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Tuinpark V.A.T.
Opgericht op 1 september 1919 in
Amsterdam en op 10 juli 1920 bij
Koninklijk Besluit Nr. 64 goedgekeurd.
Ingeschreven bij Kamer van
Koophandel onder V532853

“100 jaar Verenging Amateur
Tuinders”
EEN MIJLPAAL

M

et trots schrijven we het voorwoord voor deze
Speciale uitgave van ons V.A.T. nieuws.

En dat al 100 jaar. Veel tuinders wonen het hele tuin seizoen op het
tuincomplex.

Ons tuinpark Verenging Amateur Tuinders een oase
van rust in het Sloten.

In mei 1951 verscheen het eerste V.A.T. Nieuws onder de naam
ʻTuinpark-Nieuwsʼ. En dan nu deze mooie bijzondere uitgave van het
V.A.T. nieuws.

Na de Eerste wereldoorlog in 1916 is het eerste initiatief genomen
voor tuinieren. Dit leidde ertoe dat op 1 september 1919 de Vereniging
Amateur Tuinders (V.A.T.) oﬃcieel werd opgericht.
De gemeente Amsterdam heeft besloten om de jubileum penning
uit te reiken voor ons prachtige 100 jarig tuinpark. Dit zal op 21
september gebeuren tijdens de receptie door een wethouder van de
gemeente Amsterdam.
Als je het park opkomt, vanuit het drukke Amsterdam, is het een
verademing , de prachtige tuinen en de rust een wereld van verschil!

We hebben twee gezellige weekenden met een gevarieerd programma
waar voor iedereen wel een leuk moment is.
Wij hopen van harte dat ons tuinpark nog zeker 100 jaar mag blijven
bestaan. Dat er heel veel tuinders kunnen blijven genieten van de
vereniging, het tuinieren en het buiten zijn.
Namens het bestuur,
Jac. Plooij, voorzitter

Ons park waar 200 tuinders met hun familie genieten van het
werken in de tuin en het buiten zijn en het verenigingsleven.
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Het levensverhaal
van de Vereniging
Amateur Tuinders

Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Rond 1916 besloot een aantal Amsterdammers
gezamenlijk een stuk grond te huren van
een particulier om hierop aardappelen en
groenten te verbouwen. Het oog viel op een
stuk weiland gelegen aan de Sloterstraatweg.
Dit perceel lag ongeveer ter hoogte van de
huidige Maassluisstraat in het stadsdeel
Slotervaart.
In het voorjaar van 1917 begon men aan de
bewerking van de grond en het zaaien en
planten van gewassen. Iedere deelnemer
kreeg een stukje grond toegewezen van
ongeveer 300 vierkante meter. Het geheel
bestond uit 60 tuintjes.
Toen de tuintjes na verloop van tijd wat
meer bekendheid kregen, werd het aantal
aanvragen groter en was het hele complex al
snel verhuurd. Vanwege het succes besloot
men in 1918 de hele strook weiland te
huren die grensde aan de hoofdvaart in de
Sloterpolder. Dit betekende dat het looppad
een lengte kreeg van ruim een kilometer. Zo
groeide het tuincomplex verder uit en telde
het 210 leden.
Op 1 september 1919 werd de Vereniging
Amateur Tuinders (V.A.T.) oﬃcieel opgericht
en op 24 september van datzelfde jaar werd
de eerste ledenvergadering gehouden in de
Conferentie-Bar aan de Kinkerstraat.

