
Het jaar op de tuin

 Voor 1 Januari: Werkurenbriefje inleveren

Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje <link aanmaken 

download>  inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het 

werkurenbriefje voor het adres). Ook als je geen werkuren meer hoeft te 

doen of als je ze afkoopt je briefje inleveren. Je krijgt in maart een 

overzicht van op welke dagen je moet komen werken. De werkuren zijn 

op 5 zaterdagen tussen x en Y  van a tot b. Afmelden kan alleen 

…...<link>

Januari/december: Tuinhuur betalen

In december en januari is het tijd om je tuinhuur te betalen. Je kunt het 

bedrag in eens betalen of in twee termijnen. Mensen die moeite hebben 

met een betaling in twee termijnen kunnen  een betalingsregeling treffen. 

Voor de uitgebreide regels over de tuinhuur klik hier <link aanmaken naar 

regels tuinhuur>.

Januari: Nieuwjaarsreceptie

Begin januari organiseert de vereniging een nieuwjaarsreceptie alle 

tuinders zijn van harte uitgenodigd. Ook de tuinders van onze buren Nut 

en Genoegen zijn uitgenodigd.

Tussen 1 oktober en 1 april: ONDERHOUD TUINHUIS:



Wil je je tuinhuis (ver)bouwen of onderhouden dan moet dat zo veel 

mogelijk buiten het seizoen gebeuren. Buiten deze periode is het werken 

met machines zoals generatoren verboden vanwege de geluidsoverlast. 

Als je het nodig hebt om de poort te openen, bijvoorbeeld om zaken af te 

voeren of aan te voeren dan kun je een verzoek indienen bij het bestuur 

(bestuur@sloterdijkermeer.nl).

Voorjaar en najaar: hakselaar 

In het voor- en najaar organiseren vrijwilligers een hakseldag. Je kunt dan 

je takken naar de hakselaar brengen. Let op de nieuwsbrief.

Half maart:  de waterleiding weer open

In maart gaat de waterleiding weer open. Bij het openen van de 

waterleiding moet je op je tuin zijn om te controleren of er geen lekkage 

is ontstaan in de winter. Dat geldt zowel binnenshuis, maar vooral ook 

voor de waterleiding buitenshuis.  Bij lekkages binnenshuis moet je de 

hoofdkraan sluiten totdat je de lekkages hebt gerepareerd. Je moet op het 

clubhuis je handtekening zetten dat je gecontroleerd hebt en dat er geen 

lekkages zijn tussen de hoofdkraan en je huisje. Eventuele lekkages moet 

je melden.  Dit om te voorkomen dat de vereniging enorme bedragen 

moet betalen voor weggelekt water.

Winkel en afvalpunt open

Vanaf 1 maart is de winkel <link openingstijden> weer open, vanaf 1 

april het afvalpunt <link afvalregelsentijden>



Vanaf 1 april tuincontrole

Om te zorgen dat ons tuinpark er netjes uit blijft zien en om te zorgen dat 

we elkaar niet in gevaar brengen door slecht onderhoud wordt er elk voor 

jaar door de tuincontrolecommissie op je tuin gekeken. Er wordt gelet op: 

• het openbare pad langs je tuin, zorg dat het onkruidvrij en bladvrij 

is, en dat de heggen gesnoeid zijn, en overhangende takken tot 3,5 

meter weggesnoeid zijn (dit mede in verband met de 

toegankelijkheid van de paden voor brandweer en ambulance)

•  de slootkant, de beschoeiing moet gecontroleerd kunnen worden, 

dus zorg er voor dat de mensen van de tuincontrole er bij kunnen, 

• de kwaliteit van de gasslangen buiten: op de slangen staat een 

jaartal, in dat jaar moeten de slangen vervangen zijn, binnenshuis 

ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig vervangen,

• de kwaliteit van de de opslag van de gasflessen, zie voor de regels 

over gaskisten het huishoudelijke reglement

• algehele verzorging van de tuin (geen vuilnis of vuilniszakken).

