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Website: www.amstelglorie.nl 
 
Nog niet op de mailinglijst Amstelglorie, of van email-adres veranderd? 
 
Stuur naam en tuinnummer via mail  naar info@amstelglorie.nl 

 
Afz.  
TUINGROEP AMSTELGLORIE 
Jan Vroegopsingel  7 
1096  CN  AMSTERDAM 
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Bestuur 

 

Commissies, werkgroepen en medewerkers 
 
Verzekeringszaken 
E. Driehuis   tel. 6420089   
email verzekering@amstelglorie.nl 
Ook tijdens inschrijving nw leden elke 1e maandag v.d. maand 
in het clubgebouw van april/september van  19- 20 
uur.. 

 

Werk-en Beplantingscommissie 
Wim Hemker vz Jan Mos 
Mar Citroen  Mieke  Brander 
E.M. v. Hellemondt Jasper  Wiedeman 
 
 

Bouw– en Taxatiecommissie 
Henk Span    Jan Koens 
Marcel de Boer  Petra Metselaar  
Hans Levendig  vz Ton Bronsgeest 
 

Waterleidingen 
Henk Lange  vz 
 
 
 

Logeerhuis 
Trudy Ruardy e.v.a. 
 

Ontspanningscommissie 
Max Looy jr  Sonja Brouwer 
Jan van Rietbergen 
 
 

Barcommissie 
Marijke Looy  Jan van Rietbergen 
Ben Busch  Wil Goossens  
  
Tuin Onderhouds commissie 
Monique  Scheelings Jose Meerman  
Wim Splinter ged. Bestuur 
 

Kascommissie 
Peter van Erve  Hans Deltenre 
George van Hielten 
 

Inkoop 
Cor Wessels vz Ton Knebel  (272) 
Wim Morreau  Fons Knebel (189) 
Gerrit Blomenkamp 
 
 

ARBO coördinator 
Wim Splinter 
 

  
Werkgroep Beleids Ondersteuning Amstelglorie (BOA) 
Wilfred Reinhold vz Petri Schimmel—secretaris 
E.v.a. 
 
Werkgroep Educatie Scholieren (coordinatie) 
Ronald Hamel   
 
 
Beheer Website 
Joop Moes 

B e s t u u r 
Adriaen  J. de Haer                             
voorzitter       tuin 017  
 
Madeleine de Vries  tuin 052 
1e secretaris 
Loes de Boer – van Dijk             
2e secretaris         tuin 285 
 
Joop Chr. Moes                              
Penningmeester        tuin 205 
 
Wim M. Splinter                      
 Bouwkundige zaken  tuin 173 

Het  bestuur is voor elke tuinder iedere  
eerste donderdagavond van de maand  
beschikbaar van ca. 20.00 uur tot 20.30 
uur. 
 
Inkoop 
De inkoop is vanaf half maart tot eind sep-
tember iedere zaterdag geopend vanaf  
10.00  tot 13.00 uur en zie voor verdere ope-
ningstijden en  aanbiedingen het winkel-
raam. 
 
Toko 
De toko is in principe geopend vanaf april 
t/m september . Maar let op de openingstij-
den. 
 
Vuilnis 
Op de zaterdagochtend en de dinsdagavond 
in de maanden april t/m september kan 
(uitsluitend huishoudelijk) afval worden ge-
deponeerd in de containers.  
Dus GEEN houtafval, metaal, tuinafval,  com-
post en andere zaken die niet in een plastic 
vuilniszak thuis horen. M.i.v. 1 oktober dient 
u uw vuil afval zelf af te voeren. 
Grof vuil kunt u kosteloos afvoeren naar het 
depot van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 
aan de Rozenburglaan (einde Kruislaan bij 
kerkhof links aanhouden) 

Redactie mededelingenblad 
 

Adje Interim  
Gedel. Bestuur: Joop Moes 
 
Email: info@amstelglorie.nl 

 

Colofon: 
Tuingroep Amstelglorie  
Jan Vroegopsingel 7 
1096 CN  Amsterdam 
telefoon 020- 6936228 
Web-site:www.amstelglorie.nl 
Mail: info@amstelglorie.nl 
Bepl. Comm. wbc@amstelglorie.nl 
Bouwcommissie: 
BouwcommissieAG@versatel.nl 
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Algemene ledenvergadering 
 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de 56 ste algemene ledenvergadering van de volkstuinvereniging 
Amstelglorie, welke wordt gehouden op vrijdag 23 april 2010 in het clubhuis aan de Jan Vroe-
gopsingel 7 te Amsterdam. 

 
Aanvang    :   19.30 uur         Zaal open :   19.00 uur 

 
Agendapunten dienen uiterlijk 10 dagen voor de vergadering in het bezit te zijn van de se-
cretaris.  
Het bestuur rekent op uw aanwezigheid en wenst u een prettige vergadering toe.  
  

1. Opening. 
2. Bestuursmededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Spreektijd afgevaardigde Bondsbestuur 
5. Goedkeuring notulen ledenvergadering 24 april 2009 (blz 8-10) 
6. Verslag secretaris 2009 (blz 11) 
7. Jaarrekening 2009  (blz 12 e.v.) 

(Vragen over de jaarrekening kunnen uitsluitend tot 1 week voor de 
jaarvergadering schriftelijk worden ingediend bij de penningmeester 
(info@amstelglorie.nl). Vragen die tijdens de vergadering worden ge-
steld kunnen mogelijk op later tijdstip worden beantwoord)  

8. Verslag kascommissie  (blz 14) 
9. Beleid bestuur 2009 
10. Jaarverslagen commissies en werkgroepen en (her)benoeming leden. 
 Werk- en Beplantingscommissie     (blz 21) 
 Bouw- en taxatiecommissie      
 Inkoopcommissie       (blz 20) 
 Tuin Onderhouds Commissie (TOC)  
 Commissaris verzekering/inschrijving   (blz 30) 
 Projektgroep Natuureducatie  
 Logeerhuis         (blz 18/19) 
 Werkgroep BestuursOndersteuningAmstelglorie (BOA)  (blz  26/27) 
 Jeugd- en Ontspanningscommissie en Barcommissie    (blz  25) 
11. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn Adriaen de Haer (vz), 

Loes de Boer-van Dijk (2e secr.) en Madeleine de Vries (secr). Allen 
stellen zich herkiesbaar. Kandidering voor één van deze functies die-
nen uiterlijk 7 dagen voor de vergadering schriftelijk met een onderte-
kende kandidaatstelling te worden ingestuurd.  

12. Verkiezing kascommissie 
13. Behandeling   infrastructuele voorstellen betreffende Amstelglorie    

i.v.m. de aanleg van een tweede spoorlijn  bij de A10 en de conse-
quenties bij het projekt “De Amstel Verandert” 

14.  Benoeming afgevaardigden congres Bond van Volkstuinders 
15.  Rondvraag 
16. Sluiting 
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Van de voorzitter 
 
Het afgelopen jaar, dit jaar,  maar ook de komende jaren,  zal het bestuur van Amstelglorie 
veel tijd moeten steken in de acties die de overheid op en rond ons park wil ondernemen. 
De actie heeft vooral betrekking op de activiteiten van de projectgroep “de Amstelverandert” 
maar ook van Prorail. In dit nummer staat aangeven wat we zo al te verwachten hebben en 
het is geagendeerd voor de jaarvergadering. We verwachten dat 
beide organisaties nog voor de jaarvergadering stukken inleveren 
zodat wij meer informatie kunnen geven. 
 
Over de bomenkap is weinig te melden. Wij hebben de raadsleden 
van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer op bezoek gehad en vervol-
gens is in de Commissie Openbare Ruimte van het stadsdeel deze 
kwestie aan de orde gesteld. Hoewel een meerderheid van de 
raadsleden achter het beleid van Amstelglorie staat,  is het niet ge-
komen tot een besluit. Met name de destijds aankomende verkiezin-
gen en het vermoedelijke vertrek van de betrokken wethouder was 
hier debet aan. We blijven uiteraard deze zaak nauwkeurig volgen.  
 
Deze winter is er opnieuw veel werk verzet door de winterploeg. Helaas heeft de zeer lange 
vorstperiode de werkzaamheden behoorlijk vertraagd. Wel zijn er vele beschoeiingen ver-
nieuwd die zowel het aanzien van het park maar ook het gebruik van tuinen zullen verbete-
ren. 
 
Begin juni wordt een grote manifestatie georganiseerd door de ontspanningscommissie. 
Drie dagen zal er veel muziek worden gemaakt, waarvoor vele zeer gevarieerde muziek-
groepen zijn uitgenodigd. Op het speelveld zal een tent worden neergezet waarin diverse 
activiteiten zullen plaatsvinden en voorlichting over Amstelglorie en andere zaken kan wor-
den gegeven. Ook de projectgroep “de Amstelverandert” wil graag deelnemen om een na-
dere toelichting te geven op de plannen en de mening van de bezoekers horen. Verder wor-
den rondleidingen georganiseerd en onze tuinders die actief zijn op kweektuin 2 laten zien 
wat daar gebeurt Vele vrijwilligers hebben zich al opgegeven maar er kunnen er meer bij. 
Aanmelden bij Max Looy. 
 