ondernomen om onder de naam ʻOns Buitenʼ
een vereniging op te richten. Het is dus niet
uitgesloten dat er tijdens de oprichtingsfase
een splitsing is ontstaan in de groep tuinders
aan de Sloterstraatweg. Sindsdien is ʻOns
Buitenʼ actief aan de Riekerweg, bij de Nieuwe
Meer.
Om Koninklijke Goedkeuring te krijgen voor
de statuten werd een verzoek ingediend,
waaraan gehoor werd aangegeven, met
als gevolg: een oﬃciële goedkeuring in
het Koninklijk Besluit van 10 juli 1920,
ondertekend door Koningin Wilhelmina en
de toenmalige minister van justitie.
Tussen de wereldoorlogen
De zogenaamde siertuintjes met bomen,
heesters en vaste planten deden hun intrede.
Langzamerhand verschenen ook de echte
tuinhuisjes die van jaar tot jaar sierlijker
en groter werden. Door de verdere uitbouw
van het tuincomplex kwamen er voor het
bestuur steeds meer werkzaamheden bij.
Daarom werd in de twintiger jaren een oude
directiekeet gekocht die dienst ging doen als
bestuurshuisje.
Vlak voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog vierde de vereniging in 1939
haar twintigjarig jubileum.

De periode van 1940 tot 1945
Tijdens de Tweede Wereldoorlog braken
Uit archiefstukken blijkt overigens dat er ook voor de vereniging moeilijke tijden
er tussen 1915 en 1919 pogingen zijn aan. De Duitse bezetter kwam met diverse

“Op 1 september 1919
werd de Vereniging
Amateur Tuinders (V.A.T.)
officieel opgericht en
op 24 september van
datzelfde jaar werd de
eerste ledenvergadering
gehouden in de
Conferentie-Bar aan de
Kinkerstraat.”
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“Door het hijsen van
de V.A.T.-vlag en de
onthulling van het
beeldje ‘De Wiedster’
werd op zaterdag
28 juni 1958 het
tuinpark in Sloten
officieel geopend. Dit
beeldje werd door
de V.A.T.-leden als
blijk van waardering
aan de gemeente
Amsterdam
aangeboden.”

bepalingen, bijvoorbeeld het registreren van
alle eigendommen die een vereniging in
haar bezit had. De leden werden verplicht
zich in te schrijven bij het Bureau voor
Tuin- en Voedingsgewassen in Alkmaar,
waar ze een verenigingskaart kregen voor
het naar huis vervoeren van de op hun
tuin gekweekte gewassen en vruchten. De
controleambtenaren van de Crisis Controle
Dienst (C.C.D.) en de politie traden dikwijls
zeer streng op. Zo kon het gebeuren dat de
leden last kregen met deze ambtenaren omdat
ze groenten en gewassen vervoerden die ze bij
de tuinders in de polder ophaalden voordat
ze die van hun eigen grond konden oogsten.
Minder fraai was dat de Duitsers bezetters
alle tuinhuisjes hebben opengebroken om
radioʼs, koper en dergelijke te roven. Wanneer
na de bevrijding de balans wordt opgemaakt,
staat het bestuur van de vereniging voor een
complete chaos.
Naoorlogse jaren
In 1949 vierde de vereniging haar 30-jarig
bestaan in het AMVJ-gebouw aan de
Stadhouderskade, tegenover het Leidsebosje.
Dit was het eerste feest na de oorlog en het
werd uitbundig gevierd. Tijdens dit jubileum
zongen de aanwezigen uit volle borst een
speciaal geschreven lied, een ode aan het
lange smalle pad met aan beide kanten de
tuinen; een pad met een lengte van maar liefst
1200 meter: ʻHeb medelij V.A.T., heb medelij
V.A.T., heb medelij met het verenigingspad.ʼ
Het was namelijk streng verboden om op het
pad te fietsen, maar de leden hadden dikwijls
geen zin dat lange pad af te lopen voordat zij
op hun tuin aankwamen.

1952 het huurcontract was opgezegd kon
de onteigening in gang worden gezet. Het
voortbestaan van de vereniging kwam
hierbij in het geding. Er volgden enige jaren
van moeizaam onderhandelen tussen het
bestuur en de gemeente, die resulteerden
in toewijzing van een stuk grond van circa
acht hectare aan de Sloterweg in Sloten. Deze
locatie was vroeger voor een gedeelte het
voetbalveld van een sportvereniging, terwijl
de rest (de Punt) het voormalige weiland was
van een boer.
Voor de realisering van het nieuwe tuinpark
had de gemeente Amsterdam een bedrag van
170.000 gulden uitgetrokken. Hierin waren
voorzieningen opgenomen als verharde
paden, betonnen bruggen, ringaanleg van
waterleiding en de aanplant van honderden
sierheesters, bomen en heggen ter
verfraaiing. Bovendien werd nog eens een
bedrag van 82.000 gulden aan de vereniging
ter beschikking gesteld zodat gedupeerde
leden renteloze leningen konden krijgen.
In 1955 begon de verhuizing van de eerste
tuinders naar het nieuwe park. Het grote
werk van afbraak en opbouw was begonnen.
Veel oudere leden zagen tegen de verhuizing
op, anderen haakten af, zodat ten slotte 116
leden overgingen naar het nieuwe tuinpark.

