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Van de voorzitter
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar waarin we aan één kant weinig beleefden maar
waarin het aan de andere kant wel moeilijk en verdrietig was voor veel mensen. Gelukkig
konden we ondanks wat lastige regels wel fijn blijven tuinieren en genoten daardoor vaak nog
meer van onze tuin.
Er was minder vaak een nieuwsbrief omdat er minder te vertellen viel door het uitvallen van de
activiteiten. Helaas zal het, zo het zich nu laat aanzien, voorlopig nog niet anders zijn. Geen
kerststukjes maken, geen oliebollen en geen nieuwjaarsreceptie. Gelukkig is tot op heden niemand van de leden ziek geworden van corona en dat is positief nieuws.
We hebben ook droevige berichten gemeld, we moesten afscheid nemen van drie tuinleden.
Ons Erelid Anton Aarden
Ex bestuurslid Joyce Fremouw
Tuinlid Jan Kriesels
Er was wel activiteit bij het theehuis, door de leden van de technische commissie is de buitenkant helemaal vernieuwd.
Helaas gaat Wout Wolters ons aan het eind van het jaar verlaten. Hij verhuist naar Groningen.
Wout heeft veel werk voor de vereniging gedaan en we zijn hem dankbaar voor zijn inzet.
We hebben inmiddels een aanmelding om hem op te volgen. Een nieuw enthousiast tuinlid,
dus bij de meesten van u nog onbekend. Hij is nu nog bezig om ingewerkt te worden en we
hopen hem op de jaarvergadering aan u voor te kunnen stellen.
Zijn naam: Sedat Kus, tuin 73.
We vroegen ook nog opvolging voor het schoonhouden van de toiletten en ook daarvoor is al
iemand die zich heeft aangemeld.
Voor hulp om de kantine schoon te maken hebben we helaas nog geen enkele reactie. De
kantine is nu nog gesloten maar als hij weer geopend is willen we graag met een complete
ploeg beginnen. Het gaat slechts om ca. één uur per vijf weken om met twee personen de klus
te klaren. WIE ????
De vraag naar tuinen is nog nooit zo groot geweest. Er zijn een paar tuinen gewisseld van
eigenaar maar nog steeds komen mensen vragen naar een tuin. De wachtlijst staat op 14
wachtenden.
Tuin 18B de vlindertuin werd aangelegd en het gehele seizoen door een aantal enthousiaste
tuinders bijgehouden. Helaas bleek het niet mogelijk om zich blijvend in te zetten i.v.m. drukke
werkzaamheden. Met het resultaat dat de tuin is leeggehaald en inmiddels is verhuurd aan
een nieuw lid. Het was een mooi idee, maar helaas niet gelukt.
Opzoomeren. We hebben in oktober noodgedwongen met een klein aantal mensen gewerkt,
op afstand en in kleine groepjes. Er is toch nog veel werk verzet, vooral veel snoeiwerk. Maar
we misten wel het ouderwetse gevoel van ”met z’n allen”. Hopelijk kan dat in het voorjaar wel
zo zijn.
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Van de voorzitter
Er zijn enthousiaste leden die het hele jaar door de omgeving van de eigen tuin bijhouden,
paden, perken enz. Het zou fijn zijn als u rondom uw tuin ook een en ander kan bijhouden.
Foto’s van het opzoomeren staan op een volgende pagina.
Er is veel tijd besteed aan de informatie over het aanbrengen van zonnepanelen, offertes en
vooral mogelijkheden voor verzekeren. Het heeft lang geduurd voordat alle benodigde informatie binnen was. Helaas met een negatief resultaat. Het verenigingsgebouw is eigendom van
de gemeente en dat maakt verzekeren onmogelijk. Bovendien hebben onderzoeken naar de
staat van het dak ook een negatief antwoord gegeven en deze berichten hebben geresulteerd
in afzegging van onze plannen.
Verder in deze nieuwsbrief een leuk krantenartikel van een collega tuinder ergens in ons land.
