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Website: www.amstelglorie.nl 
Deze uitgave staat ook op de website. 
 
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 

MEDEDELINGENBLAD 
NAJAAR 2011 
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Bestuur 

 

Commissies, werkgroepen en medewer-
kers 
 
Verzekeringszaken-inschr. Nw. leden 
E. Driehuis   tel. 023-5763708   
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 
Jasper  Wiedeman vz  
Frank de Bruijne Wim Hemker   
Mar Citroen  Liesbeth Hellemond 
Wil Pannekoek Jan Mos 
 
Bouw– en Taxatiecommissie 
Henk Span    Jan Koens 
Marcel de Boer Petra Metselaar  
Hans Levendig  vz Abe Stremler 
Klaas Kan 
 
Waterleidingen 
Henk Lange  vz    
 
Logeerhuis 
Trudy Ruardy .  Fredu Samenthini 
E.v.a. 
Ontspanningscommissie 
Max Looy jr  Sonja Brouwer 
Jan van Rietbergen Joyce Maas 
 
Barcommissie 
Marijke Looy  Jan van Rietbergen 
Ben Busch    
  
Tuin Onderhouds Commissie 
Monique  Scheelings Jose Meerman
  
Wim Splinter ged. Bestuur 
 
Kascommissie 
Henk Span  Hans Deltenre 
Rita van Veen 
 
Inkoop 
Wim Morreau Fons Knebel (189) 
 
ARBO coördinator 
Wim Splinter 
  
 
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 
Bestuursleden “in opleiding” 
Jelle Bosma   tuin 063 
Gert-Jan Rietveld  tuin 423

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 

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

Tuingroep Amstelglorie  
Jan Vroegopsingel 7 
1096 CN  Amsterdam 
telefoon 020- 6936228 
Web-site:www.amstelglorie.nl 
Mail: info@amstelglorie.nl 
Werk- &Bepl. Comm.  
wbc@amstelglorie.nl 
Bouwcommissie: 
Bouwcommissieag@gmail.com 
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AGENDA 2011/2012  
 

Zondag 13 november  Clubgebouw  Optreden  band “Inspiration” 
Zaal open om 13.30 uur   Op veler verzoek   Bekend 
van Muziek op 7 
 
Zondag 13 november    Waterleiding wordt ‘s-middags laat  
afgesloten. 
Om waterschade in het voorjaar te voorkomen moet u het volgende 
doen VOORDAT  het water er af gaat. 
  

1  Hoofdkraan dichtdraaien, aftapkraantje openzetten. 
2  Leidingen leegblazen (via de kranen), geiser doorblazen (dekentje 

er om heen), toiletpotten droogdweilen, zwanenhalzen openen 
en leeg laten lopen. 

3  Alle kranen  open zetten en controleren of nergens water uit loopt. 
Als nl. uw hoofdkraan niet helemaal dicht is, bv door roestvor-
ming of slijtage, dan kunt u dat op dat moment constateren. Dat  kunt u niet 
meer als u alles afsluit NA de drooglegging, met alle nare gevolgen van dien. 
Loopt er dan nog water opnieuw hoofdkraan aanpakken. Helpt dit nog niet dan 
stuurt u een bericht aan het bestuur. De waterleiding commissie zal dan beoor-
delen of u al dan niet een nieuwe hoofdkraan nodig hebt, die dan voor het nieu-
we seizoen wordt gemonteerd. 

4  Aanbevolen: trek het toilet voor het droogmaken een paar keer door, dat bevor-
dert het weglopen van nog in de rioolpijp hangende ongerechtigheden. Na de 
winter zijn die keihard en kunnen wellicht voor verstopping zorgen. 

Zorg, dat u voor die dag uw hoofdkraan heeft dichtgedraaid en het aftapkraantje 
opengezet plus zoveel mogelijk leidingen hebt afgetapt. Sluit dan het tapkraan-
tje weer. Controleer of er toch niet ergens water uit een kraan komt; dan heeft u 
de hoofdkraan niet goed dichtgedraaid.  
Droog ook de toiletpot uit of doe er een lading zout of antivries in.  
 
Zondag 27 november   Sint Nicolaasfeest in clubhuis  zie volgende blz.  
 