Opening tuinpark V.A.T. in 1958 in Sloten
Door het hijsen van de V.A.T.-vlag en de
onthulling van het beeldje ʻDe Wiedsterʼ
werd op zaterdag 28 juni 1958 het tuinpark
in Sloten oﬃcieel geopend. Dit beeldje werd
door de V.A.T.-leden als blijk van waardering
aan de gemeente Amsterdam aangeboden.
Tijdens de feestelijkheden was er ʼs
middags een rondgang door het park
Een grootscheepse verhuizing
Begin jaren vijftig ging de grond die de met een drumband, gevolgd door een
vereniging in huur had over in handen poppenkastvoorstelling voor de kinderen en
van de gemeente Amsterdam. Nadat in in de avonduren werden er op een tijdelijk
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“Voor bezoekers
van het tuinpark is
het in de heemtuin
aangenaam toeven,
want er is een
behoorlijke variatie
aan bloemen en
planten”

podium allerlei toneelstukjes opgevoerd en verschijnt het verenigingsblad regelmatig,
diaʼs vertoond van het oude en het nieuwe tegenwoordig onder de naam ʻV.A.T. Nieuwsʼ.
tuinpark.
Opening van De Schakel
Vanwege het ontbreken van een geschikte
De banden van de vereniging met Sloten
In de beginperiode waren er nog volop accommodatie voor het houden van
winkels in Sloten. De winkeliers zagen uit verschillende tuinevenementen, drong een
naar de tijd dat de volkstuinders hun huisjes aantal V.A.T.-leden bij het bestuur aan op het
op het park betrokken; dat gaf drukte in de bouwen van een eigen clubhuis. Er werd een
winkels. Daarnaast gingen de kinderen voor bouwcommissie ingesteld die deze enorme
een paar maanden in Sloten of Badhoevedorp klus moest klaren. Om een deel van de
naar school. In het begin kon men ook nog bij bouw te kunnen financieren wist men bij de
gemeente Amsterdam een bedrag van 80.000
de Punt in de Ringvaart zwemmen.
Er had zich daar een strandje ontwikkeld gulden aan subsidie los te krijgen. Binnen
waar men kon komen via een plank over de een tijdsbestek van slechts vijf maanden werd
Westersingel. Moeders en kinderen maakten het verenigingsgebouw opgeleverd.
daar bij mooi weer dankbaar gebruik van.
Wachthuisje ingang
In opdracht van het bestuur werd in juli
Oprichting tuinkrant ʻNieuws van V.A.T.ʼ
Om iedereen op het tuinpark beter te kunnen 1999 bij de ingang van het tuinpark een
informeren over allerlei verenigingszaken wachthuisje geplaatst. Dit is vooral een
en - activiteiten, besloot een aantal leden uitkomst voor bejaarden en personen die
een tuinkrant op te richten onder de slecht ter been zijn en moeten wachten op
naam ʻNieuws van V.A.T.ʼ De redactie had de stadsmobiel. De bouw hiervan is door
het niet zo makkelijk, want er was weinig vrijwilligers tot stand gekomen.
geld en er waren geen adverteerders. Het
eerste gestencilde krantje verscheen in het Verbouwing vuilcontainerruimte aan de
voorjaar van 1980. Tot op de dag van vandaag Parkhuislaan
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In het voorjaar van 1997 ontving het bestuur
een bijdrage uit het Schipholfonds. Dit
bedrag werd in de periode 1998-1999 besteed
aan de verbouwing van de bestaande
vuilcontainerruimte aan de Parkhuislaan.
Sindsdien worden tuinafval en huishoudelijk
afval van elkaar gescheiden.
80-jarig V.A.T.-jubileum
Op zaterdag 28 augustus 1999 vierde de
vereniging haar 80-jarig jubileum met een
receptie en een gezellige feestavond in
de Schakel. Tijdens de receptie hield de
voorzitter een kort welkomstwoord, waarin
niet alleen werd teruggeblikt maar ook werd
gewezen op de activiteiten ten aanzien van de
ʻGroene ASʼ, waar de vereniging sinds enige
tijd deel van uitmaakte. Dit bood voor de
toekomst van het tuinpark perspectief, want
na het jaar 2000 zouden de leden ongestoord
van hun tuintje kunnen blijven genieten.
Een nieuwe naam voor het V.A.T.-laantje
Het sinds 1958 ingeburgerde ʻV.A.T.-laantjeʼ,
dat vanaf de Sloterweg tot aan de ingang
van het tuinpark loopt, kreeg eind 2000 een
nieuwe naam. De stadsdeelraad besloot
om het laantje te vernoemen naar Lies
Bakhuyzen, een befaamd raadslid van de
dorpsraad Sloten/Oud-Osdorp.
Brugverbinding tussen V.A.T. en Eigen Hof
Na ruim vijf jaar met stadsdeel Osdorp te
hebben onderhandeld over een permanente
brugverbinding met tuinpark Eigen Hof,
werden de inspanningen van het bestuur in
2004 eindelijk gehonoreerd. Het stadsdeel
Osdorp schonk aan de beide Slotense
tuinparken de brug die lag in de Akerpolder
aan de Noorderakerweg. Alleen de
transportkosten kwamen voor rekening van
de tuinparken. De houten brug weegt ruim
twee ton en heeft een lengte van ongeveer 6,5
meter. Tijdens het 85-jarig jubileum werd de
brugverbinding oﬃcieel geopend.
Opening V.A.T.-tuinhuisje nummer 1
Op vrijdag 8 juli 2005 vond op het tuinpark
de oﬃciële opening plaats van het tuinhuisje
nummer 1, door wethouder Welzijn en
ouderenzorg van stadsdeel Osdorp. Dit
fraaie tuinhuisje, waarin oudere bewoners

