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Van de voorzitter
We hebben weer een goede jaarvergadering gehad, de kantine was goed bezet. Er was overigens nog wel plaats voor een paar nieuwe gezichten! In fijne sfeer praatten we na met een
drankje en een hapje. Altijd interessant om met collega- tuinders van gedachten te wisselen.
Eindelijk lente en we zijn allemaal weer lekker bezig. Het bestuur heeft natuurlijk ook tuinen
en we zijn daarnaast ook hard aan het werk om allerlei activiteiten te organiseren. Actie alom.
Leuk werk.
Ook zijn diverse commissies druk aan het regelen voor o.a. de paasbrunch, planten/zaden
markt, opzoomeren en diverse acties op de compostafdeling. Dat zijn dus allemaal vrijwilligers!
Ons theehuis moet gerepareerd en geschilderd worden! Wie?
Het bestuur was natuurlijk positief gestemd over de te verwachten aanmeldingen om de openstaande vacatures te vervullen. Als resultaat helaas slechts één reactie! Ons park kan niet
zonder uw hulp, u mag niet verwachten dat veel klussen altijd door dezelfde mensen worden
gedaan.
ÉÉN enthousiaste tuinder heeft zich aangeboden om te helpen met koffie schenken op zaterdagmorgen.

NOGMAALS HELP!
De vacatures:
Afdeling inkoop: 2 medewerkers gevraagd. Dan kan op toerbeurt de winkel bezet zijn.
Technische commissie: bestaat nu uit 1 tuinlid, maar wil graag een vast team om af en toe
diverse kleine klussen op te knappen.
Schoonmaak kantine: 2 medewerkers/sters gevraagd om eenmaal in de 5 weken samen de
kantine schoon te maken.
Voor al deze klusjes geldt dat u slechts een paar uur per maand iets voor uw vereniging doet.
Dit is mijn oproep nummer VIER. Laat uw saamhorigheidsgevoel spreken en doe mee. Kom
op zaterdagochtend op de koffie en vraag ons om uitleg hoe u kunt meewerken om ons mooie
tuinenpark in stand te houden. Laat uw vereniging niet in de steek. U bent niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen tuin maar u maakt ook deel uit van onze prachtige club.
Wil Lammeree
Voorzitter.
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Spook van Zwijndrecht
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Notulen ALV 2019
Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden op dinsdag, 26 maart 2019
			
1) Opening door de voorzitter, mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur precies en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Er zijn 41 stemgerechtigden aanwezig, dit zijn er 11 meer dan vorig jaar,
er zijn 12 schriftelijke afmeldingen ontvangen.
Dan verzoekt ze de vergadering om een minuut stilte in acht te nemen om de 2 leden te
gedenken die ons in het afgelopen jaar ontvielen. Op 6 september 2018 overleed dhr. Hendrik
Langendoen en op 15 mei 2018 overleed dhr. Jan Schepping.
2) Ingekomen stukken die van belang zijn voor de vergadering.
Er was een ingekomen stuk van mevr. Joyce Fremouw, deze brief wordt onder punt 10
behandeld. Er was een rondvraag ingediend door dhr. J.H.S.Rijkeboer wordt onder punt 11
behandeld.
3) Van de voorzitter.
Op het verslag van de voorzitter waren er geen op- of aanmerkingen.
4) Notulen van de op 26 maart 2018 gehouden ALV.
De notulen werden zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5) Jaarverslag van de secretaris en de diverse commissies.
Bladzijde voor bladzijde werden de diverse verslagen doorgenomen
er waren geen op- of aanmerkingen. Het verslag van de compostcommissie werd op een later
tijdstip in de vergadering toegelicht door dhr. Cees Kooijman.
De voorzitter bedankt de commissieleden voor het inbrengen van de verslagen.
6) Verslag van de penningmeester over het afgelopen boekjaar.
Dhr. A.J.Collewijn vond de cijfers van de afvoerkosten niet zo snel terug in de verlies- en
winstrekening en de toelichting hierop. Daar de administratrice mevr. H.M.E. Dokman door
ziekte verhinderd was de vergadering bij te wonen, kon de vraag niet zo snel beantwoord
worden echter met hulp van dhr. H. Oosterveld van de financiële commissie werd de vraag
beantwoord. Overigens was het een uitvoerig en uitstekend financieel verslag.