Maar dat is niet alles. Amstelglorie gaat opnieuw voor de vier stippen. Er is een groep sa-
mengesteld die de voorbereidingen ter hand neemt. De oudere projecten worden in ere her-
steld en er worden nieuwe projecten aan toegevoegd. Ook voor dit project worden vrijwilli-
gers gevraagd.  
 
Wij hopen dat vele tuinders hun bijdragen gaan leveren aan deze activiteiten.  Hou de me-
dedelingen op de Amstelglorie website, de borden en de nieuw geïnstalleerde lichtkrant  
aan de buitendeur van het clubhuis goed in de gaten, kom massaal naar de manifestatie in 
juni en neem vrienden en familie mee.  
 
Na de strenge en langdurige winter gaan we nu op weg naar de zomer. Profiteer volop van 
de luxe dat u een tuin heeft op Amstelglorie. Ik wens iedereen een prettig verblijf en een 
mooie zomer toe. 
 
Adriaen de Haer 
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Het stadsdeel Oost heeft aan het bestuur van Amstelglorie een aantal zaken 
voorgelegd waarop wij als volgt hebben gereageerd en onze wensen kenbaar 
hebben gemaakt. De termijn waarop deze zaken gaan spelen is nog onbekend, 
dat kan lang of kort duren. 
 
Fietspad langs Amstelglorie (A10)  
Langs de A10 wordt een tijdelijke weg voor de aanleg voor de uitbreiding van het treintracé. Na 
de werkzaamheden wordt dit omgeschaald naar een fietspad. Hoewel wij daar niet op voorhand 
tegen zijn hebben wij een aantal voorwaarden. Deze fietsroute mag niet worden verlicht. Het 
mag geen sluiproute worden voor auto’s. ’s Nacht willen wij dat de weg wordt afgesloten zolang 
de weg wordt gebruikt voor vrachtautoverkeer i.v.m. de aanleg van het treintracé. Wij willen dat 
er geluidsschermen worden geplaatst langs de A10. De sloot tussen Amstelglorie en het talud 
waar de tijdelijke weg wordt aangelegd en later het fietspad moet minimaal 2 meter worden ver-
breed. Dit geldt ook voor de gehele ringsloot rond Amstelglorie, de breedte van de sloten worden 
dan circa 6 meter. Er dienen struiken te worden geplaatst die zicht vanuit Amstelglorie op het 
fietspad en de tijdelijke verkeersweg wegnemen. Tevens dient er rekening te worden gehouden 
met baggeropslag uit de sloten van Amstelglorie waarvoor 6 meter vrij wordt gemaakt. Binnen 
deze 6 meter  kunnen geen bomen worden geplaatst. De slootrand is vrij smal. Het lijkt ons ver-
standig dat er een damwand wordt geslagen om de grond op zijn plaats te houden en niet in de 
sloot te laten lopen. Tevens moet nog worden beoordeeld of de tijdelijke verkeersweg en later 
het fietspad niet strijdig is met de wens om Amstelglorie een betere aansluiting te geven op het 
natuurgebied van Groengebied Amstelland. Deze ingrepen worden voorgelegd aan onze leden-
vergadering. Voor zover wij hebben kunnen vaststellen is het bijzonder lastig om een tijdelijke 
verkeersweg aan te leggen. Komt er voor de ledenvergadering nog verdere informatie dan zullen 
we deze meenemen ter bespreking. Ook vinden wij dat de afspraken helder moeten worden vast-
gelegd in een overeenkomst tussen Amstelglorie, stadsdeel Oost en Prorail. 
 
Parkeren 
Parkeren voor tuinders en bezoekers is een probleem. De tuinen aan de noordzijde liggen veel te 
ver af van de huidige parkeerplaats en bij de hoofdingang is onvoldoende parkeermogelijkheid. 
Er wordt gewerkt aan een oplossing voor een tweede afgesloten parkeerplaats voor 50 auto’s 
met fietsenrekken voor de tuinders aan de Utrechtsewegzijde. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat 
deze parkeerplaats goed en degelijk beveiligd kan worden om inbraken in auto’s te voorkomen 
maar ook kunnen voorzieningen worden getroffen die het via deze parkeerplaats onmogelijk 
maakt voor inbrekers om het park op te komen. Er kan een lantaarnpaal op de parkeerplaats 
worden geplaatst en borden worden neergezet met de regels van Amstelglorie. Op het toegang-
hek kan een bord worden geplaatst dat het hek altijd na gebruik moet worden gesloten. Vlak ach-
ter het hek een verkeersbord die duidelijk maakt dat op Amstelglorie alleen mag worden gewan-
deld en gefietst. Ter voorkoming van clandestien en ongewenst parkeren vragen wij of het moge-
lijk is dat het stadsdeel ons behulpzaam kan zijn met een instantie die auto’s kan wegslepen zon-
der extra kosten voor Amstelglorie.    
Voor bezoekers, maar ook voor de twee winkels en de werklocatie op Amstelglorie bij de hoofdin-
gang zijn 30 parkeerplaatsen aan Jan Vroegopsingel bij de hoofdingang noodzakelijk, inclusief 
maximaal 15 vergunninghouders. De hoofdingang blijft ook in de toekomst de belangrijkste in-
gang van Amstelglorie. Mocht blijken dat de parkeerplaats aan de Utrechtsewegzijde niet moge-
lijk is (op korte termijn) dan blijven wij nog dit jaar opteren voor de provisorische aanleg van 30 
extra parkeerplaatsen op de plek van de zogenoemde konijnenheuvel bij de hoofdingang. De 
beide provisorische parkeerplaatsen bij de hoofdingang worden in het ontwerp van het oeverbos 
te zijner tijd in definitieve parkeerplaatsen omgezet inclusief het huidige parkeerregime.  
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Groenbuffer, beperking geluidshinder en lichtvervuiling  
Wij zouden graag zien dat met de komende stedelijk ontwikkelingen rekening wordt gehou-
den met de waarde die Amstelglorie heeft voor Amsterdam. Dit betekent dat Amstelglorie 
kan worden gevrijwaard van zichtbare bebouwing rond het park. Ook de afstand tussen de 
nieuwe bebouwing en het park kan zeer ruim worden gemaakt en voorzien van een groene 
buffer. Deze buffer kan op een zodanig wijze worden aangelegd dat vanuit Amstelglorie 
zicht op de bebouwing niet mogelijk is en wij ook niet blootstaan aan lichtvervuiling, waar-
onder lichtreclames. Wij zijn er voorstander van dat de Utrechtseweg wordt gewijzigd in 
een stadsweg maar dat tussen deze weg en Amstelglorie een brede groenzone wordt inge-
richt. In ieder geval kan hoorbare verkeershinder zoveel mogelijk worden beperkt.  
 
Betere aansluiting op naast liggende groengebieden 
Ook zouden wij graag zien dat er een betere aansluiting komt op het groengebied Amstel-
land waarbij dieren en planten een betere kans krijgen om zich ook op Amstelglorie en om-
gekeerd te ontwikkelen. Een recreatieroute langs de Amstel die goed aansluit op Amstel-
glorie en het groengebied Amstelland.  
 
Adriaen de Haer 
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 Besluitenlijst 56ste Algemene Ledenvergadering van volkstuinvereniging 
 Amstelglorie, van 24 april 2009 in het clubhuis aan de Jan Vroegopsingel 7 te Am-
sterdam 
De aanwezige leden hebben zich ingeschreven in het daarvoor bestemde boek, alwaar ook 
de berichten van verhindering in zijn opgenomen. 

 
Opening door de voorzitter Adriaen de Haer die de aanwezigen van harte welkom heet. 

 
Mededelingen van het bestuur: 

Er is gisteren een overleg geweest met Dhr. Verbeet, voorzitter van het dagelijks bestuur 
stadsdeel Oost-Watergraafsmeer over het parkeerbeleid. Binnenkort start de handhaving 
op de blauwe zone, er is overleg geweest over 30 insteekhavens, waarover hopelijk bin-
nenkort meer nieuws. 
De Bondsvergadering over de nieuwe Bondstatuten en Reglementen is niet zo gelopen als 
het bestuur gewenst had. De voorzitter doet in het kort verslag. We kijken per onderwerp 
hoe naar de Bond onze reactie wordt. 
 
Een moment van stilte wordt in acht genomen voor de overleden (oud)- tuinders van Am-
stelglorie, waaronder onze oud voorzitter dhr. G. Moes. 
 
Joop Moes zit de agendapunten de verslagen van de commissies voor. Agendapunt 13a 
wordt toegevoegd, Verslag van het Bondsbestuur. 
 

Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken 
 

Goedkeuring verslag ledenvergadering 9 mei 2008 
Onder dankzegging wordt het verslag vastgesteld. 
 

Verslag Secretaris 2008 
Akkoord met dank. 
 

Jaarrekening 2008 
Er zijn geen schriftelijke vragen. 
 

Verslag Kascommissie 
De Kascommissie heeft de jaarrekening in orde gevonden en verleent decharge. Met dank 
aan de penningmeester voor het vele werk. 
 

Beleid bestuur 2008 
Geen opmerkingen. 