Zondag 18 december  Kerststukjes maken  Zaal open 11.00 uur 
Eigen schaar meenemen, voor het overige wordt gezorgd. U kunt natuurlijk best 
zelf een object meenemen om te versieren.  
 
Zondag 8 januari 2011   14-16 uur     Nieuwjaarsreceptie 
 
Winterwerk       15-22-29 januari en 5 februari 2011 
 
 

PRETTIGE FEESTDAGEN 
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Sinterklaasfeest Amstelglorie 
 

Het is weer gelukt na veel bellen en mailen maar…. 
 Sinterklaas heeft nog tijd in zijn drukke agenda gevonden om een bezoek te brengen aan 

ons mooie tuinpark Amstelglorie. 
Sint gaf aan dat hij zondag 27 november een bezoek zal brengen aan Amstelglorie en 

hoopt weer een hoop bekende en onbekende Amstelgloriaantjes te ontmoeten. 
De goedheiligman en zijn pieten hopen weer op een gezellig samenzijn met de kinderen 
van Amstelglorie, en heeft traditie-getrouw een wensformulier gemaakt waarop de kinde-

ren van amstelglorie hun kado wens op mogen aangeven.. 
 

Wij van het JOC hopen natuurlijk dat we alle kinderen kunnen verwachten op het sinter-
klaasfeest op 27 november op Amstelglorie. 

Zaal open:12.45 uur. We starten om 13.00 uur 
Wees op tijd! 

  
………………………………………………………………………………………………………… 
 

KadoWensFormulier 
 

Alle amstelgloriaantjes van 0 t/m 12 jaar mogen hun kadowens kenbaar maken via onder-
staand strookje of via e-mail. 

Mailen aan: mjhlooy@zonnet.nl  
De strookjes kunt u in de brievenbus op amstelglorie doen. 

De strookjes en mailtjes moeten uiterlijk op 20 nov. binnen zijn. 
Zoals altijd mogen de kinderen een kado uitzoeken van ca €7,50 en zijn het kleinkinderen 
van tuinders, dan moeten opa en oma zelf zorgen voor een presentje,de lekkernijen ver-

zorgen wij! 
We hopen jullie allemaal te zien op 27 November!! 

 
 

Naam:                          Tuinnr    Leeftijd    j/m   Kadowens 
 
1…………………………………    ………..    …………. ……   
 
2…………………………………    ………..    …………. ……   
 
3…………………………………    ………..    …………. ……   
 
4…………………………………    ………..    …………. ……   
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Hier zijn we even weg van de Zeeuwse rust! 
 
Gezocht: vakantiehuisje voor invalide met extra grote doucheruimte, 
twee slaapkamers en een tv.  Vrijstaand graag. En liefst met een tuin vol 
bloemen. Maar niet te duur! 

Waar vind je zo’n huisje? Op Amstelglorie staat er eentje, het 
“Logeerhuis”, met enthousiasme beheerd door Fredu Samethini en Gea 
de Vries. Wie invalide is, kan er maximaal twee weken per jaar heen, 
samen met familie of vrienden. All-in kost het 125,= euro per week en 
dat is niet veel, vindt huurder Ans Schipper (zie foto). Ans heeft reuma 
en zit al negentien jaar in een rolstoel.  
“Ik heb overal pijn, maar gelukkig niet 
als ik slaap. Helaas kan ik ook niet 
goed zien, maar daar laat ik mij niet 
door afremmen. Ik doe hier al voor het 
tweede jaar mee met de beeldhouw-
cursus. Dat gaat gewoon op de tast: 
met mijn handen voel ik hoe mooi het 
wordt.”  
Ans woont in het centrum van Amster-
dam. Aan een kant van haar huis heeft 
zij een zeer beperkt uitzicht en ze heeft 
geen buitenruimte. Amstelglorie is een 
verademing voor haar.   
Zij vertelt: “Dit is echt vakantie. Ieder 
jaar ga ik twee weken naar Amstelglo-
rie en nog een weekje naar een revali-
datieoord.  Daarmee is de koek op. Ik 
ben dan ook ontzettend blij met het Lo-
geerhuis.  De rest van het jaar heb ik het druk met allerlei commissies. 
Zo maak ik mij onder andere sterk voor de actiegroep  “Amsterdams 
Centrum Drempelvrij”.  
 
