zaak. Overigens wordt er
wel voor gezorgd dat het vaarwater schoon is.
Opmerking van dhr. Bouwmeester: Er komen op het evenemententerrein van de Tuinen van
West geen grootschalige gebeurtenissen, zoals popconcerten en andere zaken die
geluidsoverlast produceren.
Reactie: „Nee, dat is niet de bedoeling, maar dat zien we nu ook met het fietspad dat door
de rustige Osdorperbinnenpolder is aangelegd: daar wordt nu geraced door brommertjes en
er rijden zelfs auto‟s. En de politie kan niet bekeuren, omdat “die gasten” gewoon de borden
omdraaien aan het begin [en dan mag het ineens]‟. Bovendien heeft men het nu nog
„bonter‟ gemaakt door er wildroosters aan te leggen, zodat skaters en rolstoelers er niet
meer overheen kunnen. Terwijl er nog steeds geen vee geplaatst is.
Vraag: Komt er ook horeca? Dat zou bij de manege kunnen worden gerealiseerd als er een
uitbater voor is.
Vraag: Wanneer moet alles klaar zijn?
Antwoord: Planning is dat een en ander eind 2013 begin 2014 af is.
Vraag: Wordt het met die nieuwe ontwikkelingen de Joris van den Berghweg niet nog
drukker? ‟t Is nu al een racebaan.
Antwoord: Daar wordt nog op gestudeerd en t.z.t. een informatieavond door het Stadsdeel
over gehouden. Daarvoor krijgen uiteraard alle tuinparken een uitnodiging.
-Verontrust wordt opgemerkt, dat het onderhoud in de polder nu al achterblijft, met alle
gevaren van dien. Uitgelegd wordt dat dit in de toekomst door het Recreatieschap
Spaarnwoude ter hand wordt genomen. Hopelijk hebben zij er wel budget voor.
Vraag: Komen er ook picknickbankjes op de wandelroute?
Antwoord: Dat bepaalt u zelf met uw bestuur.
-En als er een route over het terrein wordt gemaakt, wat zijn daarbij de consequenties:
vuilnisbakken, wie gaat die legen? Moet er niet een openbaar toilet komen?
Arie van Haeften verwacht „rottigheid‟ op het voetpad. Daar gaan ze op fietsen, natuurlijk.
We hebben nu al zo veel rotzooi in de polder. Ga maar eens na twaalven kijken; bij
TIGENO zijn gewoon afwerkplekken!
-Overigens, relativeert Ayala de discussie, moeten we bedenken, dat we al toegankelijk zijn,
dus in wezen verandert er niet zoveel!
Reactie: Ja, maar straks wordt het natuurlijk onder de aandacht gebracht, in de buurtbladen
enzo.
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-Hans geeft aan, dat het ook nog mogelijk is dat een extra [ beveiligde!] uit/ingang wordt
gemaakt aan de zijkant, aansluitend op het pad daar, waar je alleen als voetganger door
kunt.
De heer Bouwmeester legt uit dat het slechts gaat om een herkenbare wandelroute, dat is
de enige „harde‟ voorwaarde, herkenbaar door een ander soort verharding of zoiets, maar
geen extra paden.
En de tuinders hebben inspraak hoe dat pad loopt.
Vraag: Dus dat voetpad wordt ons verplicht opgelegd? Hebben we nog inspraak?
Antwoord: Willen we het echt niet, dan moet daar over gepraat worden. Als er heftige
weerstand is, dan rapporteert Olsthoorn dat aan het Stadsdeel.
Na een korte pauze is er gelegenheid om ideeën te spuien:
-Gevraagd wordt hoe dat straks rond de Joris van den Berghweg moet, als de infrastructuur
verandert. Hoe moet dat dan met de auto‟s?
In dit kader wordt ook nog gevraagd of het parkeerterrein tussen de weg en het tuinpark niet
groter gemaakt kan worden, nu moeten auto‟s vaak gevaarlijk en onveilig op de weg
worden geplaatst.
Wellicht is dit een mooie gelegenheid om – waar men in het verleden al meerdere keren om
heeft gevraagd – een tweede hek te krijgen, of het hek naar buiten te verplaatsen.
-Op het bord bij de ingang staat dat men tot 22.00 uur ‟s avonds kan wandelen, maar in
september is het al om 20.00 uur donker. Daarvoor wordt meteen de oplossing
aangedragen: open tot zonsondergang.
Hebben jullie zelf al ideeën?
-Een voetpad langs de Joris van der Berghweg aanleggen, omdat het er nu zo gevaarlijk
wandelen is.
-Een terras bij de kantine. Dat gaan we overigens niet doen; de bemensing daarvoor zou
problematisch zijn.
-Bordjes met namen van de planten en eventueel, vogels. Op TIGENO is al gedacht aan
een vogelkijkhut, de polder in.
Overigens heeft ons bestuur aangegeven zich te willen beperken tot bijzondere planten
langs de buitensingel en bijv. een vlindertuin en een bijentuin en mogelijk een paddenpoel.
[Opmerking: Moeten we wel weer rekening gaan houden met de paddentrek,wellicht?].
Vraag: Is het Beleidsplan eigenlijk al klaar?
Antwoord: Ja de plannen over de Tuinen van West zijn al in 2007/2008 besloten en
vastgesteld, zegt Bouwmeester, al konden later via inspraak nog wel wijzigingen worden
ingebracht.
Vraag: En hoe zit het straks met openbaar vervoer, wordt dat gewijzigd?
Gevraagd is of de bus „s zomers niet om het sportpark heen kan rijden, maar men heeft het
GVB tot nu toe nog niet zo ver kunnen krijgen.
Vraag: En als straks dat pad over de tuin komt, wie bekeurt dan degenen die daar op
fietsen?
Antwoord: Waarschijnlijk moeten we zelf dan die eventuele fietsers daar op aanspreken, in
de hoop dat ze luisteren. Overigens zal dat niet zo‟n vaart lopen. Zo lekker fietst het hier
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niet. Dat doen ze wel op het fietspad achter het tuinpark.
-Wat Arie betreft wordt er straks niet al te veel aandacht besteed aan de
wandelmogelijkheid op de tuinparken.
De bond zal daarover wel met het stadsdeel overleggen. Verder zal er t.z.t. een evaluatie
plaats vinden, zodat aanpassingen kunnen worden ingevoerd, mocht er te veel overlast zijn.
-Een dame moppert, dat we hier voor onze rust komen en dat wel zo willen houden.
Een ander merkt op, dat het nu al gebeurt dat „vreemden‟ zo maar tuinen oplopen, waar
niemand is.
Vraag: En als er nou vooraan een openbaar toilet wordt gemaakt, is daar dan wel riolering
voor?
-Nog eens wordt aangehaald, dat een aantal tuinders bezorgd is over verwachte overlast en
weer wordt het fietspad genoemd: dat is voor de tuingroep „een bewijs‟ dat zaken zich heel
anders ontwikkelen, dan met allemaal goede bedoelingen achter de tekentafel is bedacht.
Vooral ‟s avonds vindt er rond de tuinparken nogal wat onheil plaats, nu nog vooral bij
TIGENO, maar dat komt straks natuurlijk ook hier naar toe…