 
Jaarverslagen commissies en werkgroepen en (her) benoeming leden 

WBC: een mooi jaarverslag van Wim Hemker  er is veel gedaan door de WBC. Bij de 
ingang zijn recent de coniferen omgezaagd dat een ruimer en lichter beeld geeft. Op de 
Essenlaan was groot onderhoud,  met medewerking van Zeldenrijk. Met dank aan de leden 
en vrijwilligers van de WBC. 
BC:  Geen verslag. Er zijn 20 tuinen getaxeerd, de BC heeft een actief jaar achter de rug, 
met dank aan de leden en vrijwilligers van de BC. 
Waterleidingscommissie: 
heeft het afgelopen jaar weinig in actie moeten komen, met dank aan de leden. 
Inkoopcommissie: 
de commissie had wederom goede en enthousiaste inkopers. Met dank aan de leden en 
vrijwilligers van de inkoopcommissie met name Cor Wessels die heeft laten weten dat 
2009 zijn laatste actieve jaar voor de inkoopcommissie wordt 
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. 
TuinOnderhoudsCommissie:  
Deze commissie keek hoe het op de tuinen toeging en gaf daar waar nodig ‘adviezen’ aan de 
tuinders. Met dank aan de leden van deze commissie. 
Commissie verzekering/inschrijving: 
Alles is goed gegaan met de verzekeringen voor de tuinders van Amstelglorie. Evert Drie-
huis was het aanspreekpunt bij diefstallen, in het afgelopen jaar was er sprake van veel in-
braakschade. Nu er weer meer mensen op de tuin zijn, is de verwachting dat de pogingen 
zullen afnemen. De tuinders worden met aangeraden geen spullen van waarde op de tuin te 
laten, en de deur niet op slot te doen. Evert Driehuis gaat verhuizen naar buiten de stad, en 
bekijkt of hij zijn activiteiten op Amstelglorie kan volhouden.  Voor de werkzaamheden har-
telijk dank. 
Logeerhuis: 
Twintig jaar hebben de families Vredeveld en Scheffer de zorg voor het Logeerhuis op zich 
genomen. Die zorg wordt nu overgenomen door een zestal tuinders. Volgende week komen 
de eerste logees. Er zijn slechts nog 2 weken vrij voor dit seizoen. De aanwezigen applaudis-
seren voor de oude- en nieuwe verzorgers van het Logeerhuis. 
Werkgroep BOA: 
Op pagina 25 staat het jaarverslag van de werkgroep. In het komende tuinjaar wordt niet 
meegedaan aan de Open Tuinendag van de Bond. Dit in verband met de teleurstellende op-
komst van de afgelopen jaren. Met dank aan de leden van de werkgroep. 
Arbo coördinator: 
De Arbo coördinator heeft de spullen goed onderhouden en op veiligheid gelet. Met dank 
aan de coördinator. 
Jeugd- en Ontspanningscommissie en Barcommissie: 
Hebben weer fantastisch werk gedaan, waarvoor heel veel dank. Het programma voor het 
komende seizoen ligt klaar. 
Redactiecommissie in oprichting: 
Het lid, Joop Moes, is al zes jaar bezig deze commissie op te richten. Tot nu toe is 
hij het enige lid. Ons Buiten is in staat elke maand een blad met zestig pagina’s en 
vele advertenties te maken. Dat is ook het streven van dit commissielid, maar dat 
kan alleen met hulp. Hij roept leden op om deze commissie te ondersteunen door lid 
te worden. Met dank aan het lid van deze commissie. 
Er zijn nog enkele officieuze commissies zoals de hakselcommissie; websitecom-
missie; vuilnisbakkencommissie; opgaven lekkagescommissie – diegene die al deze 
werkzaamheden uitvoert, wordt door de tuinders van Amstelglorie hartelijk bedankt 
voor al het werk. 
 

Bestuursverkiezingen  
In verband met de nieuwe zittingstermijn (Statuten – HHR Bond van Volkstuinders) 
van 3 jaar is geen van de huidige bestuursleden aftredend. 
 

Verkiezingen Kascontrole commissie 
De huidige samenstelling van de Kascommissie geldt ook voor het komende jaar.  
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Wijziging artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van Amstelglorie 
Het toegangshek op de parkeerplaats moet na een bestuursbesluit in het voorjaar 
van 2008 ook in de zomer dag en nacht gesloten worden, dus het gehele jaar. Dit 
agendapunt maakt dat tot een formele bevestiging. Er zijn geen opmerkingen en de-
ze wijziging is aangenomen. 
 

Wijziging artikel 9 Bouwreglement Amstelglorie 
Toevoegen: 9.1.1. (nieuw). Op een tuin mag (uitsluitend na goedkeuring van de 
bouwcommissie) een schutting (tuinafscheiding) worden geplaatst van maximaal 
1.80 meter hoog met een maximale lengte van 5,5 meter. Het plaatsen van een 
schutting dient in overleg en met toestemming van de betrokken buren plaats te vin-
den. Op de naast liggende tuin mag dan geen schutting meer gebouwd worden. 
Op Amstelglorie worden hagen veelal gebruikt als tuinafscheiding, dat heeft op zich 
ook de voorkeur, maar met dit reglement kunnen schuttingen als tuinafscheiding ook 
worden geplaatst. Als er met de buren geen consensus is, wordt het bestuur geraad-
pleegd. Belangrijk is dat de bouwcommissie haar goedkeuring aan de gekozen tuin-
afscheiding geeft.  De aanwezigen gaan akkoord. 

 
 Verslag van de Bond van Volkstuinders Amsterdam  

Dhr. Rodenburg doet verslag namens de Bond van Tuinders. De secretaris krijgt een 
afschrift, voor wie het wil inzien.  Met dank. 
 

Benoeming drie afgevaardigen Congres  
De afgevaardigden worden voor een periode van 3 jaar gekozen.  Joop Moes, Caroli-
en de Jong worden afgevaardigd. Joop Moes zoekt nog een 3e persoon. 
 

Rondvraag 
 Er zijn klachten over rondlopende honden. Honden moeten aangelijnd zijn en blij-

ven. 
 Parkeervergunningen: de vergunningen zijn 2 jaar geldig. Het is nog niet duidelijk 

hoe de inrichting van het Jan Vroegopsingel verder zal zijn. Mogelijk komt er een 
nieuw parkeersysteem. De vergunningen zijn met name bedoeld voor de oudere 
leden, uiteindelijk bepaalt het bestuur wie in aanmerking komt voor de vergunning. 

 Enkele aanwezige tuinders vragen het bestuur naar de verwikkelingen rond de kap 
bij het Bomenplan. Adriaen doet verslag over de stand van zaken van het Bomen-
plan, zoals besproken in de ALV van 2008. Er zijn iets meer dan 100 bomen gekapt. 
In augustus is een kapvergunning aangevraagd, op basis van uitdunning. De ver-
gunning is in behandeling genomen, maar een reactie van het stadsdeel bleef uit. 
Wij zijn met de kap gestart in goed vertrouwen, een wijze van uitvoering  zoals het 
al jaren gebeurde. De kap sloeg met name op uit hun krachten gegroeide coniferen 
en oude kerstbomen die hoger zijn dan 1.80 m. De betrokken tuinders zijn van de 
plannen op de hoogte gesteld en konden reageren. Enkele tuinders hebben gerea-
geerd en met hen heeft het bestuur overlegd en afspraken gemaakt.Het bestuur 
wacht de reactie van het stadsdeel af, en is optimistisch. Als er informatie is wordt 
dit via de e-mail aan de leden meegedeeld. Zorg is er wel over de slechte communi-
catie met het Stadsdeel. Misschien kan de gang van zaken rond bovenstaand on-
derwerp als breekijzer werken. 

 Dhr. Rodenburg van de Bond van Volkstuinders heeft ervaring met andere stadsde-
len en wanneer er daar sprake is van uitdunning, de stadsdelen meestal meewer-
ken.Het bestuur kijkt of het Bomenplan ook wordt voortgezet naar de volgende tui-
nen. Zo ja, dan wordt er met het baggeren zodanig rekening gehouden dat de tuin-
ders die nu of met het vervolg van het Bomenplan te maken krijgen een volgend 
jaar moeten baggeren. 
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Jaarverslag secretaris Amstelglorie 2009 
 
 
Ogenschijnlijk begon het tuinjaar 2009 als ieder ander 
jaar. Met een gezellig en goed georganiseerde nieuw-
jaarsbijeenkomst. Het bestuur was nog onbekend met 
de plannen van het stadsdeel om aangifte te doen over 
het uitvoeren van het Bomenplan door Amstelglorie. Bij 
het schrijven van dit verslag in begin 2010 is nog niet 
duidelijk hoe het vervolg is. Ook over het parkeerbeleid 
op de Jan Vroegopsingel is nog niet bekend of er extra 
parkeerplaatsen komen. De stadsdeelverkiezingen van  3 
maart jl. brengen een nieuw bestuur van een nieuw 
Stadsdeel, en dat nieuwe bestuur beslist op welke wijze de definitieve inrichting van 
de Jan Vroegopsingel zal plaatsvinden. Wij zijn benieuwd. 
2009 was een goed bestuurlijk jaar voor Adriaen de Haer, Joop Moes, Loes de Boer, 
Wim Splinter en ondergetekende. 
Maar belangrijker dan al het bovenstaande voor de tuinders van het Tuinpark Am-
stelglorie: 2009 was het dertiende warme jaar op rij, met een gemiddelde jaartempe-
ratuur van 10,5 graden tegen 9,8 graden normaal. Met als uitschieters het bijzonder 
zachte weer in april en november.  November was zelfs de op één na zachtste 
maand in ruim drie eeuwen, zo vertelt het Jaaroverzicht van het KNMI. Wie geïnte-
resseerd is in het klimatologisch verslag van 2009 kijk op: www.knmi.nl/kd/
maand_en_seizoensoverzichten/jaar/jaar09 
 
In 2009 vergaderde het bestuur iedere 1e en 3e donderdag van de maand. Op de 1e 
donderdag van de maand overlegde het bestuur ook met de leden van de Werk en 
Beplantingscommissie en de Bouwcommissie.  Op  iedere 1e  maandag van de 
maanden april tot en met september werden aspirant-leden ingeschreven.  In 2009 
waren dat er  98. Er zijn in 2009 12 nieuwe tuinders ingeschreven, die we van harte 
welkom heten. 
 