In de huidige omstandigheden is het moeilijk een activiteitenagenda vast te stellen. Mocht er
meer duidelijkheid zijn dan zullen wij u de gegevens per email toesturen.
Er zijn tuinen waar de KRAAN nog op het tappunt staat. Ze gaan kapot als ze de hele winter
blijven zitten, dus denkt u er aan om ze te VERWIJDEREN!!
Rest mij u en de uwen fijne feestdagen te wensen en een goede start voor 2021. Ik hoop dat
we in het nieuwe jaar weer zo fijn met elkaar zullen samenwerken.
Wil Lammeree
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Foto’s opzoomeren
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Krantenartikel

KRANTENARTIKEL UIT DE VOLKSKRANT VAN 13 OKTOBER 2020
Tekst van Marjon Bolwijn
De boontjes van opa zijn het lekkerst
In Cor van Doesburg vond fotograaf Nilla Berretty een enthousiaste hoofdpersoon voor haar
project over de liefde voor de volkstuin. 90 procent van zijn oogst deelt hij uit.
Cor van Doesburg (77) is bijna elke dag, zeven dagen in de week, in zijn volkstuintje te vinden, weer of geen weer. Op 300 vierkante meter verbouwt hij vier soorten bonen, tomaten, sla,
komkommer, pompoenen, worteltjes, koolrabi, prei, spitskool, uiten, dille en wat al niet meer.
Zoveel dat er niet tegenop te eten valt. Daarom geeft hij zo’n 90 procent van de oogst weg.
Wie de andijvie niet meteen dezelfde avond verwerkt in een hutspot, krijgt de tip de stronk ik
een emmer met een laagje water te zetten. Zo blijft hij vers.
Cor maakt ook soeppakketten, de groenten snijdt hij in zijn schuur. Verpakt in plastic zakjes levert hij ze bij de voordeur af. Bij hoogbejaarde dames en heren, maar ook bij jonge gezinnen,
buren en wie er maar om vraagt. Zo’n dertig adresjes heeft hij. ‘Uw sperzieboontjes zijn veel
lekkerder dan die uit de supermarkt, opa’, roepen ze hem na. Verser kun je ze niet krijgen, en
ze hebben geen draadjes, zegt Cor trots.
‘Opa’, zo noemen ook de kinderen van een Turkse familie op het volkstuincomplex hem.
Bedeesd vroegen ze om toestemming. Zelf hebben ze geen ‘echte’ grootvader, vandaar.
Fotograaf Nilla Berretty wil met haar project Een tuintje in mijn hart de liefde van de volkstuinierders voor hun zelf gekweekte gewassen in beeld brengen. In van Doesburg vond ze
een enthousiaste hoofdpersoon. Bij haar zwerftochten was hij de eerste die zei: ‘Ga zitten, wat
drinken?’
Eerlijk en oprecht zijn, daar gaat het om in het leven, vindt de weduwnaar en gepensioneerde
wegenbouwer. ‘Je moet jezelf elke avond in de spiegel aankijken: ben ik vandaag eerlijk geweest, was ik niet uit op zelfverrijking, op materiele rijkdom?’ Rijkdom van geest, daar gaat het
om in het leven, vindt hij. ‘Dan kun je geven zonder dat het pijn doet.’
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Cursus
Eén van onze tuinleden wil graag iets voor de vereniging doen, maar dan heel wat anders dan
snoeien, schoffelen e.d.
Zeker bij de ouderen onder ons is het gebruik van een mobiele telefoon soms lastig en worden
veel mogelijkheden daardoor niet gebruikt.
Hij wil een cursus geven in de kantine (als het weer mogelijk is) aan de hand van een introductie les, waarvan de start laagdrempelig zal zijn. Daarna kan hij het niveau bepalen waarin
de cursus gegeven kan worden.
Een leuk en nuttig initiatief. We willen graag weten of er belangstelling bestaat om zo’n
interessante cursus te volgen (uiteraard kosteloos).
