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Algemene informatie
Opgericht 17 oktober 1962. Koninklijk goedgekeurd op 24 april 1975 te Amsterdam.
Bezoekadres/verenigingsgebouw:		
Oude Stationsweg 7b				
3335 KJ Zwijndrecht				

Postadres:
Henegouwen 70
3332 GC Zwijndrecht.

Website: www.amateurtuinenbakestein.nl
Rekeningnummer NL52 INGB 0002 628 269, t.n.v. V.T.V. De Amateurtuinder.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder no. 40321529.
Aangesloten bij het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland,
AVVN. Postadres: Postbus 9094, 3506 GB Utrecht, telefoon 0346-561612.

Bestuur

In- en verkoopcommissie

Voorzitter
Mevr. W. Lammeree, Tuin 16
Roosstraat 86, 3333 SM Zwijndrecht
078-8424550
voorzitter@amateurtuinenbakestein.nl

Dhr. A. van der Linden, Tuin 40
Windhalm 38
3344 BL Hendrik-Ido-Ambacht
Tel. 078-6818625

Secretaris
Dhr. W. van Drunen, Tuin 48
Henegouwen 70, 3332 GC Zwijndrecht
06-41894732
secretaris@amateurtuinenbakestein.nl

Dhr. P. Hoefkens, Tuin 39
Prinses Beatrixstraat 2B
3331 GP Zwijndrecht
Tel. 078-6197769

Penningmeester
Dhr. A. van der Linden, Tuin 40
Windhalm 38, 3344 BL Hendrik-Ido-Ambacht
Tel. 078-6818625
penningmeester@amateurtuinenbakestein.nl

Dhr. A. Fremouw, Tuin 2
Poulencstraat 1
3335 XD Zwijndrecht
Tel. 078-6165016

Algemeen bestuurslid
Mevr. J. Fremouw, Tuin 5
Poulencstraat 1, 3335 XD Zwijndrecht
Tel. 078-6165016
joyber@xs4all.nl

Mevr. J.R.Gardeslen, Tuin 65
Lenghenhof 24
3311 TE Dordrecht
Tel. 078-6315647

Algemeen bestuurslid
Dhr. W. Wolters, Tuin 5
Piet Heynstraat 34, 3333 TN Zwijndrecht
Tel. 06-49672768
wolterr@xs4all.nl

Bestuur is elke 1e zaterdag van de maand
aanwezig van 10.00 – 11.30 uur.

In- en verkoopcommissie is iedere zaterdag
aanwezig van 10.00 – 11.30 uur.
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Van de voorzitter
Beste tuinvrienden,
Bij het schrijven van dit bericht is het nog steeds lekker weer. Er wordt nog druk geoogst en we maken
onze tuin winterklaar. Nooit leuk om afscheid van de zomer te nemen omdat we in de komende tijd wat
minder op onze tuin zullen zijn. We kunnen weer terugblikken op een warm, mooi tuinseizoen.
Er gebeurt nogal wat. Bijna 70 leden waren gekomen op zaterdag 15 september om samen ons
tuinencomplex op te schonen. Weer meer medewerkers dan de vorige keer en daar zijn we heel blij
mee. Er is heel hard gewerkt, veel gesnoeid, geschoffeld, lege tuinen zijn schoongemaakt, er is
gezeemd, enz. enz. Het was een dag met goed weer en de sfeer onder elkaar maakte er een mooie
dag van. Na afloop gezamenlijke lunch als afsluiting. De bijgaande foto’s tonen de enthousiaste tuinleden.

We hebben helaas ook minder leuke mededelingen. Zoals u misschien heeft gehoord heeft ons
bestuurslid Wout Wolters een ongeluk gehad met zijn motor. Hij heeft een lange tijd nodig om te
herstellen. Ook bestuurslid Joyce Fremouw moeten we een lange tijd missen, ook zij zal tijd nodig
hebben om te genezen. We missen ze natuurlijk in het bestuur want ze verzetten veel werk. We
houden contact met ze zodat ze op de hoogte blijven.
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Van de voorzitter
”de ridder van Zwijndrecht”
De meeste inwoners van Zwijndrecht kennen hem wel,
Ik kwam hem van de zomer tegen op de Oude Stationsweg. Hij stond wat in het rond te kijken, voor mij
een goede gelegenheid om eens een praatje met hem te maken. Hij had ook bij de volkstuinen gekeken en vond het daar prachtig. Ik probeerde een tuin aan hem te verhuren, maar hij had geen tijd……
Een foto kon wel.