Terwijl Ans altijd lekker uitrust op Amstelglorie, komt een andere huurder 
om heel andere redenen:  
“Wij zijn van Tholen”, vertelt de man opgewekt. Hij lacht: “Daar is hele-
maal niets te beleven. Daarom doen we dit al vijftien jaar. Ieder jaar  
weer gaan we lekker op stap in Amsterdam.  Hier zijn we even weg van 
de Zeeuwse rust. Heerlijk!”  
. 
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Ze komen uit alle hoeken van het land, de zomerse bewoners van het 
Logeerhuis. Desnoods met een zorgtaxi uit Friesland! Twintig weken per 
jaar staat het huisje tot hun beschikking. Fredu en Gea doen de organi-
satie en de ontvangst, Bart van Rossum de techniek en Trudy Ruardy 
houdt zich bezig met de aanmelding en de financiën. Overigens be-
druipt het huisje zich -financieel gezien- zelf. 
 
Op zaterdag arriveren de gasten aan het eind van de ochtend en treffen 
daar Fredu aan, die onmiddellijk schone handdoeken en theedoeken 
gaat pakken. Ze zijn welkom en dat merken ze.  
Fredu: “Ik ga altijd een keertje langs in zo’n week om te vragen hoe het 
huisje bevalt. Dan hoor ik meteen ook wat er verbeterd kan worden. En 
natuurlijk gaan er dingen mis. Pluk gerust 
bloemen, had ik tegen iemand gezegd.  
Tja, en dan ontdek je dat het enige bosje 
klaprozen, waarmee je zo blij was, eruit 
gerukt is. Maar een andere huurder was 
weer te bescheiden. Die durfde mij niet te 
bellen toen het hem niet lukte om de tv op 
een andere zender te zetten.  Zit zo’n fa-
milie avonden naar Nederland 1 te kij-
ken.”  
 
Het is leuk om te doen, vinden Fredu en Gea. Op een enkeling na zien 
ze de huurders graag terugkomen. Die mevrouw uit Maastricht bijvoor-
beeld, die in haar eentje Amsterdam zo uitgebreid verkende vanuit haar 
scootmobiel, dat ze op de terugweg naar Amstelglorie nog net niet zon-

der elektriciteit kwam te zitten. En al die an-
deren die via Google Amstelglorie vonden. 
Of, en dat kan ook, via Rita’s reisbureau.  
Fredu: “Dit  reisbureau betaalt de reis voor 
mensen die wegens chronische ziekte of in-
validiteit een Wajong uitkering krijgen. Daar-
bij moet je denken aan gezinnen met kinde-
ren. Die hebben het echt niet breed.”  
Met plezier denken Fredu en Gea  terug aan 

het leuke gezin dat tien jaar niet op vakantie was geweest. Gea: “Ze 
hadden twee kinderen, van 12 en 9 jaar.  De jongste was dus nog nooit 
weggeweest.  En daar gingen ze: naar Artis, naar het zwembad en naar 
musea. Geweldig!”   
 
Hetty Gravenstein 
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De Amerikaanse Hardy Plant Society of Oregon op visite  
bij ons op Amstelglorie. 

 
Op maandag 19 september 2011 hebben we op Amstelglorie een groep Ameri-
kaanse tuinders ontvangen. De groep heeft 2 weken door Nederland, België en 
Duitsland gereisd en allerlei tuinen en parken bezocht. Wij waren het laatste be-
zoek op hun reis. 
 
Enige maanden daarvoor kregen we een kort onduidelijk mailtje van een reisbu-
reau met de vraag of het mogelijk zou zijn dat een groep Amerikanen een bezoek 
aan ons park bracht. Wij hebben een paar mailtjes terug gestuurd met de hoop 
antwoorden te krijgen op vragen zoals “wie zijn die mensen”, “wat willen ze zien”, 

“hoe komen ze bij ons terecht” en “hoelang 
hebben ze de tijd”. Maar helaas ontvingen we 
geen enkele reactie. Toch zijn we maar wat 
gaan regelen, want een gezellig ontvangst is 
voor die mensen natuurlijk altijd leuker dan 
geen ontvangst. 
 