Indien u dat wilt stuurt u dan op korte termijn uw reactie naar onderstaand e-mailadres.
Bij voldoende belangstelling krijgt u later verdere informatie.
voorzitter@amateurtuinenbakestein.nl
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Pompen of verzuipen? Er is een alternatief....
Water op de tuin is voor de tuinder onontbeerlijk. Voor ieder mens eigenlijk.
Zonder water geen leven.
Te weinig water of vocht in de aarde maakt het leven van de tuinder een stuk lastiger.
Door te gieten, te beregenen of te mulchen kunnen we de vochthuishouding aardig op peil
houden. Ieder gewas heeft zo zijn eigen behoefte. Dat begint al met de zaailingen. Voorzichtig
bevochtigen anders spoelt het zaadje al direct weg, later verspenen en dan mag de aarde
vooral niet te droog of te nat zijn. In de verdere groei steeds meer en bewust water geven. Het
luister soms nauw.
Wat een plezier als alles gaat zoals je wilt, toch?
Dan kan je wel een beetje tegenslag hebben….
Maar dan de overvloed van water in het open veld. Niet in de beschermde omgeving van de
kas, kweekbak of tunnel. Nee, daar is dat allemaal goed te regelen. Makkelijk tuinen….
Als je tuin door zware regenval weer eens helemaal blank staat en je met het water net onder
de knieën naar je gereedschapskist waadt. Dat leidt soms tot grote frustratie, ontmoediging en
klein verdriet. Alles waar zo hard voor is gewerkt gaat verloren. En niet alleen plantgoed, maar
ook de moed om verder te gaan. De lol gaat er zo wel heel snel vanaf.
Wat doe je dan; wat kán je doen?
Advies inwinnen bij andere tuinders, bedden verhogen, de hele tuin ophogen, drie steek diep
spitten, draineren, beklag doen bij het bestuur…. Of toch opgeven en de handdoek in de ring?
Op ons complex zijn een aantal tuinen die bijzonder veel wateroverlast hebben na vooral een
zware bui en de periode direct daarna.
Kortstondig veel water op de tuin kennen we allemaal. Door een goede bodemstructuur, goed
aangelegde en werkende drainage en een beetje tuindersgeluk verdwijnt dat relatief snel.
Als je pech hebt ligt je tuin net even wat ongunstiger (lees dieper) dan de rest, is de bodemstructuur (nog) niet optimaal en zit je aan het begin van de drainage en dus ver van de sloot.
Dit probleem speelt al wat langer en is er meer aandacht geweest voor het doorspuiten van de
drainage. Dit heeft deels geholpen, maar sommige tuinen blijven problemen houden.
Nu zijn er twee ‘oplossingen’.
De ene ligt bij de tuinder en de andere ligt bij het bestuur.
De tuinder zal meer energie moeten stoppen in de verbetering van de bodemstructuur en het
(deels) verhogen van de kweekbedden. Een hele tuin ophogen klinkt leuk, maar is duur,
arbeidsintensief en mogelijk schuift het probleem door naar de buurman of-vrouw.
Het bestuur zal er alles aan doen om de tuinder(s) te ondersteunen dit probleem aan te
pakken. Er is in deze gekozen voor enerzijds hulp en advies met betrekking tot de bodemverbetering en anderzijds voor het aanleggen van oppervlakte drainage. Deze ligt relatief ondiep
en op drainage-zand en afgedekt met versnipperd materiaal. Hierop wordt het pad gelegd. Dit
garandeert een snelle afwatering en droge voeten tot achter op de tuin.
De oppervlakte drainage is aanvullend en bedoeld om de ergste overlast tot een minimum te
beperken en wordt aangelegd haaks op de bestaande diepe drainage. Deze watert direct en
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Pompen of verzuipen? Er is een alternatief....
op relatief korte afstand af op de sloot. Deze oppervlakte drainage watert zo niet alleen het
diepste punt van het complex af, maar ontlast ook de omringende tuinen door de drainage
door te trekken en zo een groter oppervlakte te beslaan.