uit verpleeghuizen, dienstencentra en
woonzorgcentra kunnen genieten van het
buiten zijn, is een uniek project.
De laatste tien jaar
Het laatste decennium heeft het tuinpark
een meer openbaar karakter gekregen,
iets wat ook de gemeente graag ziet en
stimuleert. Mede in het kader daarvan is er
naast De Schakel een heemtuin gekomen,
ook wel Het Schakelpark genoemd. Voor
bezoekers van het tuinpark is het in de
heemtuin aangenaam toeven, want er is een
behoorlijke variatie aan bloemen en planten;
een variatie die ook de leden inspiratie
kan bieden. Bij de beplanting wordt vaak
gekozen voor ʻbijvriendelijkheidʼ, onder
andere omdat de vereniging sinds een paar
jaar over een bijeneiland beschikt. Bijen zijn
belangrijke bestuivers voor de productie
van voedsel en als landbouwgewassen
niet worden bestoven, komen ze niet tot
ontwikkeling. Op het bijeneiland staan
drie kasten, waarin tienduizenden bijen
zijn gehuisvest. Om bloemrijke beplanting
te bevorderen vinden de leden eens in de
zoveel tijd een zakje met bloemenzaad in
hun brievenbus.
Daarnaast is er op het tuinpark steeds
meer sprake van ecologisch tuinieren. Dat
wil zeggen: respect voor de bodem, het
bodemleven en al wat leeft. Bijvoorbeeld
gevarieerde beplanting zal veel verschillende
diertjes aantrekken die onderling zorgen
voor het natuurlijk evenwicht. Bodemziekten
worden zo vermeden en voedingsstoﬀen
kunnen optimaal benut worden.
Niet alle vooruitgang heeft betrekking op de
natuur, want de vereniging heeft er ook voor
weten te zorgen dat er, voor de leden die
dat willen, wifiverbinding is. Verdeeld over
het hele tuinpark zijn zendpalen neergezet,
zodat een ideale verbinding overal mogelijk
is.
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IN GESPREK MET…
Het 100-jarig bestaan gaf aanleiding om (oud-)tuinleden
aan te spreken. We hebben een grote hoeveelheid aan
informatie gekregen en hebben de meest genoemde
onderwerpen in hoofdstukken samengevat.