Je roept tegen een aantal tuinders dat er dus 
een groep mensen komt en prompt wordt er 
van alles terug geroepen, dat plak je achter 
elkaar en zo heb je een draaiboek voor een 
gezellige middag. 

Het was een prachtige dag en de bus met 23 Amerikanen en 1 Engelse reisleider 
was zelfs vroeger dan gepland. Gelukkig stond de koffie met stroopwafeltjes klaar 
in de kantine. Eenmaal binnen werd de koffie door onze vaste bar medewerksters 
Wil en Jannie geserveerd. Na de koffie een kort introductie praatje (in het engels) 
en van onze kant ook de mogelijkheid om aan deze groep te vragen wie en wat zij 
zijn en doen. 
 
De Amerikaanse Hardy Plant Society of Oregon zijn vrijwilligers, die informatie ge-
ven over planten en hun mogelijkheden.  
 
Toen was het tijd voor een korte wandeling over het park. De Amerikanen zijn in  
groepen met een begeleider over het park gewandeld. Eerst even op kweektuin 1 
voor de nodige handige tips voor wat je allemaal nodig hebt aan gereedschappen, 
tractoren en andere mogelijke bijkomstigheden. Toen langs de plattegrond gewan-
deld om goed te laten zien hoe groot het park is. 
 
Als open tuin hadden we aan Jos en Henny de Boer (267) gevraagd of we met al 
deze groepen mensen een bezoek aan hun tuin mochten brengen. Geheel enthou-
siast hebben zij weer enkele kabouters uit het stof getrokken (deze waren al in win-
terslaap gevallen) en Jos heeft zich in het huisje aan het schilderen gezet van een 
zeer grote stoere tuinkabouter. De Amerikanen waren zeer gecharmeerd van het 
huisje (en de stoere tuinkabouter), en vonden het bijzonder en gezellig om even 
ergens binnen te kijken. 
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Op het Hemker Hof werden de Amerikanen eerst getrakteerd op een honingproeve-
rij, goed in elkaar gezet door Katja en Jacqueline. Daarna was er nog heerlijke soep 
van tomaten en kruiden uit de kweektuin, gemaakt door Louise. Op het Hemker hof 
waren ook veel tuinders en vrijwilligers aanwezig die de vele vragen van de Ameri-
kanen konden beantwoorden. Veel Amerikanen namen een kijkje bij de bijen. De 
bankjes in de zon maakten de middag compleet, even ontspannen voor de bereisde 
Amerikanen. Maar dan moeten we terug naar het clubhuis.  
 
Inmiddels was het schema van de Amerikanen flink uitgelopen. Het afscheid was 
dus innig maar kort. De Amerikanen hebben ons meerdere malen bedankt voor de 
oh zo fijne middag. 
 
Het was een zeer interessante middag. Met veel tevreden Amerikanen, die met een 
goed gevoel terug konden naar Amerika. 
 
Als u meer informatie wilt over Hardy Plant Society of Oregon : 
http://www.hardyplantsociety.org/ 
 
Met onze vriendelijke dank aan alle tuinders voor hun inzet. 
 
Marc van der Weijden en Petra Metselaar (412) 

De werkbeurten. 
 

Mijn eerste lustrum is bijna achter de rug: vijf jaar lang heb ik per jaar 36 zaterdag-
ochtenden  vrolijk en opgewekt onze tuinders ontvangen  en hun werkkaartjes in 
mijn sjofele tuinjas gestopt. 
Zo langzamerhand ken ik vele gezichten en hun houding, wanneer ze over het wit-
te bruggetje aangelopen komen: kwiek, hartelijk, onverschil-
lig of met schichtige ogen, als ze een paar minuten over 10 
aan komen rennen. 
 