In 2009 was er geen Open Volkstuinen dag, het bestuur besloot tot een ‘time out’.  
De voorgaande jaren werd de Open Volkstuinendag zo slecht bezocht dat het werk 
van de vrijwilligers in verhouding tot de bezoekers niet meer tot haar recht kwam. 
 
Dat 2010 voor ons allen een heel mooi tuinjaar mag worden, met heel veel werk- en 
tuinplezier! 
 
Madeleine de Vries, maart 2010 
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FINANCIEEL VERSLAG TUINPARK AMSTELGLORIE 
 OVER HET BOEKJAAR   

2009 

AKTIVA 31-dec-09 31-dec-08 PASSIVA 31-dec-09 31-dec-08

VORDERINGEN RESERVES
Tussenrekeningen 1.143 4.196 Algemene reserve 42.344 36.556

Debiteuren tuinders 227 492 Waterleiding 9.380 9.380
Voorschot W&B Commissie 1.096 1.090 Bouwfonds 13.174 6.480

Rek. crt. inkoop -1.943 -1.863 Logeerhuis 1.487 1.487

Onderhoud complex 10.996 20.514
Nadelig resultaat -69 15.788

524 3.916 77.312 90.205

BELEGGINGEN KORTLOPENDE SCHULDEN

Spaarrekening giro 77.533 47.579 Buffer watergeld 32.378 27.998

Effecten 52.000 52.000 Buffer reiniging 2.410 2.477
Agio op effecten -2.488 -2.488 Crediteuren 5.772 1.254

Waarborgsommen 250 0

127.045 97.091 Rek. crt. J.& O. Comm. -1.725 -1.225

LIQUIDE MIDDELEN Buffer Verontr. Heffing 26.533 6.795

Kas 292 188 Vooruitontv. Contributie 10.274 2.194

Bank 4.144 12.925 Te betalen kosten 0 6.850
Postgiro 41.633 41.325 Buffer onderhoud tuinen 4.630 2.630

Statiegeld heksleutels 18.505 18.091
46.069 54.438 Vooruitontv. inkomsten 0 878

INVENTARIS 99.026 67.940
Aankoop heksleutels 2.701 2.701

TOTAAL ACTIVA 176.338 158.145 TOTAAL PASSIVA 176.338 158.145

BALANS TUINGROEP AMSTELGLORIE PER 31-12-2009
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SPECIFIKATIES BALANSCIJFERS

Tussenrekeningen
Saldo giro Logeerhuis -1.505
Rente aandelen en spaarrekeningen 2.750
Tussenrekening overdrachten -1.000
Debiteuren tuinders - geen contributie 1.008
Te besteden Digitenne logeer/clubhuis -110

1.143

Effecten

Obligaties Ned. 5,25% Euro 9000 9.000
Obligaties Ned. 5,5  % Euro 43.000 43.000

52.000
Aangekocht beneden pari -2.488
De beurskeurs bedroeg 31-12    49.512

Eigen vermogen
Algemene reserve per 1/1/09 36.556
Van resultaat 2008 5.789

Stand 31-12-2009 42.345
Bouwfonds
Stand per 1/1/2009 6.480
Dotatie leden 2009 8.760
Van resultaat 2008 5.000 13.760
Stand per 1-1-2009 20.240
Besteding: Restant vernieuwing vloer clubhuis 2007 4.499

Pannendak geitenhok/bruggetje speelveld 2.567
13.174

Buffer watergeld
Saldo 01-01-2009 27.998
Betaald waterverbruik 2009 - 9,679 m3 (v .j. 9,603) -13.174
Ontvangen leden 17.554 32.378
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Crediteuren
Stadsdeel Centrum - vuilophaal 2008/09 5.478
Revé 294

5.772

Buffer Waterzuiveringskosten/Rioolafvoerrechten
Stand 1-1-2009 6.795
Voorlopige aanslag 2009 -14.611
Restitutie afrekeningen 2006 en 2007 9.013
Betaalde bijdrage leden 26.280
Waterschapsrechten -944 19.738

Saldo 31-12-2009 26.533

Reserve onderhoud complex
Stand per 01-01-2009 20.514
Af: Schoeien sloot speelveld -5.474

Onderhoud bomen complex -9.047
Toevoeging uit  resultaat 2008 5.000 10.993

Buffer Reiniging
Stand 01-01-2009 2.477
Bijdrage leden 2009 6.570
Betaald aan reiniging  Stadsdeel -6.637 -67

2.410

Op 17 maart 2010  hebben de leden van de kascommissie van Amstelglorie die 
hieronder  staan vermeld,  de kasboeken en andere bescheiden 
van tuinpark Amstelglorie gecontroleerd. Bij de controle is niets 
onregelmatigs geconstateerd en is de verslaggeving in orde be-
vonden. 
De kascommissie stelt de jaarvergadering van Amstelglorie  voor 
de penningmeester te dechargeren voor de jaarcijfers 2009, on-
der dankzegging voor de verrichtte werkzaamheden 
 
Ondertekening, Amsterdam 17 maart 2009 
G.C. van Hielten  P.F.J.M. van Erve   H. B. Deltenre 
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LA STEN w erke lijk be groot werkelijk
20 09 2009 2008

OND ERHO UD CO MPLEX
Aanschaf nieuwe  machin es 1 9.092 4.8 59
On derh., rep. ma ch .p ark 6.131 7.0 96
Gron d, za nd, grint etc . 4.542 4.8 12
Pla nten 956 8 20
Te ntoon stelling/ed ucatie 1.810 8 63
Ge re edsch appe n/ARBO 1.728 1.5 33
Bagg erwerkzaa mhed en 0 0
Diverse 6.078 5.7 43
Begroting 30.00 0

4 0.338 30.00 0 25.7 26

OVERHEAD KO STEN
Diverse 2.083 8.9 13
Secretaria at 4.976 3.0 73
On r. g oed be lastin g 915 8 50
Te lefo on 295 2 83
E.H.B.O . 0 0
Ele ctr./verwarming 4.243 5.3 11
Bijzondere a ctiviteiten 3.953 2.3 23
Begroting 14.00 0

1 6.465 14.00 0 20.7 53

HUISV ESTING /OND ERHOUD
On derhou d gebo uwen/invent. 2.732 4.2 23
Wate rleiding 1.616 1.2 90
Verzekering en 7.111 6.8 66
Begroting 13.00 0

1 1.459 13.00 0 12.3 79

ONTTREK KINGE N RES ERVES
Schoeiing en complex 5.474 6.50 0
On derhou d bome n co mplex 9.044 10.00 0
(V er)bouwe n t.l.v . bou wfonds 7.066 8.76 0 8.5 00

2 1.584 25.26 0 8.5 00

To taal las ten 8 9.846 82.26 0 67.3 58
Nadelig saldo -69 3.80 0 15.7 88
TO TAA L 8 9.776 86.06 0 83.1 46

STAAT  VAN BAT EN EN L AST EN BO EKJAAR 2009
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BATEN werkelijk begroot werkelijk
2009 2009 2008

Bijdrage leden 36.792 36.700 35.348
Vergoeding werkuren 2.762 2.500 3.978
Gebruik trekker 235 700
Diverse inkomsten 8.333 2.000 10.385
Ontvangen boetes 50 14
Grondhuur -469 411
Onttrekking bouwfonds 7.066 8.760 8.500
Uit reserve onderhoud complex 14.518 16.500
Pacht toko 1.260 1.260 1.260
Entreegelden 1.644 2.740 2.740
Ontvangen rente 5.048 3.000 3.517
Onderhoudsbijdrage stadsdeel 12.537 12.600 16.293
Totaal baten 89.776 86.060 83.146
SPECIFIK ATIE LASTEN
OND ERHOUD COMPLEX
Aanschaf nieuwe  machines
Motor hakselmachine 3.717
2e hands Kubo tatrekker 7.406
2e hands Case Intern. Tractor 4.906
Wals 952
Vingerbalk m aaier 1.868
Overige 243

19.092
Onderhoud, repara tie  machinepark 
Benzine en d iesel 1.795
Kle in onderhoud mate rieel 712
Repa ra ties materieel
Kubo ta nieuwe voorbak + opbouw 1.767
Takkenkraker 1.151
Wielen maaidek 506
Diverse 200 3.624

6.131
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Ge reedsc ha ppen/ARBO
Ge re edsch appe n 1.456
Lekbak  271

1.728
Diverse kosten

Werkzaamh eden u itb. Zeldenrijk 876
Aardga sverbruik 1.189
Overige exploitatiekosten 4.013

6.078

OV ERHE AD KO STEN

Mededelingenbl/s ecre t.

