
Nieuwsbrief 
Informatie van het bestuur.                                    Januari 2023 

*Nieuwjaarsreceptie. Alle leden (en hun partners)  zijn welkom op de nieuwjaarsreceptie van Eigen Hof;  
zondag 8 januari van 15.00—17.00 uur in ons clubgebouw. Laten we met elkaar toasten op een mooi 2023. 
  
*Overwinteraars. Zoals bekend is er op ons tuinpark dit jaar winterbewoning toegestaan voor drie tuinders. Zij 
letten actief op vandalisme, inbraak en andere zaken zoals licht dat per ongeluk is blijven branden. Vanuit het be-
stuur zijn de eerste ervaringen erg positief. Al een aantal malen hebben we gebruik kunnen maken van de aanwe-
zigheid van onze overwinteraars op ons tuinpark. Bijvoorbeeld bij het controleren op een eventueel gesprongen 
waterleiding na de toch wel strenge vorst midden december. Ook de overwinteraars zelf lijkt het prima te bevallen: 
zelfs bij de vorst was hun huisje goed warm te krijgen en sliepen ze prima. Maar wellicht komen zij binnenkort zelf 
aan het woord in de Snoeischaar om over hun ervaringen te vertellen. 
  
*Snoeischaar. Onze Snoeischaar-redactie is alweer bezig met het voorjaarsnummer. Leden die een stukje willen 
schrijven, of een tekening of foto in de Snoeischaar willen publiceren kunnen contact opnemen met Tineke en Hel-
ma van de redactie. Graag via de mail: snoeischaar@tuinparkeigenhof.nl  De deadline is 6 februari.  
 
*Vroegop. Ook de redactie van de Vroegop is bezig met het voorjaarsnummer en vraagt leden een stukje te schrij-
ven. Het thema is: Pril groen;  lentesfeer met jong leven, nestjes en jonge tuindieren, het ontkiemen en ontspruiten 
van zaden een stekjes, het plezier van de eerste tuin, hoe bouw je een tuin op, hoe leg je hem aan, wat is er voor 
kinderen op de parken te doen, hoe goed is groen en buiten bezig zijn voor klein grut, etc. Stuur je kopij naar: 
vroegop@bondvanvolkstuinders.nl Deadline: 15 januari. Let op: bij beeld is het belangrijk dat afgebeelde personen 
toestemming hebben gegeven voor eventuele plaatsing van de foto in Vroegop.  
 
*Bondsvergadering. Tijdens de ALV van 26 november hebben wij als vereniging gestemd over een aantal punten 
die vervolgens op 10 december bij de Bondsvergadering in stemming werden gebracht. De Bondsvergadering bleek 
hetzelfde te stemmen als de meeste leden van Eigen Hof. Dus: het woonplaatsbeginsel blijft ook van kracht voor 
kinderen van leden. (Als een tuinlid zijn/haar tuin wil overdragen aan een kind dan moet dat kind in Amsterdam, 
Diemen, Almere, Ouder-Amstel, Landsmeer of Badhoevedorp wonen.) 
Een ander punt was de voorrangsregeling voor tuinders van opgeheven tuinparken; zij kunnen zich met een langere 
inschrijfduur inschrijven als aspirant-lid, om precies te zijn: het aantal jaren dat zij een tuin hebben plus 5.  
 
*Workshops. In de galerie worden ook in de wintermaanden creatieve workshops gegeven met als thema ‘Boek en 
Beeld’. Iedere tweede zondag van de maand ga je van 11.00 tot 13.30 uur aan de slag met verhalen en verschillen-
de druktechnieken. De eerstvolgende is op 8 januari, daarna nog 12 februari, 12 maart en 9 april.  
 
*Wandelroutes. De werkgroep Open Eigen Hof heeft een positief gesprek gehad met de gemeentelijke gebiedsma-
kelaar en de opbouwwerker voor Sloten over de mogelijkheid wandelroutes te maken door het dorp en over ons 
tuinpark en dat van de buren, het VAT. Binnenkort zitten we met alle betrokkenen om de tafel om dit te realiseren.  
 
*Sprevpot. Het bestuur heeft besloten om de grote bestuursruimte in de Sprevpot breder toegankelijk te maken 
voor andere gebruikers, bijvoorbeeld werkgroepen of projectgroepen op Eigen Hof die een vergaderruimte nodig 
hebben. We gaan alle kasten met dossiers, sleutels en andere vertrouwelijke stukken verplaatsen naar de kleine 
’wachtruimte’ die afgesloten kan worden. Deze ruimte wordt een mini bestuurskamer.  
In de praktijk wordt de ’wachtruimte’ immers nauwelijks gebruikt; mensen die voor de bestuurszitting komen 
wachten doorgaans buiten en maken gebruik van het nieuwe zitje op het Lidy Beemsterpleintje. Op een regenachti-
ge dag kunnen we eventueel de galerie gebruiken om te schuilen.   
We zoeken nog wat sterke armen die binnenkort willen helpen met de verhuizing. Meld je aan via be-
stuur@tuinparkeigenhof.nl 

Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie, zondagmiddag 8 januari in het clubgebouw! 