Het verslag wordt goedgekeurd.
7) Verslag van de financiële controlecommissie.
De commissie heeft over het boekjaar 2018 de financiële controle uitgevoerd en daarvan
verslag uitgebracht. Het verslag is als bijlage aan alle leden verstuurd. De voorzitter vraagt de
vergadering het bestuur decharge te verlenen, deze wordt unaniem verleend.
8) Begroting voor het verenigingsjaar 2019.
De begroting wordt zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd.
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9) Verkiezing algemeen bestuurslid 1.
Daar de bestuurstermijn van mevr. Joyce Fremouw is verstreken werd als haar vervangster
mevr. Ria Nieuwenburg voorgesteld. De vergadering ondersteunde unaniem dit voorstel en
onder applaus aanvaarde ze deze functie.
10) Afgetreden bestuur en commissieleden bedanken.
De brief die mevr. Joyce Fremouw gestuurd heeft werd door de voorzitter voorgelezen.
Joyce was al in 2005 lid van de vereniging, in 2010 werd ze gevraagd om in het bestuur zitting
te nemen en ze vond dat ze ook maar iets moest doen voor de vereniging. Joyce schreef “
uiteindelijk kan de liefde niet van één kant komen, nietwaar?”
Ze heeft zich op een eminente wijze ingezet voor de vereniging en ze heeft dit met liefde en
veel plezier gedaan. Ze had graag op de vergadering aanwezig willen zijn helaas stond haar
gezondheid dit niet toe. Vooral in de laatste maanden ondervond ze de goede en hechte band
tussen de leden van onze vereniging. Ze bedankt allen hartelijk voor het grote medeleven,
ze heeft daar veel steun van ondervonden. Ze bedankt het bestuur voor de steeds prettige
samenwerking en wenst hen veel succes toe in de komende tijd. De voorzitter zal haar de
bloemen en cadeaubon persoonlijk brengen.
Daarna werd mevrouw Sjaan van Ooijen naar voren geroepen. Ze was sinds 2002 iedere
zaterdagmorgen de gastvrouw bij het koffie drinken. Plichtsgetrouw kwam ze vooral in de
beginperiode in weer en wind op de fiets vanuit Ridderkerk naar Zwijndrecht.
Ze heeft haar taak overgedragen aan het koffieteam, wel blijft ze lid van de vereniging en is
altijd bereid om te helpen als dit nodig is. De voorzitter overhandigde haar de bloemen en
cadeaubon. De vergadering bedankte haar met een daverend applaus.
De inkoop- en verkoopcommissie moest een flinke aderlating ondergaan.
Van twee leden waren de zittingstermijnen verstreken, t.w. Bert Fremouw en Peter Hoefkens,
beiden waren verhinderd de vergadering bij te wonen. De voorzitter zal hen in een bezoek
bedanken en voor hun verdiensten een cadeaubon overhandigen.
De voorzitter noemde de huidige bezetting van de inkoop en verkoopcommissie dramatisch,
die bestaat op dit moment uit één persoon, dhr. Jos van der Linden en hij heeft al een dubbelfunctie. Als deze situatie niet snel verbetert zullen de openingstijden in de toekomst drastisch
verminderen.
11) Toelichting op het verslag van compostcommissie 2018.
Dhr. Cees Kooiman lichtte diversen punten uit zijn uitvoerige en duidelijke verslag toe, zoals
de doelstellingen 2016-2019 en de meer toegespitste doelstellingen voor 2018. De vooruitgang is indrukwekkend, de afvoer van de groencontainer was het afgelopen verenigingsjaar 1
maal geleegd vergeleken met 3 a 4 maal in de voorgaande jaren. Een aanzienlijke besparing
van de kosten en bovendien leverde het prima compost op.
Over duurzaamheid gesproken. De kwaliteit van de compost en achtergebleven grond wordt
extra verhoogd door het in gebruik nemen van een elektrisch aangedreven trommelzeef,
waaraan de laatste hand wordt gelegd.
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Een gestage stroom van compost komt op gang en is vrij beschikbaar voor de leden. Degenen
die de perken in onderhoud hebben, genieten enige voorrang. Dit alles kon worden bereikt
door de trouwe en enorme inzet van de tien koppige bemanning van de compostcommissie.