H

et waren leuke gesprekken.
Dank aan de personen die
ons hebben gedeeld in hun
verhalen.

De oude V.A.T
De oude V.A.T. was voor kinderen, die
meestal woonden op bovenhuizen, een
heerlijk speelterrein. Zo werden er hutten in
de bomen gebouwd. Het park was een lang
pad met aan weerszijde de tuintjes. Het was
omringd door slootjes. In de winter heerlijk
om op te schaatsen en ʻs zomers om te varen.
Toen een van de kinderen in het water terecht
kwam en woest om zich heen sloeg werd eerst
nog gedacht dat de eenden erg tekeergingen.
Gelukkig dreef zijn petje op het water zodat
de drenkeling nog net op tijd uit het water
kon worden gevist.
Via de slootjes haalden de tuinders zand
weg bij de ringspoordijk (de dijk waar nu de
spoor- en metrolijn op ligt) Ook stak men
over naar de nabijgelegen weilanden van

de boeren om de koeienvlaaien te pikken,
dit was goede mest voor de tuin. Daarnaast
waren de pas gemaaide weilanden een prima
voetbalterrein.
De huisjes hadden geen eigen wateraansluiting. Op het pad van 1200m2 waren
4 watertappunten en één zijpad naar de
vuilverbrandingsplaats.
Er was een goede verstandhouding met de
buren zeker met de familie Leeuwenhoek
(ome Jan en tante Annie).
Een buurjongen, wiens vader een tuinderij was dit een uitkomst, het was een heerlijk
had, verdiende een zakcentje door het speelterrein voor kinderen. Kleine kinderen
overschot aan slaplantjes aan de tuinders van konden op het park veilig leren fietsen.
het V.A.T te verkopen.
De kinderen van de V.A.T maakten veelvuldig
gebruik van de speeltuin, het lidmaatschap
Verbinding met het dorp Sloten.
De komst van de gezinnen, die gedurende werd door de V.A.T. betaald.
de zomermaanden op de V.A.T. zaten waren
ook goed voor de winkels op het dorp, de Voor de opvoering van de toneelvoorstellingen
werd door het park een mobiel podium
supermarkt bestond toen nog niet.
Diverse dorpsbewoners kochten zelf ook een gebouwd die dienst kon doen zowel op het
tuin op de V.A.T. Zeker met kleine kinderen park als in de speeltuin. De kosten van fl.
500,00 werden door het park betaald.
Gerrit Stern
Was de knecht van boer Leeuwenhoek.
Met paard en wagen hielpen de boer en
zijn knecht de tuinders met de verhuizing
naar de nieuwe, huidige locatie. Ook boer
Leeuwenhoek moest verhuizen, hij kreeg
een nieuw bedrijf aan de Osdorperweg.
Helaas was hier geen plek voor Gerrit. Voor
Gerrit werd een vrachtwagen geregeld en
een schillenwijk, later kwam hij terecht bij
de stadsreiniging met rayon Sloten. Door
bewezen diensten was hij de enige die op het
park met de vrachtwagen mocht rijden.
De gezinnen die jaarlijks enige maanden op
het park neerstreken werden met hun boedel
door Gerrit opgehaald en aan het eind van het
seizoen weer naar huis gebracht.
Dorpsschool
Het was leuk om te ontdekken dat een aantal
van de huidige tuinleden als kind zijnde al op
het park rondliepen. Aangezien de gezinnen
soms al in april neerstreken op de tuin gingen
de kinderen voor die periode in het dorp op
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school. In september gingen ze weer naar
hun eigen school.
De dorpelingen vonden dit heel normaal.
De klassen waren niet zo groot dus de
tuinkinderen waren er van harte welkom.
Bij een gezin ging de voorkeur zelfs uit naar de
kleine klassen op de dorpsschool. (in de stad
zaten gemiddeld 40 leerlingen per klas tegen
ongeveer 15 op de dorpsschool). De kinderen
bleven ook tijdens de wintermaanden op
het dorp op school. Bus G was een goede
verbinding met het dorp.

