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-Winterbewoning. Het is voor leden die minimaal twee jaar een tuin hebben mogelijk om winterbewoning
aan te vragen. De Bond stelt een reeks strikte voorwaarden waaraan voldaan moet worden m.b.t. leeftijd,
gezin, en aanwezigheid. Deze staan op het besloten deel van onze website, alsook het aanvraagformulier.
Heb je belangstelling voor winterbewoning van 1 oktober 2022 tot 1 april 2023, stuur dan
vóór 13 september aanstaande het aanmeldformulier plus een recent uittreksel GBA naar het bestuur van
EH. Gebruik hiervoor het e-mailadres bestuur@tuinparkeigenhof.nl
-Fietsoplaadpunt. Nu het dak van de inkoop vol ligt met zonnepanelen leek het ons tuinlid
Jacq Verhofstad een aardig idee om een gratis oplaadpunt te maken voor e-bikes. Het bestuur omarmt dit
idee; er komt een speciaal stopcontact in de fietsenstalling (rechts naast inkoop) dat overdag van 08.00
tot 18.00 uur gebruikt kan worden om je elektrische fiets op te laden met zonne-energie. De elektricien
gaat binnenkort aan het werk.
-Opladen accu’s. Er zijn leden die accu’s voor privégebruik opladen in de werkplaats of andere algemene
ruimtes op EH. Dat kost de vereniging stroom. Het wordt vooralsnog gedoogd; we gaan het op de agenda
zetten van de najaars-ALV. NB: de vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal.
-Rookmelders. Sinds 1 juli is het wettelijk verplicht een rookmelder in huis te hebben. De Bond laat weten
dat dit ook geldt voor tuinhuizen waarin wordt overnacht. In alle algemene ruimtes hangen inmiddels al
rookmelders.
-Kentekencamera’s Sloterweg. Het bestuur heeft recentelijk een gesprek gehad met leden van het Projectteam Sloterweg dat verantwoordelijk is voor de plaatsing van camera’s op de Sloterweg.
Deze camera’s gaan kentekens registreren van bewoners; andere automobilisten (ook leden en bezoekers
van EH) gaan op de bon zodra zij een camera passeren. Zoals het er nu uitziet, is het parkeerterrein naast
ons park straks alleen nog bereikbaar via Ditlaar. Het politieke besluit hierover moet nog worden
genomen en zal nog maanden op zich laten wachten. We vertellen er meer over tijdens de ALV.
-Enquête clubhuis. Op initiatief van de Activiteitencommissie is een aantal leden bij elkaar gekomen om te
praten over de invulling van ons clubhuis. Om te peilen wat de leden willen, hebben zij een enquête
gemaakt die tegelijk met deze nieuwsbrief wordt verstuurd. Je kunt de enquête eventueel anoniem
invullen. Geef aan wat je van het clubhuis en de activiteiten vindt en wat je mist.
Stuur de enquête vóór 10 oktober naar: tuincommissie@tuinparkeigenhof.nl of stop hem in de grijze
brievenbus van de Tuincommissie (aan bestuurshuis).
-Spullen te geef. Soms biedt een tuinder spullen aan om gratis mee te nemen. Erg aardig, maar doe dit
alleen bij de ingang van je eigen tuin, liever niet vooraan op het Lidy Beemsterpleintje. Je kunt ook een
briefje ophangen in het ‘Prikbord leden’ vitrinekastje.
-Jubileumfeest. Tijdens de voorjaars ALV is na stemming besloten het 85-jarig bestaan van Eigen Hof
volgende zomer te vieren. Voor de organisatie van het 85+1 feest zijn nog steeds leden nodig die het leuk
vinden samen de feestcommissie te vormen. Meld je aan via bestuur@tuinparkeigenhof.nl of schiet ons
even aan op het pad.
-Afsluiting seizoen. Het zomerseizoen wordt zaterdagavond 10 september vanaf 20.00 uur feestelijk
afgesloten in ons clubhuis. Kijk op de borden voor het programma en komt allen!