Verder zijn er plannen om de dikke takken boven de 5,5 centimeter doorsnee, te verwerken
in een aan te leggen takken of houtril. In het komende nieuwsblad zal over dit plan een artikel
verschijnen.Tenslotte wees hij nog op de cursus “ Composteren kun je leren” die op zaterdag
13 april wordt gegeven.
12) Rondvraag.
Er was schriftelijk een vraag ingediend door dhr. J.H.S.Rijkeboer.
De vraag was of het niet wenselijk is een meerjarenbegroting te maken, zodat er meer inzicht
is in wat er in de komende jaren te verwachten is. Het bestuur neemt de suggestie ter harte en
zal voor de komende begroting c.q. beleidsplan dit voorstel trachten te realiseren.
Er was nog een vraag van dhr. Rob Smeehuijsen hoe de secretaris in zijn verslag aan 103
tuinen komt. Er zijn toch maar 100 tuinen?
We hebben ook nog zgn. “adoptietuinen” die in principe niet verhuurd worden aan leden,
omdat dit in het verleden zeer (natte) tuinen waren. Aangezien de grond daar duidelijk is
verbeterd hebben we twee van deze tuinen opgesplitst in 3 kleine tuinen en die inmiddels
verhuurd.
Een nog steeds terugkerend probleem is de wateroverlast bij heftige regenval, gedeeltelijk
wordt dit veroorzaakt door het niet tijdig leegmaken van de regentonnen die dan dus overlopen en plassen veroorzaken. Verder bestaat er een mogelijkheid dat de drainage niet goed
functioneert echter die kans is zeer klein.
Een suggestie van dhr. A.J. Collewijn is boven de drainage een bak met grind aan te brengen
die als een tijdelijke buffer functioneert en later het water aan de drainage afgeeft.
Mevr. W.E Stegeman- de Waard bedankte het bestuur voor hun inzet, de vergadering ondersteunde dit met een daverend applaus, het bestuur aanvaarde dit met grote dankbaarheid.
13) Sluiting.
De voorzitter bedankte de leden voor hun aanwezigheid en inzet.
Ze wees nog op de komende Paasbrunch op 20 april, daarna nodigde ze
de leden uit voor het informele gedeelte, waar onder het genot van een hapje en drankje
geanimeerd verder gesproken werd.
Voorzitter							Secretaris
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Zaden- en plantjesmarkt
Zaden- en plantjesmarkt De Amateurtuinder op 25 mei 2019
Van 11.00 – 14.00 uur
Beste medetuinders,
Kent u dat? Je begint in het voorjaar te zaaien,
maar ontdekt dat je veel te veel hebt!
Of je hebt een bijzondere soort
die je echt eens aan anderen wilt laten zien...
Of je plantjes komen zó goed op,
dat je het niet meer kwijt kan op je tuintje.
Zonde om weg te gooien toch?
Dit jaar kunt u ze aanbieden op onze Zaden- en plantjesmarkt! 25 mei is het zover. U bent van
harte uitgenodigd om mee te doen of te komen kijken of er iets voor u bij is! De markt wordt
gehouden bij het Theehuis!
Dus....verzamel wat extra zaden (doe ze netjes in zakjes met soortnaam erop) of bewaar
plantjes die mooi opgekomen zijn. Natuurlijk ook met de naam/soort erop! Dan kunnen we die
ruilen/weggeven of voor een heel klein prijsje aan elkaar verkopen. Producten die u zelf maakt
als honing/jam, mogen ook aangeboden worden. Wees creatief en verras elkaar!
We zien u graag op 25 mei a.s. met hopelijk een stralende zon aan de hemel!
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij:
Ria Nieuwenburg, email: algemeenbestuurslid1@amateurtuinenbakestein.nl
of tel. 0638345169
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Zijn ze niet schattig
Maar het gaat zo slecht met de egels in Nederland dat deze op de Rode Lijst van bedreigde
zoogdieren zouden moeten komen.
Op grond van voorlopig onderzoek lijkt het aantal egels in Nederland in de afgelopen tien jaar
gehalveerd.