speelvoorzieningen had waren de kinderen Dia-avonden, Lichtjesavond, Jeu de boules
lid van de speeltuinvereniging. De contributie Jaarlijke uitvoeringen (dans en musical) door
werd door het V.A.T. betaald.
de kinderen van het V.A.T. en Sloten hieruit is
het SloVAT onstaan. De twee avonden werden
Voor de komst van de Schakel werden de drukbezocht.
ledenvergaderingen in het gebouw van de
speeltuinvereniging gehouden.
Bloemschikken. O.l.v. een lerares, die een
tuin had op een tuincomplex bij de Amstel.
De kosten bedroegen fl. 25,00 voor 6 lessen.
De lerares zorgde voor de oase de deelnemers
namen bloemen etc uit eigen tuin mee.
Schilderlessen. Deze lessen werden gegeven
door Jo Bruynzeel die enige jaren een tuin op
het V.A.T. heeft gehad.

Clubhuis / DE SCHAKEL

Sportevenementen met o.a. voetbal- en
volleybalwedstrijden tussen Eigen Hof.
Sloten en Badhoevedorp en de tuinders uit
het tuindersgebied rondom Sloten.
Activiteiten die zoal genoemd werden:
Fiets/ boot versieren. Met alles wat groeide
en bloeide op de tuin werden fiets en boot
versierd en daarna reden/voeren de versierde
transportmiddelen als een heus corso over
het tuinpark.

Het had heel wat voeten in de aarde om de Fanfare Vele gelegenheden werden aanplannen voor het clubhuis rond te krijgen. gegrepen om de fanfare uit te nodigen. Jong
Na veel lobbyen kreeg de vereniging een en oud in optocht achter de fanfare.
subsidiebijdrage van fl.80.000 voorwaarde
was wel dat de eerste paal nog hetzelfde
jaar de grond in ging. In december 1981
ging de 1e paal de grond in. De fl.80.000 was
niet voldoende, uit diverse fondsen is de
ontbrekende fl.40.000 bijeengehaald om het
clubhuis te realiseren.
Toen het clubhuis klaar was werd er door
middel van een wedstrijd een naam voor
het clubhuis gekozen. Vanaf die tijd heette
het clubhuis: DE SCHAKEL
Activiteiten
Vroeger werden er veel activiteiten
georganiseerd, vaak in samenwerking van de Sporten met de jeugd, Jaarlijkse sportdag,
speeltuinvereniging. Daar het V.A.T. zelf geen Viswedstrijden, Playback voorstellingen,
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Generaties op het park
Ons tuinpark telt een aantal families die van
generatie op generatie op het park zitten
ook zelfs al de derde generatie. Je zou bijna
zeggen het zit in de gene of wel je wordt
ermee geboren.
Daar is denkelijk ook de gemoedelijke sfeer
die op het park hangt aan te danken.
Bezoekers van het park hebben ook vaak het
gevoel dat zij een andere wereld betreden.

V.A.T. Toen en nu
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Tekst van Ginger van Ittersum (16 jaar)
Op deze photo/photoshop bewerking pagina zijn jong volwassen en kinderen afgebeeld
als insecten om te laten zien dat insecten even belangrijk zijn als mensen op het V.A.T.
Mijn wens dat er veel meer aandacht wordt besteed aan groen door meer natuurplekken tecreërenʻ
V.A.T. 100 JAAR - 12

WIST U DAT…..?