Aanh oude n We b-site 623
Recovery c rash compute r 1.644
Mede delinge nbla d 137
Drukwerk, ink t, postze gels, 2.572

4.976

Bijzondere  activiteiten
Hers tel Jeu de  Boulesbaan 2.707
Stoelen te rras 595
Waa rdering  medew erke rs 1.300
Ge bruik  zaal -800
Overige 151

3.953

Ov erige opbrengs te n

Vrijgevallen u itkering en verze ke ring 3.268
Parkeerplaatsen aa nhan gers 1.128
Voor tuinde rs  verrichte werkzaamhe den 3.040
Verkoop h aardho ut 875
Overige opb re ngs ten 23

8.333
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FINANCIEEL VERSLAG BAR- EN ONTSPANNINGSCOMMISSIE

AKTIVA 2009 2008 PASSIVA 2009 2008

Giro 5.232 7.840 J & O - fonds 1.680 1.680
Kapitaalrekening giro 8.763 5.003 Te betalen 0 0
Kas 1.085 936 Kapitaal 13.696 12.331
Rekening-crt bestuur -1.725 -1.225
Voorraad goederen 1.383 1.456
Te vorderen 639 0

15.376 14.011 15.376 14.011

LASTEN 2009 2008 BATEN 2009 2008

Inkoop Consumpties 8.934 7.545 Verkoop consumpties 12.608 11.894
Sport en Spel 0 170 Fooien 422 310
Feestavonden 280 1.026 Rente 259 25
Jeugdactiviteiten 1.072 1.741
Onkosten 639 990
Elektra/verwarming 1.000 1.000
Subtotaal 11.924 12.472 Subtotaal 13.289 12.228
Winst 1.365 Verlies 243

13.289 12.472 13.289 12.472

Balans per 31 Dec 2009 
Eigen Vermogen € 1505,02    
Schulden  0    
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201 0 2009

B AT EN

Bijdrage  led en 38 .50 0 36 .700
Vergoeding  werku ren 2 .50 0 2 .500
O nderhou dsb ijd rag e 12 .60 0 12 .600
Pach t to ko 1 .26 0 1 .260
Entreegelden 1 .50 0 2 .740
R en te 4 .00 0 3 .000
U it rese rve  onderhoud  comp lex 0 16 .500
Bouw fonds 0 8 .760
D iverse ontvangsten 2 .00 0 2 .000
To taa l b aten 62 .36 0 86 .060

LA STEN

O nderhou d comp le x 30 .00 0 30 .000
U itbe ste ed onderhou d park 4 .00 0 6 .500
O nderhou d bomen comp lex 0 10 .000
Algemene  kosten 16 .00 0 14 .000
H ui svesting /onde rhoud 12 .00 0 13 .000
Te  bested en  bouw fonds 0 8 .760
R ese rve ringen 36 0 3 .800
To taa l lasten 62 .36 0 86 .060

BEG R OT IN G  T U ING RO EP AMST ELG LO RIE

In 2009 waren 20 verhuurbare weken, waarvan er 19 verhuurd werden. In totaal 
hebben 29 personen gebruik gemaakt van het logeerhuis. 
Eén bezoeker heeft een donatie gedaan.  
 
Toelichtingen op de resultatenrekening 2009: 
 
Kosten onderhoud/verbetering 
Aan het logeerhuis zijn enige achterstallige onderhoudswerkzaamheden gepleegd. 
Daarnaast is het hele huis aan de buitenzijde opnieuw geschilderd.  
 
Kosten verbetering/vernieuwing Inrichting 
De grootste kostenpost zijn de inrichtingskosten geweest. 
Nieuw beddengoed moest worden aangeschaft. Daarnaast is er geld geïnvesteerd in 
de aanschaf van een elektrisch bedienbaar zonnescherm en tuinmeubilair. 
 
Schoonmaakkosten 
Dit zijn kosten voor schoonmaakmiddelen en schoonmaakattributen 
 
Over 2009 is er per saldo een kleine overschot geboekt. 
T. Ruardy 
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Balans activa 2009 2008 Balans pa ssiv a 2009 2008

K as 94 0 K apitaal 17.178 15.276
P ostgiro 4.007 2.349 Rek.crt bestuur -1.942 -1.862
S paarrekening 0 0
V oorraad goed eren 9.301 8.232
V erbouwing 1.833 2.833

Totaal 15.236 13.414 Totaal 15.236 13.414

Laste n 2009 2008 Baten 2009 2008

A lgemene kosten 538 229 V erkop en 19.107 14.250
Inkopen 15.668 11.789 Rente 0 0
A fschr. verbouwing 1.000 1.000

Wi nst 1.902 1.232 V erlies 0 0

Totaal 19.107 14.250 Totaal 19.107 14.250

JAARREKENING INKOOP AMSTELGLORIE

AKTIVA 2009 2008 PASSIVA 2009 2008

Vorderingen 2.009 4.688 Algemene reserves 69.952 63.175
Vooschot W BC 1.096 1.090 Reserves 36.717 40.419
Giro 137.168 104.097 Schulden kort 82.247 50.196
Bank 4.144 12.925 Statie heksleutels 18.504 18.090
Kassen 1.470 1.124 Voordelig resultaat 3.198 16.777
Inventaris 4.534 5.534
Voorraden 10.684 9.688
Effecten 49.512 49.512

210.617 188.657 210.617 188.657

UITGAVEN 2009 2008 ONTVANGSTEN 2009 2008

Kosten exploi tatie tuingroep 40.338 25.727 Bijdrage leden 36.792 35.348
Overheadkosten tuingroep 38.049 41.632 Overige inkomsten expl. Tuingroep 53.666 47.824
Inkopen goederen 24.601 19.334 Verkopen goederen 31.714 26.454
Kosten overige activiteiten 15.987 6.156
Voordelig resultaat 3.198 16.777

122.172 109.625 122.172 109.625

GECONSOLIDEERDE BALANS TUINGROEP AMSTELGLORIE per 31-12-2009

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING TUINGROEP AMSTELGLORIE per 31-12-2009
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Jaarverslag Werk en Beplanting-commissie 2009. 
  
Wanneer alles op rolletjes loopt en er geen grote tegenslagen zijn, is er eigenlijk wei-
nig te melden. Dat betekent niet dat er niets gedaan is natuurlijk, want er is best wel 
veel en hard gewerkt. Maar de zomer die aarzelend begon, liet zich van zijn beste 
kant zien. Gevolg meer blije gezichten  en dat  maakt het werk lichter’. 
  
We  hebben  in 2009  Esther Kronemeyer uit de commissie zien vertrekken  en later 
ook van de tuin. Een nieuwe baan was een van de redenen voor haar, om dit besluit 
te nemen. 
Esther  heeft zich in de jaren dat zij in de commissie was, op allerlei gebied, met het 
reilen en zeilen van de commissie bemoeid. Zoals het  gemeenschappelijk-werk  uit-
delen, de inventarisatie van het bomenbestand tbv van de digitale kaart. Het opnieuw 
opzetten van de medische kruidentuin. Het werken met de vrijwilligersgroep, en veel 
andere dingen. 
Begrijpelijk dat we haar missen, maar we zijn haar niet helemaal kwijt, want zij heeft 
meegedeeld  als vrijwilliger nog een aantal dingen te blijven doen. 
  
  
 Martin Wildeboer is wekenlang  op het parkeerterrein bezig geweest om de randen 
van de heesterbeplanting die helemaal over de parkeerstroken gegroeid was, tot aan 
de stoepranden terug te dringen met behulp van de  argentinio, een kleine kraan die 
voor dit werk geschikt is. 
Ook de grote composthoop is er gedeeltelijk  mee omgezet en los gemaakt. 
  
Op  de Maluslaan is  een begin gemaakt met het grondwerk voor een andere aanleg 
van het stuk gras, dat van het pad naar de Maluslaan, tot aan het bestaande bloem-
perk loopt. Het komt in de plaats van het Molensloot-project, dat weliswaar groter van 
opzet was, maar waar de aangevraagde subsidie niet voor verleend is. 
  
Het  Postmaplantsoen  was in haar nieuwe gedaante, nu weer getooid met veel bloe-
men, een verbetering met de situatie van daarvoor. 
  
Voor het uitdelen van  het gemeenschapelijke werk, zijn er twee nieuwe  commissiele-
den bij gekomen nl.  Liesbeth Hellemondt en Frank de Bruijne. 
 