Recentelijk was het voor het eerst ook mogelijk een trend voor egels te berekenen vanuit de
jaarlijkse systematische vogeltellingen die worden uitgevoerd door vrijwilligers.
Bij die tellingen worden ook zoogdieren gezien en geteld.
De trend is dat er bijna de helft minder egels zijn in Nederland dan halverwege de jaren
negentig (een significante afname in de periode 1994-2008), toen de neonicotinoide
insecticiden werden ingevoerd
De egel komt van nature vooral voor in landschappen met veel houtwallen, heggen, kleine
bosjes en rommelhoekjes.
Voor de egel is daar niet alleen voldoende voedsel te vinden, maar ook veel plek om zich te
verschuilen.
Echter als Cees Kooijman met de leden van de compostcommissie de houtrillen en de stobbenwallen op ons park gebouwd hebben zullen deze schattige diertjes plaats vinden en zich
nog meer thuis voelen op ons park. U kunt natuurlijk ook proberen deze nuttige diertjes op uw
tuin te lokken maar ik raad het u niet aan want u moet ze de gelegenheid geven vrij uw tuin in
en uit te gaan. De konijntjes marscheren dan rustig mee.

Egels en hun stekeljasje
Egels hebben circa 6.000 stekels op hun rug. Het hele jaar door vallen er stekels uit en groeien er nieuwe aan. De rest van hun lijf is bedekt met stugge haren. De stekels dienen als
afweermechanisme. Voelt een egel zich in het nauw gedreven, dan krult hij zich op tot een
ondoordringbaar bolletje. Pas als het gevaar is geweken, laat hij zijn puntsnoetje weer zien.
Hoe doen egeltjes het?
Heel voorzichtig... Met deze slogan werden ooit voorbehoedsmiddelen aangeprezen. Echt
voorzichtig klinkt het overigens niet, egeltjes bedrijven de liefde heel luidruchtig. Hoor je een
heftig gepiep en gesnuif? Denk je aan een dier in nood? Grote kans dat een egeltjespaar jouw
tuin als liefdesnestje heeft uitgekozen. Een beetje voorzichtig zijn ze trouwens wel... Tijdens
het paren laat het vrouwtje haar stekels voor het mannetje zakken, zodat hij op haar kan
komen.
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Egelnestje in de tuin
Wil je een egelnestje in je tuin, maak deze dan niet te netjes. Zorg ervoor dat er ergens in de
tuin een takkenbos ligt of een houtstapel. Daartussen maken egels met droge blaadjes, mos
en stukjes stro een heerlijk warm holletje. Hier zal het vrouwtje in haar eentje een nestje jongen krijgen. Soms werpen egels twee keer per jaar: in juli en in september.
Een nestje jongen
Een nestje bestaat meestal uit zo’n vijf jongen. Elk jong begint zijn egelleven met circa 100
stekels en een mond vol melktandjes. Na een maand gaan ze met hun moeder mee om te
zien wat er buiten het nest te eten valt. Toch blijven ze nog wel een tijdje moedermelk drinken.
Na een maand of vier kunnen de kleine egeltjes op eigen benen staan. Ze hebben dan ongeveer 3.000 stekels.
In winterslaap
Aan het eind van de zomer moeten egels flink wat eten. Zo bouwen ze een vetvoorraad op
voor de winter, wanneer ze in winterslaap gaan. Egels gaan ongeveer vijf maanden in winterslaap. Tijdens die periode daalt hun hartslag en lichaamstemperatuur. Ze halen nog maar
heel langzaam adem. Zo verbruiken ze heel weinig energie. Maak egels daarom ook nooit
halverwege hun winterslaap wakker. Van de schrik slaan ze op de vlucht, waardoor ze te veel
van hun vetreserves verbranden en doodgaan. In maart ontwaken ze vanzelf weer. Ze zijn dan
flink vermagerd.
Voedsel
Egels eten slakken, kevers, wormen, spinnen en andere insecten die ze kunnen vinden. Hierbij gaan ze op hun geur af. Af en toe eten ze ook vruchten. Wil je egels handtam maken, geef
ze dan geen melk. Hiervan krijgen ze diarree. Je kunt ze wel een schoteltje honden- of kattenvoer voorzetten. Stukjes appel mag ook. Veel egelplezier!
Overgenomen uit oa boerenlandvogels
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