… tijden veranderen:
werden vroeger
vogels weggejaagd
met behulp van een
vogelverschrikker,
tegenwoordig
waarderen we de vogels
op de tuin en is een
bord met gespotte
vogels op de V.A.T.
geplaatst.
… werden vroeger enkel ‘klompen’
gedragen in de tuin, tegenwoordig vinden
de meeste tuinders ‘Crocs’erg handig.

… een spoorlijntje werd gebruikt tijdens de aanleg van de
V.A.T.? Het spoor liep vanuit het dorp over het land van
Koenen de V.A.T. op. Via het spoor werden bouwmaterialen
voor onder andere de bruggetjes vervoerd.

… dit de Westlandgracht was? De Westlandgracht
was lange tijd het einde van de stad.

… de huidige hoofdingang van de V.A.T pas werd gebouwd,
nadat de basis van het tuinpark was aangelegd.

… al vroeg de noodzaak van een (klein) gemaal/pomp nodig
was om het water buiten de deur te houden? Ervaring leert
en dankzij de commissie is wateroverlast uitzonderlijk.
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TUIN-ALFABET.

Waarom Vatters blij zijn met hun tuin.
Aardbeien uit eigen tuin smaken het allerbest
Bijen; de vereniging heeft ook aandacht voor het milieu, ecosysteem en de natuur
Compost: op eigen tuin verwerkt; maakt de cirkel rond
Doen met handen, het werk even vergeten
EHBO post alert zijn om tuinders bij te staan
Feruari snoeidag, elke 2e zaterdag
Groente uit de moestuin, niet alleen lekker maar ook fascinerend hoe een
klein zaadje zich in een half jaar ontwikkelt

Herfst, met prachtige kleuren en afronden tuinseizoen
Inzet: ook al kom ik moe aan op de tuin, als ik eenmaal begin is er geen houden meer aan
Jeu de boules: gezellig met elkaar
Klaverjassen in de schakel vrijdagavond (zomermaanden) zondagmiddag (wintermaanden)
Lente: lekker weer naar buiten, naar de tuin
Maaien is mijn favoriete tuinklus vanwege de geur van gemaaid gras
Natuur beleven
Onkruid vind ik niet ﬁjn maar als het opgeruimd is geeft het zo’n tevreden gevoel
Parkhuis waar het bestuur van het V.A.T. zetelt
Qui vive: ten aanzien van onkruid, als je het in het voorjaar op orde hebt dan heb je daar voor de rest van het jaar proﬁjt van
Radijsje: dat was het eerste wat ik ooit zelf zaaide
Schakel. De kantine van het V.A.T.
Tuintjesmarkt groeit wegens succes uit tot een traditie
Uitblazen op de tuin met een hapje en een drankje na gedane arbeid
Vrijdagavondsnack elke vrijdag van mei tot september
Winter is plannen maken voor het nieuwe tuinseizoen
Xeres, een Spaanse wijnsoort, vergelijkbaar met sherry
Yoga op blote voeten in het gras
Zomer als het weer een beetje mee zit dan blijf ik hier
en hoef niet op vakantie te gaan
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WWW.ZICHTADVISEURS.NL

Planten moeten groeien, net als een relatie. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze adviseurs goed
contact hebben met onze klanten. En kennis van zaken hebben. Onze specialisten weten alles van
tuindersverenigingen en de risico’s en verzekeringen die daarbij horen. Daardoor kunt u zich richten op de
dingen waar het in uw leven écht om gaat.

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

www.hermansblokhuizen.nl
info@hermansblokhuizen.nl
tel: 0653 200 937

persoonlijk advies en kwaliteit voor een betaalbare prijs

Op zoek naar een geschikte gasﬂes?
jjo de keuze:
Aan jou

9 Stapelbare Noord Europese wandbalken in diverse
diktes vanaf 50mm
9 Draaikiep-ramen met isolatieglas
9 Vele opties mogelijk zoals:
o Impregneren
o Montage
o Dakisolatie
o Dakpanprofielplaten
9 Ook standaard schuurtje van 200x300cm
9 Maatwerk geen probleem
9 Eigen import
Al vele jaren dé leverancier van blokhutten op de Amsterdamse
Volkstuinen.