Commissieleden  en  medewerkers van de Beplantingscommissie,: 
  
Mieke      Brander.                    George       Kalee.             Monique      Scheelings.TOC 
Mar         Buitenhuis.                Martin        Bastiaens.       Jose              Meerman.  TOC 
Liesbeth  Hellemondt.               Dik            Bastinck.         Birgitt      Truyens. 
Wil          Pannekoek.                Erik           de Lijser.  Sandra  Kan 
Jan           Mos.                          Jan  ten Have.              Freya       Verhulsdonk        
Jasper      Wiedeman.                Arend         Vredeveld.  Herjan  Siegers  
Gerard     Scheffer.                    Theo van    Wegen. 
Wim        Hemker.                     Nico           Duits. 
 Frank      de Bruijne                  Jos             Sikkink. 
  
  
Verslag: W.Hemker, voorzitter Werk- & Beplantingscommissie 
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Natuurlessen op Amstelgorie 2009  
 
De natuureducatie voor leerlingen van de basisscholen in de omgeving van Amstelglorie was in 
2009 een groot succes. We hadden geluk met het weer, want op alle ochtenden dat er klassen naar 
Amstelglorie kwamen, scheen de zon. Het gaat ook goed met de medewerking van tuinders.  
 
We konden dit jaar twee nieuwe onderwerpen aanbieden. Naast de les over kleine diertjes voor de 
kinderen van groep 3, 4 en 5 en het kabouterpad voor de kleuters, is er in 2009 een les over kruiden 
en bijen bijgekomen op de tweede kweektuin.  
 
Op de kweektuin staan sinds het najaar van 2008 groenten en kruiden. Iets verderop zijn de bijen 
van Amstelglorie te vinden. De les over kruiden en bijen is vier keer gegeven. Deze proef met de 
nieuwe les was erg geslaagd, maar we vonden wel 
dat er erg weinig tijd was voor de twee onderwer-
pen. Daarom is besloten om de les over bijen en 
die over kruiden apart aan te bieden. In september 
is dat uitgeprobeerd met lessen over kruiden voor 
zes bovenbouwklassen. Dat ging heel goed. In de 
zomer is er speciaal voor de tuinders van Amstel-
glorie een dag georganiseerd over de bijen en de 
imker. Ook die dag was een groot succes.  
 
Al het materiaal voor het kabouterpad is prachtig 
vernieuwd en er is een handleiding voor de bege-
leiders bijgekomen. Er zijn dit jaar negen kleuter-
klassen op Amstelglorie geweest. In de zomer is het kinderdagverblijf De Petteflat ook nog met een 
groep kleuters naar Amstelglorie gekomen.  
 
In totaal zijn er 24 keer lessen geweest. In het voorjaar voor zestien klassen, in de zomer voor De 
Petteflat en voor Amstelglorie en in het najaar nog eens voor zes klassen.  
 
We zijn dit jaar ook begonnen om de leerkrachten door middel van een enquête te vragen hoe de 
lessen bevielen. De reacties waren heel positief. Er stonden suggesties in de antwoorden die we in 
2010 gaan overnemen.  
 
Er is een overleg geweest tussen het Bestuur, de Werk- en Beplantingscommissie en de educatie-
groep. Dit overleg heeft geleid tot goede afspraken over de coördinatie van de lessen, het maximale 
aantal werkbeurten en de verdeling van de verantwoordelijkheden op de tweede kweektuin.  
 
Namens allen, 
Ronald Hamel, tuin 43 
 
De tuinders die in 2010 meehelpen bij de natuurlessen zijn: 
 
 
Annette Apon   Katja van den Berg  Cisca Bol 
Gonne Daniëls   Paul Donker Duyvis  Bertjan Doosje 
Annette Förster   Jacqueline Grootkerk  Wil Goossens 
Ronald Hamel   Elma van Imhoff   Eric de Lijser 
Louise Maks    Geertje Mellema   Helen Metzelaar 
Fredu Samethini   Annelies Sinke   Jan Sisselaar 
Cees Spruit    Willemijn Visser 
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Satellietontvangers. 
Voor ontvangst van 
TV en radio bent u bij 
ons aan het juiste 
adres. LCD-TV’s. ra-
dio/cd-spelers, satelliet 
en DVB-tuners ook op 
12V. Uiteraard hebben 
wij hiervoor de nood-
zakelijke  
installatiematerialen 

Zonne-energie. 
Wij leveren en instal-
leren zonnepanelen, 
regelaar en accu’s. 
Inclusief montagema-
terialen 

Butaan/propaangas 
Een groot assorti-
ment gasapparatuur 
is in onze winkel 
aalwezig, zoals o.a. 
voor koelen, koken, 
verwarmen en warm 
water.  
Ook leveren wij  alle  
installatie- 
materialen 

Pitten, butaan en glazen 
Onze afkomst verloochenen wij niet. 
Al sinds  1935 verkopen wij olie 
(kerosine), kachels en lampen, 
evenals de benodigde kousen, pitten 
en glazen 

DE  PITTENSPECIALIST 
 

Dè leverancier 
voor uw 
tuinhuis 

DE PITTENSPECIALIST  JACOB VAN LENNEPSTRAAT 8 1053 HG  AMSTERDAM 
TEL. 020 61810954  FAX 020 6122171 WWW.PITTENSPECIALIST.NL 



Tuingroep Amstelglorie 
  Voorjaar 2010 Pagina   25 

 

Jaarverslag JOC 2009 
 
Weer een jaar voorbij, een jaar vol zon en genieten van de tuin, lekker tuinieren en voor de men-
sen die buiten het tuinieren ook vermaak zochten,  hebben we toch wel een flink aantal activiteiten 
georganiseerd. 
Pasen was een groot succes, lekker veel kinderen leuke middag voor de kinderen,  lekker brun-
chen , eieren zoeken en een paasknutsel maken. En de paashaas was ook weer van de partij. Even 
na moederdag begon de instuif, gewoon het clubhuis op vrijdagavond voor een spelletje of een 
praatje en een drankje en een hapje, onze Con heeft op vele avonden de muziek verzorgd. Begin 
juni 2009 was de openingsavond met Amstel-g-Band dus dat was swingen. En in juni al een Jeu 
de Boule toernooi en een kienavond. Beide zeer geslaagd en goed bezocht. U kunt de Jeu de Bou-
lesbaan gewoon als er geen toernooi is gebruiken voor een gezellig spelletje met vrienden en fa-
milie, kost niets. 
Begin juli werd de kennis van de amstelglorianen getest, tijdens de thema-avond “een avond Mo-
kum” het bleek uiteindelijk dat de jonge jeugd het meeste wisten van Amsterdam, en ook gewel-
dig de Amsterdamse ten gehore brachten tijdens de karaoke finale. Ook in juli Kienen en de tradi-
tionele fietspuzzeltocht, met mooi bewolkt maar droog weer. De fietspuzzeltocht is georganiseerd 
door Christel, Manon en aanhang, wederom bedankt. Ook de summerdance keerde terug in 2009, 
en na lange tijd van weg geweest de casinoavond, wat echt een geweldig super, het zag er stralend 
en zeer professioneel uit, en de mensen konden zonder een cent uit te geven miljonair worden 
voor 5 minuten. Petje af en ik wil alle mensen bedanken die hebben gezorgd dat dit een onvergete-
lijke avond is geworden. In augustus opnieuw een druk bezochte kienavond en een Jeu de Boule 
toernooi, waar ook weer diversen lekkernijen waren verzorgd door de familie van Rheenen. Be-
dankt namens alle Jeu de Boulers. Na een weekend tentoonstelling waar in 2009 een diversiteit 
was van hobby’s. Je viel tijdens de tentoonstelling van verbazing in verbazing hoeveel liefde en 
tijd er ingestoken wordt in de hobby’s van de amstelglorianen. Een weekend voor het einde van de 
kindervakantie een weekend vol vermaak, lampionoptocht ook weer grootser dan de jaren daar-
voor , was echt sprookjeachtig. Ook een ieder die hier vele uren hebben ingestoken hartelijk be-
dankt, we kijken al weer uit naar zomer 2010. 
De playbackshow is altijd een succes, een keur van artiesten in een prachtige ambiance zorgde 
voor een volle avond amusement, ik reken op jullie in 2010. Ook iedereen bedankt die voor achter 
de schermen hebben meegewerkt. 
De bonte-avond was een kleine herhaling van alle activiteiten van het succes jaar 2009. 
De amstel-g-band sloot het seizoen af met muziek, en bleven dat natuurlijk ook doen na de zomer-
vakantie. 
Bij het schrijven van dit verslag zijn we al weer bezig met het jaar 2010. 
Er moet zoveel geregeld worden met paashaas, sinterklaas kienorganisatie en denktank van JOC 
om ook 2010 een succes jaar te laten worden. 
Komt u ook eens tijdens een activiteit langs, er gebeurd echt veel op amstelglorie Line-dance, 
beeldhouwen, joga, klaverjassen, bloemschikken, gymnastiek, hobbyclub, schilderclub, muziek-
middagen dus is uw grasmat gekamd, kom eens langs. 
Heeft u geen zin om mee te doen, we kunnen genoeg vrijwilligers gebruiken voor organisatie van 
de vele activiteiten. 
Ik wil alle commissies en bestuur bedanken voor de samenwerking in het jaar 2009. 
En we gaan er weer voor in 2010, denk aan WK in Afrika op groot scherm en Nederland in de 
finale. Een leuke thema-avond:  het thema is nog een verrassing. 
Let u op de mededelingborden of www.amstelglorie.nl wat er te gebeuren staat in 2010. 
Tot ziens op 1 van de activiteiten in 2010.  
 