Het begon zo onschuldig toen ik in maart 2007 gevraagd 
werd “de kaartjes” te doen. Het zou simpel werk zijn: kaart-
jes aanpakken, stempeltje zetten en om twaalf uur terugge-
ven. Intussen kon ik makkelijk op mijn tuin werken. Het was 
geen tweelingbaan; alles moest in één hand blijven. Ach, 
waarom niet? Je bent per slot van rekening lid van een ge-
meenschap. 
De overdracht vond plaats. O ja, Mar, je moet wel elke win-
ter zelf de kaartjes maken en het schema voor het volgend tuinjaar stuur je in no-
vember even naar Joop. 
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en elke eerste donderdag van de maand is er een vergadering met het Bestuur en 
de Commissies en ja, de nieuwe tuinders ontvangen en die bijwerken in je map 
en je moet natuurlijk ook alle namen en adressen noteren en die in een document 
bijhouden en vier keer per jaar stuur je die lijst naar andere 
commissies en er zijn een “paar” uitzonderingen met werkers 
in het Winterwerk, de Maaiploeg, de Woensdaggroep en wat 
losse figuren die “ergens” iets bijhouden, maar dat wijst zich 
allemaal vanzelf!  
Je hebt natuurlijk ook het Zwarte Boek op je bureau zien lig-
gen, daar schrijven Mieke en Wim namen in van tuinders die 
buiten de zaterdagmorgen gewerkt hebben, ook even bijwerken in je map. 
 
Het was leuker dan ik gedacht had! Het leverde me persoonlijke gesprekken en 
contacten op. Amstelglorie ging vele gezichten voor mij krijgen.  Ik ging me een 
deeltje van het geheel voelen. 
 
Beste en lieve tuinders, mijn hartelijke dank voor jullie aandacht. 
 
Mar Citroen, administratie Werkbeurten 
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Natuureducatie op Amstelgorie in 2011  
Van alles wat: warm, droog en nat 

 
Dit was het negende jaar dat er schoolklassen naar Amstelglorie kwamen voor een natuur-
les. De kinderen, de leerkrachten en de ouders zijn altijd heel enthousiast. Dat weten we ze-
ker, want de afgelopen drie jaar vullen de leerkrachten een vragenlijstje in over de les die ze 
met de kinderen hebben gehad. Zo komen we te weten wat we aan de lessen kunnen verbe-
teren. Maar uit de antwoorden blijkt vooral dat het weer het enige is dat kan tegenvallen op 
Amstelglorie. En daar hadden we het afgelopen voorjaar nogal vaak mee te maken. Het was 
heel vroeg in het jaar warm en droog, maar toen sloeg het weer om en vielen er lessen uit 
omdat het te hard regende. Eén keer was het de vergeetachtigheid van een meester; hij 
kwam een week te vroeg met zijn klas en kon daarna geen begeleiders meer krijgen voor de 
echt geplande datum.  
 
Het gaat nog steeds goed met de natuurlessen. De belangstelling is groot en het enthousias-
me van de tuinders van Amstelglorie ook. Gelukkig hoefden we weer geen scholen teleur te 
stellen.  
Er zijn 20 klassen van drie verschillende scholen geweest: de Anne Frankschool, de Donge-
school en de Sint Catharinaschool. Twee scholen die vorig jaar wel kwamen, waren dus niet 
van de partij. De School van Maas en Waal had een project waarin geen plaats was voor na-
tuureducatie en de Rivierenschool liet zijn belangstelling veel te laat blijken. Er kwamen ne-
gen kleuterklassen, acht middenbouwklassen en drie bovenbouwklassen. We hadden dit jaar 
pech met het weer, want drie keer kon een les niet doorgaan. Die klassen konden gelukkig 
worden samengevoegd met klassen die op een dag met goed 
weer kwamen. 
Het gaat goed met de medewerking van tuinders. Er zijn vaste 
afspraken over de coördinatie van de lessen, het maximale aan-
tal werkbeurten en er is een uitstekend contact met het bestuur 
van Amstelglorie en de Werk- en Beplantingscommissie.  
 