Vervolg
Frans van der Feen zegt toe alle opmerkingen mee te nemen. De bezwaren zullen we ook
duidelijk kenbaar maken. Er is al afgesproken dat de Tuinpadcommissie 5 september
vergadert om te zien of er een voorstel tot Plan van Aanpak kan worden opgesteld. Daarna
zullen we de leden van De Eendracht nog een keer uitnodigen om te zien of men zich daar
in kan vinden.
Gepland wordt donderdag 29 september,om 19.30 uur.
Ondertussen vindt ook nog overleg plaats met TIGENO en Osdorp, om de plannen op
elkaar af te stemmen en waar mogelijk samen op te trekken.

Nog even op een rij:
-Stadsdeel Nieuw West wil volkstuinparken betrekken in Tuinen voor West door
doorgaande wandelroute over bestaande paden van Osdorp, Eendracht en TIGENO, en
daarmee het belang van groen in de stad verhogen.
-Volkstuinparken bepalen zelf daarvoor de regels (openingstijden, verboden).
-Stadsdeel wil extra activiteiten (ook leuk voor onszelf) zoals vlindertuin, bijentuin,
bijzondere planten subsidiëren met € 25.000, -.
-Evaluatie een jaar na ingebruikname, over gang van zaken.
Frans van der Feen, T 170
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De plukdata voor appels en peren
28-08-2011
De plukdata voor appels en peren zijn dit jaar 10 tot 14 dagen vroeger door het mooie
voorjaar.
Het beste is om een vrucht te plukken, en door te snijden. Als de pitten bruin zijn kunt u
plukken.
Hieronder een lijste van de gemiddelde plukdata:

Appels:
Jacques Lebel- deze week
Groninger Kroon- 1e week september
Notaris - 2e week september
Goudreinet- rond 20 september
Dubbele Bellefleur- rond 20 september
Laxton Superbe- rond 10 september
Keuleman - 3e week september
Schellinkhouter - deze week
Winterbanana - rond 25 september
Lemoen - deze week
Glorie van Holland - rond 10 september
Lombarts Calville - rond 10 september