JOC Amstelglorie 
Sonja, Jan, Marijke, Max en Henk (en alle vrijwilligers en medewerkers) 
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Jaarverslag werkgroep BOA 2009      
         
De Werkgroep BeleidsOndersteuning Amstelglorie (BOA)  is in 2009 vier keer bijeen ge-
weest en heeft zich voor de volgende projecten ingezet: 
 
Project Overamstel 
Het project wordt door BOA nauwlettend gevolgd. Momenteel wordt door de gemeente ge-
werkt aan een concept Stedenbouwkundig Plan voor dit gebied. Zodra het concept Steden-
bouwkundig Plan gereed is voor inspraak, zal dat bekend gemaakt worden op 
www.overamstel.amsterdam.nl. Op www.amstelglorie.nl worden de nieuwsbrieven van het 
Projectbureau ook geplaatst:. 
 
De Amstel Verandert – herinrichting Oeverbos 
Vanuit BOA is door Marianne (en soms ook Eric) deelgenomen aan de zogeheten Amstel-
gesprekken op 20 september, 11 oktober en 8 november. De gemeente heeft plannen om 
de strook tussen de Jan Vroegopsingel en de Amstel opnieuw in te richten, met onder an-
dere een ligplaats voor een groot aantal woonboten, zodat ook boten die langs de Wee-
sperzijde moeten verdwijnen daar terecht kunnen. Marianne heeft ook een reactie inge-
diend. Zie voor haar volledige reactie www.deamstelverandert.nl onder deelnemers. Hier-
onder een deel uit haar bijdrage: 
 
‘De af te graven veldjes en het oeverbos hebben een landelijk karakter en maken deel uit 
van de hoofdgroenstructuur. Kortom spontane ontstane ruige natuur vlak bij de stad. Vanaf 
de Jan Vroegopsingel is dit gebied met het bos goed zichtbaar. Daar maken, bij mooi weer, 
veel mensen gebruik van om snel buiten te zijn en er te picknicken en daarna verder te fiet-
sen, wandelen of te joggen. 
 
Het idee om het probleem van boventallige woonboten door uitdunning langs de oostelijke 
Amsteloever hier op te lossen voor meer zicht op de Amstel gaat ten koste van een deel 
van de hoofdgroenstructuur. De stad schuift weer op richting buitengebied. In ieder geval is 
het gebied niet landelijk meer maar een woonbotenwijk geworden.’ 
 
Parkenoverleg / Hoofdgroenstructuur 
Namens Amstelglorie heeft Petri ook in 2009 weer deelgenomen aan het Parkenoverleg. 
Vertegenwoordigers van stadsparken, volkstuinparken en Milieucentrum Amsterdam (MCA) 
komen vier keer per jaar in vergadering bijeen om de groene ontwikkelingen in Amsterdam-
se parken te bespreken. Petri heeft 3 van de 4 vergaderingen bijgewoond. 
In 2009 is een concept Structuurvisie opgesteld. Zie http://www.dro.amsterdam.nl/
structuurvisie 
Op 14 oktober heeft wethouder Maarten van Poelgeest deze met belanghebbenden be-
sproken. Marianne is daar vanuit BOA heen geweest.  
Op basis van het document Amsterdam, groene wereldstad (Visie en voorstellen vanuit de 
portefeuille Groen ten behoeve van de Structuurvisie 2010-2030) van wethouder Marijke 
Vos heeft Marianne een op Amstelglorie toegespitst uittreksel gemaakt en voorstellen ont-
wikkeld om hier vanuit Amstelglorie op in te spelen. De voorstellen zijn inmiddels met het 
bestuur besproken en enkele ervan zullen door BOA worden uitgewerkt. 
Document Amsterdam, groene wereldstad is te downloaden via www.dro.amsterdam.nl.  
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Open tuinendag 
In voorgaande jaren heeft BOA het op zich genomen om de jaarlijkse open tuinendag te organise-
ren. Het bestuur besloot echter vanwege het geringe aantal bezoekers om in 2009 niet aan de 
open tuinendag mee te doen, zodat vanuit BOA hier geen inzet op nodig was.  
 
Natuuractiviteiten 
Ter gelegenheid van de door de Verenigde Naties 
uitgeroepen ‘Dag van de invasieve exoten’ was er 
op vrijdag 22 mei een lezing en excursie over dit 
onderwerp. Eerst hield Wilfred een presentatie over 
de uitheemse planten en dieren die door menselijk 
toedoen in Nederland terecht zijn gekomen en die 
hier schade veroorzaken aan natuur, gezondheid en 
economie. Daarna liepen de ongeveer 30 deelne-
mers het park over, om te zien welke exoten op Am-
stelglorie voorkomen. Daarbij vielen vooral de diver-
se plekken op waar Japanse duizendknoop steeds 
verder uitdijt, ondanks (of misschien wel: dankzij!)  
het steeds weer uitgraven van de planten. BOA zal 
binnenkort een advies uitbrengen over een mogelijk  effectievere aanpak van deze exotische 
woekerplant.  
 
Actieve leden van de werkgroep BOA: 
Eric de Lijser, Harry Moinat, Marianne Osnabrug, Petri Schimmel en Wilfred Reinhold. 

KLAVERJASSEN BLIJFT ONUITROEIBAAR 
 

 
Op Amstelglorie is het klaverjassen een beetje “klein bier” geworden. 
 
De oudjes onder ons zien nog de schimmen uit het verleden, toen de zaal hele-
maal gevuld was met kaarters, de bediening met een grote koffieketel rondliep 
en waar soms het mes op tafel kwam.  
 
Die tijden zijn voorbij; maar ze blijven doorgaan, de diehards met de 32 kaarten, 
de marsen, de beetjes, roem en de mooie combinatie boer, nel, Aas van de troef 
in handen.  
 
Onder de bezielende leiding van Moussa gaan we in 2010 gezellig verder.  Toch 
zal het anders dan anders zijn, want wat zullen we hem missen, onze klasklaver-
jasser Bertus van Rheenen.   Begin februari was hij definitief uitgespeeld, na een 
lang en bewogen leven.  Moge hij rusten in vrede. 
 
Van mei tot half september iedere maandag vanaf 20.15 in het clubhuis prijskla-
verjassen onder het motto: Altijd prijs met Moussa. Met dank aan al die  spon-
sors uit de Gaaspstraat. Eerste speeldag 3 mei 2010. 
Inleggeld ook nog steeds,  ondanks de recessie:   Eén euro !!!! 
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www.cafedevluchtheuvel.

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag  
16.00 t/m 01.00 uur 
Vrijdag 
16.00 t/m 02.00 uur 
zaterdag 
15.00 t/m 02.00 uur 

HEINEKEN  van de tap 3 
Dart 

banen 
Van Woustraat 174 

1073 LX  Amsterdam 
Tel. 020-6625665 

E-mail: info@cafedevluchtheuvel.nl 

Een van de gezelligste darts 
cafe’s van Amsterdam 

Tevens hebben wij nog plaats  
voor dart teams & dart spelers 
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 127  hr.P.   Latour           01/01/09 
 088  hr J.J. Spek van der              01/04/09 
 062  hr L.J. Bouwmans                  01/05/09 
 113  hr H.   Roschlau                  01/06/09 
 139  mw M.S. Gotz                      01/06/09 
 247  hr J.H. Broersma                  01/06/09 
 259  mw E.   Schaik van                01/06/09 
 387  hr M.R. Veen                      01/07/09 
 265  mw W.   Visser                    01/10/09 
 409  mw C.J. Duijvelshoff              01/10/09 
 360  hr I.M. Khan                      01/11/09 
 181  mw P.   Lubberink                 01/12/09 
 257  mw S.   Hania                     01/12/09 
 

In 2009 wisselden 13 tuinen van gebruiker. We heten jullie van harte welkom en 
hopen, dat je , na een korte inburgering, je draai op Amstelglorie zult vinden.  

Jaarverslag Amstel-G-Band, 
 
Ja,  in 2009 vele middagen en avonden gespeeld met onze huisband, ook zelfs buiten de 
deur op een straatfeest in De Pijp. We waren niet vreemd,  daar al onze fans van Amstel-
glorie waren meegereisd naar de Pijp. 
We hebben er nog zin in en zullen zeker het repertoire weer vernieuwen in 2010 om mu-
ziek voor elk wat wils te maken. We spelen elke maand in het clubhuis zomer en winter 
door tijdens de muziekmiddagen. 
Gewoon een lekkere zondagmiddag met een hapje en een drankje en een praatje met je 
medetuinders. En wij maken voor u de muziek van toen en nu. 
 