Er zijn vier soorten lessen: het kabouterpad voor de kleuters, 
voor de middenbouwkinderen de les over bomen en diertjes en 
de les over kruiden en voor de bovenbouwkinderen de les over 
bijen. De eerste twee zijn op en rond het voetbalveld en laatste 
twee zijn op het Hemkerhof (de kweektuin2). Op het Hemkerhof 
groeien groenten en kruiden en bloeiende planten voor de bijen. 
Daar zijn ook de bijen van Amstelglorie te vinden.  
Zoals elk jaar was er na de laatste les een bijeenkomst met alle 
tuinders, waar de evaluaties zijn besproken en de ideeën en sug-
gesties van de tuinders van Amstelglorie.  
Eric de Lijser is altijd een vaste waarde geweest voor de lessen 
op het sportveld: het kabouterpad en de les over bomen en dier-
tjes. Hij zorgde op alle ochtenden dat er les was op het sport-
veld, samen met de tuinders die  op die dag de les begeleiden, 
voor het lesmateriaal, voor het uitzetten van het parcours, voor 
de sleutels, voor het opruimen, voor het schoonmaken, voor het 
drogen en voor het vervangen van spulletjes. Eric wilde hier al een paar jaar mee stoppen, 
maar wij zeiden steeds dat hij dat niet moest doen en dan zei Eric: ‘Vooruit, nog één jaar 
dan.’ Maar nu is het echt waar, volgend jaar doet hij het niet meer. Dan past er maar één re-
actie: Eric bedankt! 
 
Namens allen, 
Ronald Hamel, tuin 43 

De tuinders die in 2011 
meewerkten aan de natuur-

lessen 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 
Tine de Lange  

Eric de Lijser 
Louise Maks 

Geertje Mellema 
Helen Metzelaar 
Fredu Samethini 

Annelies Sinke 
Cees Spruit 

Willemijn Visser 
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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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GEWIJZIGDE PROCEDURE AANGIFTE INBRAAK ETC. 
 
In de Vroegop van zomer 2011 heeft u kunnen lezen dat de aanmeldingsproce-
dure voor schade nogal is gewijzigd. 
 
Aangezien we er niet van uitgaan, dat u dit hebt uitgeknipt en ergens heeft be-
waard volgen hieronder de belangrijkste gegevens. 
 
U dient  de schade zo snel mogelijk na het ontstaan er van te melden aan de 

tuingroep. Dat is op Amstelglorie: verzekeringsman 
Evert Driehuis, tel. 023-5763708 of 06-20481072 om 
de schade te melden.  
In geval van inbraak-, diefstal of vandalismeschade  
bent u verplicht om aangifte te doen bij de politie zodat 
u een proces-verbaal kunt overleggen. Hierna kunt u 
de schade telefonisch aanmelden (zie onder) en be-
paalt het expertisebureau  of er iemand langs moet ko-
men. 
De schade wordt door AON op uw girorekening over-
geschreven.  
 

Na akkoord van het tuinpark meldt u bij brand of inbraak de schade zsm bij Ex-
pertise Bureau Lengkeek, telefoon 020-6908281, 
of email amsterdam@lengkeek.nl. Alarmnummer 0800-53645335. 
 
Glasschade meldt u bij  Service Glasherstel, tel. 0229-283362. (u ontvangt geen 
factuur, gemak dus) 
Als u met een andere glasboer in zee gaat dient u  zelf de 
rekening te betalen en te declareren bij AON.  
 
Bij brand– en stormschade komt een expert de zaak be-
oordelen en maakt een schaderapport op, waarna de 
schade door AON wordt overgemaakt op uw giroreke-
ning. 
 

AGGE MAAR LEUT HET. 
 
De Jeugd- & Ontspanningscommissie (kortweg JOC) houdt zich zoals u weet bezig met het ont-
spannen van jeugd en ouderen op Amstelglorie.  
Dat doen ze met volle overgave, succes en plezier.  
De laatste 2 seizoenen zijn er leuke initiatieven geweest van anderen (Muzikale Quizzes, 
Moorddiner, Puzzletocht) waaruit blijkt, dat er Amstelglorianen volop zijn, die in staat zijn om ook 
iets te organiseren. 
 
Hebt u ideeën, die buiten de gebaande wegen gaan en wilt u dat op AG organiseren, schroomt 
dan niet en neem contact op met bestuur of JOC (info@amstelglorie.nl)   
 
De JOC zal alle medewerking en facilitering&catering bieden. 
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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, 