Peren:
Beurre Hardy- rond 8 september
Conference- rond 8 september
St.Remy - rond 15 september
Gieser Wildeman - rond 15 september
Emille d'Heyst - rond 20 september
Charneux ( Legipont) - rond 8 september
Doyenne du Comice - rond 15 september
Pluk de vruchten met steel !!!!
Wees voorzichtig met de vruchten tijdens de pluk.
Beschadigde vruchten kunt u niet bewaren.
Handperen, na de pluk rijp laten worden.
Pluk als het kan met droog weer.
Heeft u nog vragen, laat het ons weten,
www.fruitbomenkwekerij.nl

9

24 juni, Voetbaltoernooi

Nogmaals: Eendracht 50 jaar
In het zomernummer hebben we al aangekondigd dat volgend jaar, in 2012, het 50 jaar
geleden is dat volkstuinpark Eendracht werd opgericht.
We willen dat nogmaals onder uw aandacht brengen omdat we uw verhalen willen
verzamelen: herinneringen aan gebeurtenissen, evenementen, feesten, open dagen,
barbecues. Heeft u mooie verhalen en misschien ook foto's, heeft u al vanaf het begin (in
1962) een tuin laat het ons weten! U kunt de verhalen zelf opschrijven, of als u wilt dan
komen wij bij u langs om uw herinneringen op te tekenen.
Wie heeft er nog exemplaren van ons clubblad uit de begintijd?
Wie heeft er nog een idee voor de jubileumdag?
Wie wil er graag helpen op de jubileumdag zelf?
U kunt de jubileumcommissie bereiken op het emailadres t.eendracht@planet.nl.
Het jubileum zal worden gevierd aan het begin van het seizoen 2012. De precieze datum
hoort u nog!
De jubileumcommissie
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BAGGEREN 2011
De sloten worden gebaggerd volgens het baggerschema, dat loopt van 8 oktober tot en met
5 november.
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‟.
Als u toch graag planten in de sloot wilt dan plant u deze in een (mortel)ton, waarin u een
gat snijdt. Zo kan de plant zich niet vermeerderen.

!!! Attentie !!!
Het rooster is zo gemaakt dat tuinders die een sloot „delen‟ gelijktijdig baggeren. Als iemand
van de groep niet aanwezig is dan loopt zijn slip in het gebaggerde gedeelte van de ander .
U, of iemand die u hebt aangewezen, moet op de u aangewezen datum en tijd komen.
De afgelopen jaren is niet zorgvuldig genoeg gereageerd op deze oproep. Dat dwingt ons
om vanaf dit jaar heel streng te controleren.
Als u niet verschijnt, of niet juist hebt gebaggerd, zien wij ons genoodzaakt een boete van €
100, - op te leggen!

8 oktober 09.00 uur Groep A
de tuinen: 1 t/m 11, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 en
65

8 oktober 11.00 uur Groep B
de tuinen: 12 t/m 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

15 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

15 oktober 11.00 uur Groep D
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de tuinen: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 89, 91,
93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109

22 oktober 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

22 oktober 11.00 uur Groep F
de tuinen: 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 t/m 123, 125,
127, 129, 131, 133, 135, 137

29 oktober 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

29 oktober 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

5 november 09.00 uur Groep I
de tuinen: 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212,
214 t/m 227

5 november 11.00 uur Groep J
de tuinen: 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188,
190, 192, 228 t/m 239.
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Tuinreservaat op De Eendracht