In de vorige twee nieuwsbrieven heb ik gemeld dat de bestuurlijke zittingstermijn van Joyce Fremouw
in maart a.s. afloopt. Daarbij deed ik een dringende oproep voor een opvolger(ster) om in de komende
tijd al mee te lopen om alvast bekend te worden met de werkzaamheden van een bestuurslid. Helaas
heeft niemand gereageerd. Zoveel enthousiaste mensen bij het opzoomeren, maar niemand om mee
te doen om de vereniging zo leuk mogelijk te laten blijven? Het bestuur heeft de taken goed verdeeld
en we werken heel prettig samen. Er zal nu bij de DERDE oproep toch wel iemand komen die zich
geroepen voelt om ons te komen versterken? Help mee mensen. We verwelkomen u heel graag!!
De afdeling inkoop heeft voor een goede prijs kassenglas ingekocht, standaardmaat 73 x 165 cm. Als
u glasschade heeft dan kunt u voor 10,= euro een nieuwe ruit kopen. De vereniging heeft niet altijd
de mogelijkheid of mankracht om bij schade glas te vervangen. In dat geval hebben we via een tuinlid
contact met een glaszetter die dan kan helpen. Kosten van arbeid 15,= per ruit, 20,= euro voor kleine
snijruitjes, dat is dus excl. glas. Informatie bij de afdeling inkoop. Het kapotte glas moet door uzelf
worden afgevoerd en mag dus niet in de container!
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Van de voorzitter
Nieuws uit AMERIKA
Een nieuwe gril waaiert uit over Noord-Amerika: begraaf je onderbroek. Een simpele (en grappige)
manier om de bodemgezondheid te testen, schrijft Modern Farmer. Om te weten hoe het met de
bodemgezondheid van je tuin is gesteld, kun je natuurlijk een bodemanalyse laten uitvoeren. Maar er
is ook een ludieke en goedkope manier om zelf vast te stellen hoe vitaal je bodem is. Begraaf een
100% katoenen onderbroek (T-shirt mag ook) in de grond, wacht twee maanden en graaf hem dan
weer op. Een gat van een centimeter of 10 à 15 diep voldoet al - vergeet niet de plek te markeren met
een steen, stok of vlaggetje.
Een gezonde bodem bevat allerlei soorten (micro) organismen. Van bacteriën en schimmels tot regenwormen en insecten. Die zullen zich maar al te graag te goed doen aan het onverwachte hapje pure
katoen. Na twee maanden in gezonde grond is er van je onderbroek niet veel meer over dan de elastische rand. Maar heb je te maken met ‘dode’ grond, door veelvuldig omploegen, kunstmest- of pesticidengebruik, dan kan de onderbroek gewoon de wasmachine en daarna de kast in.
Cursus snoeien
Er blijken veel vragen te zijn over het snoeien, bemesten en onderhoud van bomen en struiken. Ons
tuinlid Henk van Toor heeft al eerder een cursus gegeven en is bereid dat nog een keer te doen, een
paar uur op een zaterdagmiddag. (mits daarvoor voldoende belangstelling is). U kunt zich binnen 14
dagen aanmelden op email: voorzitter@amateurtuinenbakestein.nl .Bij voldoende deelname zult u binnenkort nader geïnformeerd worden. De cursus bestaat uit vier onderdelen, nl.
verzorging en onderhoud van fruitbomen.
het leiden en vormen door snoeien.
snoeien van kleine fruitstruiken zoals aalbessen, zwarte bessen, bramen enz.
bemesting en gewasbescherming.
Tot ziens op de tuin.
Op zaterdagochtend is het ook altijd erg gezellig koffie drinken in de kantine. Kom ook.
Wil Lammeree
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Kennismaken
Het Theehuis
met...
Het Theehuis moest dit jaar, zoals jullie allemaal weten, hard nodig geschilderd worden en daar is dan
ook in september mee gestart.
Eerst moest het houtwerk van heel het gebouw geschuurd worden en daar was de voorzitster al met
het warme weer mee gestart. Anderen hebben daarna ook nog met het schuren geholpen. Met schilderen kon daarna met veel plezier, bij mooi weer, gestart worden. Het is namelijk wel leuk schilderen
als je het Theehuis ziet opfleuren met de nieuwe kleuren en dan is dit nog alleen maar de grondprimer.
Dit schilderwerk is waarschijnlijk half oktober 2018 gereed en in april 2019 moet er dan weer geschilderd worden. Ook moeten er dan de nieuwe kunststof planken geplaatst worden.
Het zou fijn zijn als er dan wat meer hulp is, want vele handen maken licht werk.