Er komt nog veel meer muziek op amstelglorie, we zijn druk doende met een aantal men-
sen van ondermeer amstel-g-band en JOC met de organisatie van een festival, welke op 
4,5 en 6 juni gehouden zal worden. Een festival met daarom heen een keur van overige 
aktiviteiten die door de diversen commissies en werkgroepen georganiseerd gaan wor-
den. Veel muziek van punk tot aan klassiek een BBQ, luchtkussen en nog veel en veel 
meer. 
Dus zet vast in uw agenda 4,5 en 6 juni. 
De huisband zal de aftrap geven op vrijdagavond 4 juni voor het festival, met leuke lekke-
re swingbare en  meedijnmuziek. 
 
Tot op een muziekmiddag zondag 18 april en 16 mei. 
Hou de mededelingborden en de lichtkrant  in de gaten of www.amstelgband.nl en kom 
en swing mee. 
 
Priscilla, Eef, Leonie,Henk,Jan, Addrie, Ruud,Jeroen,Cor en Max (Amstel-G-Band) 
 
PS. Marijke, Ben en Janny bedankt voor het opdienen van de hapjes en drankjes 
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 Wat te doen na een inbraak? 

 

Maak notitie van de gestolen spullen 
Doe aangifte van de inbraak bij : politiebureau Pres. 

Kennedylaan of Linnaeusstraat  
Kan ook via internet: www.politie-amsterdam-

amstelland.nl 
of telefoon 0900-8844 

Bel met verzekeringsman Evert Driehuis, tel. 
0620481072 of  of mailen naar  

mail Driehuis om een schadeformulier aan te vra-
gen. 

Vul dit naar eer en geweten in en stuur op naar 
AON -  Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam 

U kunt ook het formulier downloaden en opsturen 
naar:  

E. Driehuis,  Donkerelaan 257, 2061 JX Bloemen-
daal 

Eigen risico 45 euro 
  download formulier 

Wat doen  bij glasschade  

Laat glasschade direkt repareren en vraag of down-
load een schadeformulier aan.  

Geen  eigen risico Verzending zie boven. 
Wat te doen bij brandschade Meld de schade telefonisch bij AON  . 020-

4305500. Brij brand komt meestal een 
expert kijken. Herstel al wel vast glasschade. For-

mulier en afhandeling zie boven. 
Wat te doen bij stormschade Wordt uitgekeerd bij  schade bij windsnelheden van 

minstens 14 mtr /sec.  
Deze schade ook direkt melden aan AON. Afhande-

ling verder zoals beschreven. 

Medetuinder/Partnerlid.  Zie Afd. regl. BvV art. 3  (blz 28) 
 
Tot en met 2009 kenden we het fenomeen mede-huurder. Met de nieuwe statuten  is bepaald, dat er per 
tuin slechts 1 persoon lid van de bond kan zijn. Degenen, die voorheen mede-huurder was heeft nu de 
status van partner gekregen. Deze dient op hetzelfde adres  als het lid  te wonen. Dat houdt in dat  deze 
het voorkeursrecht heeft op de tuin van het lid ingeval van beëindiging van het lidmaatschap door het lid 
(bv. bij echtscheiding), of door overlijden. 
Ik heb alle v/h mede-tuinders beschouwd als partners, voor zover zij eind 2008 als zodanig geregistreerd 
stonden.   Deze zijn in 2010 belast voor de bijdrage van € 7.50.   
Voor degenen die in 2009 lid zijn geworden en een partner-overeenkomst hebben getekend, zullen vanaf 
2011 hiervoor worden belast.   
Voor (schoon)ouders en kinderen van lid of partner geldt een afgeleid voorkeursrecht. 
Joop Moes penn.m. 
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TERUG VAN WEGGEWEEST:  DE WANDELAAR  DOOR “Wandelaar” 
 
Beste mensen, na mijn laatste stukje in het clubblad van vorig jaar oktober heb ik weer 
heel wat afgewandeld, op doktersadvies, over de dreven van Amstelglorie.  
Nou dat heb ik geweten; ik was liever thuis gebleven.  
Koud, dat het was! En sneeuwwit overal. Het  islang geleden, dat het zo wit was. Op mijn 
tuin was het ook erg koud en ongezellig; had ik maar een houtkacheltje, om het hakhout 
hoef je het niet te laten op Amstelglorie.  
 
Ik nam mij voor elke week minstens één keer een rondje te lopen. Wat zou ik allemaal 
tegenkomen?   
 
Ik parkeer mijn auto altijd op de parkeerplaats, nou dat is ‘s-winters echt griezelig; je 
ziet er nauwelijks een auto, dat schijnt niet meer te mogen. Nou, dat was vroeger an-
ders, lekker makkelijk als je geen parkeervergunning had. Maar ja, nieuwe bezems …. 
 
Op de parkeerplaats zag ik allemaal pijlen,  die mensen de weg moesten wijzen naar de 
hakselplaats. Op een vrijdag kwam ik aan en hoorde een motor constant draaien en 
twee  figuren zich in het zweet werken om struiken en takken, boompjes, coniferen en 
nog veel meer houtigheden door de takkenkraker te wurmen en als pulp weg te spui-
ten. Zo te zien hadden ze er lol in, nou zij liever dan ik.  
Maar ze hebben heel wat verstouwd, die twee, samen 145 jaar jong. Ja, de jeugd heeft 
de toekomst.   
 
Als het zo lekker vriest, dan zitten de sloten gauw dicht. Na een weekje vorst heb ik 
mijn friese doorlopers uit het vet gehaald,  om het weer eens te proberen (zonder pot-
tenkijkers). Maar eerst even op mijn schoenen testen of het ijs stevig genoeg was. Dat 
viel tegen, het was sneeuwijs. Toch maar niet de 14-bruggetjestocht  schaatsen.  
 
Ik ben ook nog incognito op de nieuwjaarsreceptie van Amstelglorie geweest, nou dat 
kon drukker. Ik herinner mij van vroeger, dat het altijd stampvol was en blauw van de 
rook. Nu was het buiten blauw en binnen vrij leeg. De geest der nieuwe tijd???  Met de 
complimenten van minister Klink.  
 
Een paar weken later liep ik over de Kastanjelaan richting Utrechtseweg. Daar was  men 
bezig om eindelijk 2 dode kastanjes te vellen. Dat was nog een hele klus, vertelde de 
stevig gebouwde zager  Maar, zo zei hij trots, we hebben een kapvergunning. Nou ik 
wist helemaal niet dat dit nodig was, vroeger kapten we maar raak  en hadden we een 
fijne brandstapel bij het speelveld, waar de kinderen brandweermannetje speelden! 
 
Op een andere dag zag ik mannen in groene pakken met een graafmachine tuinen bin-
nen dringen. Wat was dat nou weer?  Ja, zei één van de jongens, wij zijn beschoeiingen 
aan het maken, want Amstelglorie verdwijnt in de sloot!!  Nou, dat valt wel mee, dacht 
ik, er is nog genoeg aarde , zo te zien.  Weten de tuinders dat, vroeg ik nog. Ja hoor ze 
vinden het (bijna) allemaal prachtig. En 10 jaar garantie. Fantastisch, dacht ik, want 
laatst kocht ik een 2e hands auto met  garantie tot aan de deur!   Ik ga toch van de zomer  
daar weer eens langswandelen, want ik vond het nu wel erg  saai met al die paaltjes. 
 
De Wandelaar 
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 Uw droomchalet op maat! 
Als bouwbedrijf zijn wij al een aantal jaren gespecialiseerd in 
Siberische massief houten chalets zoals sauna’s, tuinchalets, gara-
ges, paardenboxen, bungalows en complete huizen. Deze chalets 
die in Rusland ‘Izba’ heten, staan ook bekend als log-houses. 
Vooral in een landelijke omgeving zijn de Siberische chalets een 
lust voor het oog. Het is knus, warm in de winter, koel in de zo-
mer en geheel vervaardigt van natuurlijke materialen. Tevens zijn 
de massief houten balken van lange levensduur.  
Door het stapelbouw systeem (houten balken met een diameter  

van 180 tot 280 mm) zijn de chalets eenvoudig op te bouwen. 
Wie ervoor kiest om zelf te bouwen kan gebruik maken van ons 
deskundig advies. Het is natuurlijk ook mogelijk om het bouw-
proces volledig aan ons over te laten. Een offerte voor uw chalet 
en eventuele bouwkosten kunnen wij op aanvraag opsturen. 
Graag willen wij de tuinchalets uit onze collectie onder uw aan-
dacht brengen. Uiteraard is op grond van uw wensen nog veel 
meer mogelijk. Hierover kunt u via mail of telefonisch contact 
met ons opnemen. 

Tuinchalet 1: 6000x4000 mm; 24m²; Vanaf 6,999 euro 
  Casco bouw 18.450 euro (inclusief bouwtekeningen) Tuinchalet 2: 6000x4000 mm; 24m²; Vanaf 7.975 euro  

Alle prijzen zijn: Incl. BTW, het hout materiaal en transport. Excl. fundering, dak, bouwkosten en 10% korting (bij volledige bouw).  
www.kalaidjan.nl                             020 482 09 23                       06 105 99 186                         info@kalaidjan.nl 

Chalets, Huizen, Villa’s, 