G voor de vertrouwde
Ga
ssta
stalen Antargaz 10,5kg
gasﬂes!
gas
g

Flamingo met panorama ramen

Of maak kennis met de Calypso,
de makkelijke lichtgewicht gasﬂes:
• Ultralicht: 8 kg gas / 13 kg totaal
• Jouw voorraad continu zichtbaar
• Makkelijke snelkoppeling!

Bel voor dealeradressen: 0800-2855427 ((gratis)) off maill naar:
info.nl@antargaz.com meer info: www.antargaz.nl

Reiger maatwerk

Barbara van Ittersum
BARBARIZM

T. +31 6 242 119 34
absolute@xs4all.nl
www.absolutephotography.net

PROGRAMMA
100 jarig feest van V.A.T.
Zaterdag 14 september

Zondag 22 september

* 10.00 uur Biljart toernooi

* 11.00 uur – 16.00 uur Oud Hollandse spelletjes
(meer uitleg volgt)

Hiervoor kunt u zich opgeven vóór 7 september bij Fred
Honing 06 - 283 867 92
of via de mail 100jaar@vat-sloten.nl.

* 19.00 uur Viswedstrijd aan de hoofdlaan
Er wordt gestreden in twee categorieën: kinderen en
volwassenen.
De gevangen vis wordt gemeten. In beide catagorién
wordt er gestreden om een 1e, 2e en 3e plaats.
Inschrijven vóór 7 september

De Oud-Hollandse spelletjes zijn groot van formaat en staan
deze dag opgesteld vanaf "Parkhuyslaan" tot en met de
"Hoofdlaan"
Het zijn 24 verschillende grote spellen. Voor deze dag zijn
wij nog op zoek naar vrijwilligers om deze Oud-Hollandse
spelletjes in goede banen te leiden.
Lijkt het je leuk om hierbij te assisteren, geef je dan op
via 100jaar@vat-sloten.nl.

Zondag 22 September

Zondag 15 september

*17.00 uur – 20.00 uur Barbecue is gratis

* 10.00 uur Jeu de Boules
Er wordt gespeeld in poules. Afhankelijk van het weer
worden de finales ook in poules gespeeld.

Ter afsluiting van het feestweekend een barbecue.
Aanmelden op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 10.00 uur op
kantoor of zaterdagochtend van 10.00 - 12.00 uur op kantoor.
Aanmelden vóór zaterdag 10 September!!
Het bestuur heeft besloten de barbecue toch gratis aan te
bieden. Dit nadat meerdere tuinders hadden aangegeven
niet te willen delen in de kosten voor deze barbeque.

Vrijdag 20 september
* 20.30 uur Lichtjesavond
De tuinen en paden worden door u versierd met lampjes en/
of waxinelichtjes (in glazen potjes).
De kinderen verzamelen zich, van te voren, in de Schakel en
lopen vervolgens met lampionnen over het Tuinpark.
De volwassenen lopen natuurlijk ook een rondje over het
Tuinpark. (meer uitleg volgt)

Activiteiten

Voor opgave om mee te doen aan de diverse
activiteiten (niet voor de barbecue), of als vrijwilliger,
hangen er formulieren bij de Schakel waarop u zich
ook kunt aanmelden.
Foto wedstrijd
Vergeet u niet uw foto in te sturen?
De digitale foto kan worden gestuurd naar emailadres:
100jaarvat@vat-sloten.nl

Zaterdag 21 september
* 10.00 uur-12.00 uur koffie/thee met traktatie voor
alle tuinders
Oproep voor het bakken van taarten. Onkosten worden op
basis van een kassabon vergoed.
Op zaterdag 7 september van 10.00 - 11.00 uur kunt u bij de
Schakel doorgeven wat voor taart u gaat bakken en hoeveel
of stuur een mail naar 100jaar@vat-sloten.nl

* 14.30 uur - 17.00 uur receptie
Voor tuinders en speciaal genodigden

* 21.00 uur - 24.00 uur feestavond
Alle tuinders zijn van harte welkom om dit feest met elkaar
te vieren.
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