7

De Inkoopcommissie
De Inkoop/verkoopcommissie heeft de taak om de amateurtuinders zoveel mogelijk te voorzien van
advies en ook de producten die we kunnen inkopen. Op bijna elke zaterdagmorgen is de inkoopcommissie voor de verkoop en advies tussen 10.00 tot 11.30 uur aanwezig. Maar ook worden de leden veel
op werkdagen tussen 9.45 en 10.15 uur geholpen. De prijzen bij de vereniging liggen bijna altijd lager
dan bij een tuincentrum.
Zo zijn er diverse soorten meststoffen, potgrond, tuinturf, lavameel, tuinaarde en diverse soorten bestrijdingsmiddelen.
Naast de inkoop van zaad, planten, bomen, struiken, tonkingstokken (voor onder andere tomaten,
bonen) zijn er nog veel meer materialen te koop. Bij voldoende belangstelling wordt er ook ophoogzand, scherpzand en grind ingekocht. Tevens is er voor onze leden de aanhanger voor 10 euro per dag
te huur, te reserveren bij de inkoopcommissie.
Ook is er weer voldoende glas voor de kassen ingekocht en dit kan eventueel tegen vergoeding door
iemand geplaatst worden.
Voor de komende maand wordt er ook weer een lijst met struiken en bomen gemaild en wij hopen dat
er weer voldoende fruitstruiken en laagstam fruitbomen worden besteld. Staat er een bepaalde fruitstruik of fruitboom niet op, dan geef je dit aan de inkoop op. Dan kunnen we bij de leverancier navragen of dit te leveren is.
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Composteren kun je leren
Bij voldoende belangstelling zal bij
de volkstuinvereniging “De Amateurtuinder”
door de compostcommissie een workshop
composteren worden gehouden.
Wanneer?
Zaterdag 3 of 17 november 2018,
gelieve bij de inschrijving een voorkeursdatum
op te geven.
Voor wie?
Bedoeld voor een ieder die belangstelling heeft in
composteren, zelf wil gaan composteren of reeds
aanwezige kennis wil opfrissen dan wel verdiepen.
Waar?
De workshop vindt plaats in de kantine van het verenigingsgebouw.
Hoe laat?
Ontvangst om 13.45 uur. Aanvang 14.00 uur. Einde uiterlijk 16.30 uur.
Hoe inschrijven?
U kunt zich inschrijven via ckooiman00@gmail.com of via de intekenlijst bij de inkoop.
Wat wordt er behandeld?
Tijdens de workshop is er aandacht voor zowel de theorie als de praktijk van composteren.
Aan bod komt onder andere:
* Wat is het nut van composteren?
* Waarmee en hoe kun je dit doen?
* Er wordt ingegaan op de verschillende technieken als composteren in vaten, bakken en hopen.
* Ook komen de verschillen tussen koud en warm composteren en de basisregels aan bod.
* Wat zijn veel voorkomende problemen en hoe kun je deze oplossen?
* Wanneer weet je of de compost rijp is?
* Hoe gebruik je compost?
Tevens wordt er een bezoek gebracht aan de compoststraat
Hier wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld en kan het proces van composteren zintuigelijk worden
ervaren.
Er zal ruimte zijn voor vragen en het delen van de eigen ervaringen.
Wij hopen op een grote belangstelling en zien u graag op 3 óf 17 november.
Met vriendelijke groet,
De compostcommissie
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Voorkom Heermoes
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Leuke foto’s
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