Recent hebben een aantal vrijwilligers op verzoek van het bestuur de drainage aangelegd.
Uitbesteding leverde een hoge onkostenpost op en met een paar mensen kon deze klus best
geklaard worden.

Er was wel een kleine uitdaging in de vorm van een asfalt pad. Hoe kom je daar zonder
schade en niet al te hoge kosten onderdoor? Met wat denkwerk en ellebogenstoom is dit op
een mooie zaterdagmorgen voor elkaar gebokst. Een andere vrijwilliger had al voorbereidende
graafwerkzaamheden gedaan. Daarna was het met waterkracht een buis van 110mm inbrengen om vervolgens 80 mm drainage buis door te voeren van de tuin naar de sloot. Het vervolg
zal zijn dat de drainage wordt doorgetrokken naar achteren en de belendende tuinen ook aan
te sluiten op deze oppervlakte drainage.
Natuurlijk wordt een en ander in de gaten gehouden of het gewenste effect wordt bereikt en of
er geen ongunstige neveneffecten zijn ontstaan.
De tuinder gaat aan de slag met zijn/of haar taak, het bestuur monitort, adviseert en ondersteunt waar nodig. Nu maar hopen op veel regen in het najaar, dan zullen we zien wat het
effect is van de oppervlakte drainage.
Zoals u allen weet:’ The proof of the pudding is in the eating’.
Cees Kooiman
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Bananenschillen gebruiken in de tuin
Maak er bananenschilthee van.
Nee jij hoeft de schillen niet op te drinken, maar de tuin wel. Stop ze in een glazen pot met
water en laat dit zo twee dagen staan. Als het goed ingetrokken is, kun je het over de planten
gieten. De voedingstoffen van deze vloeistof versterken de planten of geven het de boost die
de plant nodig heeft.
Plant stukjes schil direct in de tuin.
Gebruik verse bananenschillen en knip of snij ze in stukjes van ongeveer 1 cm breed. Plant dit
voordat je nieuwe planten gaat planten of net onder de oppervlakte.

Door de schil te snijden begint het afbreekproces en komen de voedingstoffen sneller in de
grond terecht.
Gooi bananenschillen bij de composthoop.
Veel mensen vinden eten weggooien zonde, maar door een composthoop te beginnen, kan
je het eten ‘hergebruiken’ in de tuin. Ook bananenschillen zijn geschikt voor de composthoop.
Sterker nog, ze zorgen voor extra voedingstoffen en mineralen in de hoop en dus ook in de
tuin.

Maak er een mest van.
Laat de bananenschillen drogen, maal ze en strooi deze voedzame poeder op de tuingrond
voor het planten van nieuwe planten. Je kunt het ook op tuingrond strooien van planten die al
een tijdje staan, deze planten krijgen door de mest een extra boost.
Plant de volledige schil in de grond.
Dit is de meest logische optie en het werkt ook nog eens heel goed als je planten gaat kweken
vanaf het zaadje. Graaf een gat in de tuin van minimaal 10 cm diep, leg de schil daar plat in,
schep een beetje aarde terug, plant een aantal zaadjes en doe de rest van de aarde terug.
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Bananenschillen gebruiken in de tuin
Gebruik het als vloeibare kunstmest.
Maak een bananenschillenthee (zie nummer 1) en meng dit met gemalen eierschalen en
Epsom zout. Eierschalen geven planten een extra calcium boost en Epsom zout zorgt voor de
nodige magnesium. Spuit de vloeistof in de tuin of op kamerplanten en ze zijn weer helemaal
blij. Dit perfecte mengsel is precies wat jouw tuin nodig heeft!

Insectenval.
Wil je insecten uit de tuin houden? Leg dan een bananenschil in een bak met appelciderazijn.
Zorg dat aan de bovenkant van de bak gaten zitten waar de beestjes doorheen kunnen klimmen. De geur is aantrekkelijk voor insecten, ze zullen in de bak klimmen, maar er niet meer
uitkomen.
Arie Roubos
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