<Link naar regels huishoudelijk reglement>

<link boetes> 

In de zomer: tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober

Van 1 april tot 1 oktober mag je op de tuin slapen. Buiten het seizoen kun 

je op de tuin slapen met toestemming van het bestuur.  In het seizoen 

staan er tal van activiteiten op het programma <link> zoals de 

tentoonstelling, culturele en educatieve bijeenkomsten, feesten, de 

rommelmarkt en activiteiten van de clubs (bijvoorbeeld jeugd, jeu de 

boule, klaverjas, mozaiek, lezen). Het is zaak om rekening te houden met 



elkaar, dus denk aan uw buren als u gaat barbequen of feesten. 

<link Regels vuur etc. > 

Voor 1 november: baggeren en baggerbrief inleveren

Iedere tuinder moet elk jaar voor 1 november baggeren.  Je moet de sloot/

sloten waar de tuin aan grenst op de vereiste diepte brengen. De vereiste 

diepte is 1/5 van de breedte van de sloot.  Verder moet je de sloot 

vrijmaken van bladeren, takken, beplanting, zwerfvuil e.d. Na het 

baggeren moet je de een baggerbriefje inleveren. Dat baggerbriefje is hier 

<link aanbrengen en en baggerbrief downloadable maken> te 

downloaden. Je moet de baggerbrief ingevuld vóór 1 november in de 

brievenbus van het clubhuis te doen. Ook als je tuin niet aan een sloot 

grenst moet je het baggerbriefje ingevuld inleveren. In verband met de 

controle moet je zorgen voor een vrije toegang tot de slootkant. Denk er 

ook aan je tuinhek niet op slot te doen, want dan kan de controle niet 

plaatsvinden en riskeer je een boete.

Collega tuinder Jaap heeft een mooi instructiefilmpje voor het baggeren 

op you-tube staan, kijk ook eens naar het filmpje voor gevorderden.

Voor 1 november waterput.

Ook de waterput, waar de hoofdkraan voor de waterleiding naar je huisje 

in zit, wordt gemeld op het baggerbriefje. Maak ook deze put voor 1 

november schoon. Zorg  dat de hoofdkraan niet in de blubber ligt. 

Modder kan de kraan beschadigen en zorgen voor lekkage Een 

ondeugdelijke kraan kan ook besmetting van het waternet opleveren.

Het handig om een eigen hoofdkraan voor het water bij je huis te maken, 

https://www.youtube.com/watch?v=85J-O11R0z4
https://www.youtube.com/watch?v=-4RSZqPsCNs


dan kunt je bij lekkage altijd gemakkelijk jouw deel afsluiten. De 

waterputten mogen niet worden voorzien van te zware deksels, dit om 

verzakkingen te voorkomen. Als je de waterput op moet hogen zijn er 

koppelingen te koop in onze winkel. Mocht je  bijzonderheden aantreffen 

bij het leeghalen van de waterput vernemen wij als bestuur dit graag. 

Half november: waterleiding dicht, 

Elk jaar wordt aangekondigd wanneer de waterleiding wordt afgesloten, 

dat is ongeveer half november, en op een zaterdag in de loop van de 

ochtend. Vanaf dat moment is  alleen nog water te krijgen bij het tappunt 

bij het clubhuis.

Winter: vaker inbraken

In de winter wordt er nogal eens ingebroken, vooral als de sloten 

bevroren zijn. Het  is handig om ook in de winter regelmatig langs je tuin 

te gaan om te kijken of alles er goed bij ligt. Mocht er onverhoopt zijn 

ingebroken , doe dan altijd aangifte bij de politie ook al is er niets 

gestolen. Waarschuw ook andere tuinders via deze website als je ziet dat 

er is ingebroken. <instructie of verwijzing instructie hoe je mailt>

<link verzekering, download schadeformulier>

Let op verdachte personen. Spreek mensen gerust aan en/ of neem contact 

op 

met de politie:0900 -8844 

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-doen