Toen wij drie jaar geleden kozen voor een volkstuin op De Eendracht, dachten we vooral
aan de mogelijkheid om in de zomer enkele weken met onze katten buiten de stad vakantie
te kunnen vieren. Maar al gauw waren wij helemaal gegrepen door het groene leven.
Ongeveer elk weekeinde, en soms ook door de week, kwamen wij naar het tuincomplex om
te klussen aan onze „datsja‟ en te rommelen in onze groene oase.
Nu waren wij al behoorlijke natuurliefhebbers en was VARA‟s Vroege Vogels (elke
zondagochtend van 8 tot 10 uur) ons favoriete radioprogramma. Toen wij hoorden van de
aktie „Tuinreservaten‟, sprak het idee ons direct erg aan. Op de website zagen wij dat wij
heel behoorlijk (9) scoorden op de tien aandachtspunten, uiteraard naast de eis dat er geen
(milieuonvriendelijke) bestrijdingsmiddelen gebruikt worden:
+ een natuurlijke vijver met een geleidelijke oever (sloot en kleine vijver)
+ struiken en bomen met vruchten, bessen en noten (appels, druiven, aardbeien, wijnbes)
+ zo min mogelijk bestrating (minder dan 1/3 van het tuinoppervlak)
+ klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel (druiven, coniferen)
+ natuurlijke beschutting waar egels onderdoor kunnen (tussen heg en hek, vijverborder)
+ een soortenrijke beplanting met structuur (bomen, veel groen, veel bloeiers, hoog en laag)
+ inheemse planten voor rupsen, vlinders en bijen (strook tussen sloot en huis,
vlinderplanten)
- composthoop (maar wel een gesloten compostvat, komt er natuurlijk nog wel)
+ rommelhoekjes en takkenhopen (rand om het hek, stapel op het grindpad)
+ nestkastjes voor vogels, zoogdieren en insecten (koolmees, vlinders, solitaire bijen,
manden)
Bij de webshop van Vivara, onze onvolprezen webwinkel voor vogelvoer, voedersystemen,
nestkasten bestelden wij het bijbehorende houten bordje met „Tuinreservaten‟. Bovendien
werden wij nog eens extra geïnspireerd door het project: de open composthoop komt er
ook, de kleine vijver wordt iets vergroot en waarschijnlijk komt er nog een paddentrap in de
sloot. Ondertussen zoemen bijen en hommels op de bloemen, fladderen de vlinders in het
rond, kwaken de kikkers uit volle borst en verschenen recent twee egels in onze tuin!
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Na drie jaar zijn wij zo mogelijk nog enthousiastere tuinders en heeft Paul zitting genomen
in het bestuur. Wij merken dat de aanwezigheid veel natuur op ons tuinpark van diverse
kanten wordt gepromoot: diverse tuinders, projectgroep Tuinen van West (thema van natuur
en recreatie) en de Bond van Volkstuinders (aanbeveling voor AVVN vignet). Zelf geloven
wij ook dat een zo natuurlijk mogelijke omgeving heel belangrijk is voor mens en dier. Wij
hopen onze bijdrage te kunnen leveren aan een groene en vooral ook gezellige omgeving
op tuinpark De Eendracht.
Ook een tuinreservaat? Kijk eens op de volgende websites:
http://vroegevogels.vara.nl/Tuinreservaten.805.0.html
http://www.vivara.nl/home/
TIP: Wij hebben ons tuinnummer aan het adres toegevoegd: Joris van den Berghweg 4-15.
Zo kunnen er nog heel veel tuinreservaten bijkomen op dit gedeelde adres!
Paul van Kooten & Norinda Fennema
Tuin 15

14

Van de redactie
Kopij voor het clubblad
Hebt u 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 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 m-deboer@live.nl.
Redactie: Marianne de Boer T 239

7 augustus: Volleybaltournooi

Advertentietarieven 2011 (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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20 augustus, ‘foute’ avond

28 augustus, zeskamp
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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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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.
Bestuurszitting
Elke 1e 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!

Inkoop:

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:

staat tijdens het winterseizoen op het parkeerterrein.
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.

Reglementen
Tuinders die nieuw zijn op de tuin lezen niet altijd direct het reglement. Ook komt het
regelmatig voor dat „oude‟ tuinders de regels niet (meer) kennen. Om die reden blijven we in
deze rubriek aanraden vooral de boekjes door te lezen die u, bij aanvang van uw
lidmaatschap, heeft ontvangen. De meest recente uit gave is van 2009. Als u nog oude
exemplaren heeft dan kunt u deze nieuwe versie, tegen kostprijs, tijdens de bestuurszitting
kopen. Het is niet de meest gezellige lectuur, het is wel erg belangrijk te weten wat uw
rechten en uw plichten zijn.
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19
Tuin

Commissies
Onderhoudscommissie
Inkoopcommissie

Arbocoördinator

A.J. de Leeuw
E. Admiraal
M.H. van Ittersum
R.M. Schouwenaar
J. Boogaard
S.W.H.M. Litjens
J. Minneboo
A. Bakker
D. Colvin
M. Notten
J.A. van Schendel
A. Bakker
S.W.H.M. Litjens
J.D.S. Stubbe
H. Johansen
C. Vennik
E. Boogaard
J. Calbo
G. Kusters
J. Kusters- van Dieren
W.E.M. Hart
C. Kruize
T. Kruize
H. van Tongeren
F. Vogel
S. Boogaard
S. Boogaard
J. van Gestel
A.J. van Haeften
H.D. Oosterling
S. Oosterling
C. van Soest
E. Wirken
J. Galle
G.Petrovai
A. Bakker

175
2
207
66
19
194
187
207
146
14
199
207
194
8
124
198
63
93
51
51
93
139
139
65
96
96
19
16
123
103
184
105
44
59
158
207

Redactie Clubblad

M. de Boer

239

Website

A. Bakker
M. van Beijnum
M. de Boer

207
39
239

Bouwcommissie

Kascommissie

Kascommissie
Waterleidingcommissie
Elektriciteitscommissie
Ontspanningscommissie

Klaverjascommissie
EHBO-commissie
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