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VAN DE VOORZITTER
BESTE TUINWIJCKERS,
Wat een drukte op het tuinpark bij de eerste mooie
zonnige dagen. Leuk om te zien dat nieuwe tuinders
eigen ideeën proberen te verwerken in hun pas verworven tuin. En dan te bedenken dat zo’n lapje grond
al meer dan honderd jaar functioneert als volkstuin
en al vele generaties tuinders groenten en bloemenplezier heeft gegeven. De Bond van Volkstuinders
bestaat in dat kader dit jaar honderd jaar en op 8
mei jl. kwam een delegatie een mooi cadeau brengen namelijk per tuin 5 euro (totaal 1.145 euro) om te
besteden aan een activiteit. Hiervoor mag u ideeën
sturen naar TuinwijckAmsterdam@gmail.com en in
de Algemene Leden Vergadering van 3 juni a.s. zullen
we daar met elkaar een beslissing over nemen.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering kunnen we
ook met elkaar van gedachten wisselen en kunt u uw
stem uitbrengen. Vicevoorzitter Roos Eleman neemt
op deze dag afscheid als bestuurder van Tuinwijck.
Zij heeft een baan gekregen bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen, wat wij voor haar natuurlijk heel
mooi vinden en wij wensen haar langs deze weg veel
succes. Op dit moment zijn er 2 vacatures, die van
penningmeester en vicevoorzitter. Denkt u iets meer
voor Tuinwijck te kunnen betekenen dan is het nu uw
kans. Meld u aan!
Afgelopen week werden we onaangenaam verrast
door rookontwikkeling in het voorportaal van de kantine. Om veiligheidsreden is de stroom voor het hele
park even afgesloten geweest omdat de brandweer
met water aan de slag ging. Uiteindelijk bleek het te

gaan om een
lek in een oude
elektraleiding
van Liander,
deze zou een
lek hebben
waardoor de
oude “teer”
leiding ging koken. Gelukkig is
het met behulp
van de brandweer, firma
Liander-Seijsner, Sofia, Ap,
Jurriaan, Frans, Yvette, Wil, Ed en vele andere
vrijwilligers goed afgelopen.
Wat mij wel op viel was dat de brandweer toch
nog last had van overhangende takken van bomen en struiken. Beste tuinders, hierbij een
oproep om bij uw tuin te kijken naar overhangende takken op uw pad. De doorgang moet
minimaal 3 meter hoog zijn. Snoei deze a.u.b.
voor uw eigen veiligheid.

IK WENS U NAMENS HET BESTUUR FIJNE
ZONNIGE TUINDAGEN EN TOT ZIENS OP
DE ALV VAN 3 JUNI.
Astrid Kuiper, Voorzitter
06 50227952

advertentie

urbanjoy schilderwerken
schilderwerk en houtrenovatie

Laat uw tuinhuis en schuur schilderen door een professionele schilder-aannemer.
Ook in de winter en het vroege voorjaar. Dan is het af voordat het seizoen begint.

Informeer naar de mogelijkheden
Schilderwerken | Diversen aannemerswerk | Rot hout vervangen | Klemmende deuren en ramen
Jan Willem Wartena – tuin 96
Bel voor een adviesgesprek: – 06-40938242
of mail: jww@urbanjoy.org
Sinds 1998 als aannemers- en schildersbedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30151900
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open tuinkunstdag

PROGRAMMA

DE KRUIDENCIRKEL
IN DE KAS

VAN DE REDACTIE
Het heeft een tijd geduurd, maar daar is ‘ie
dan: het voorjaar! Het is meteen een drukte
van belang op Tuinwijck, ‘Iedereen’ is er weer,
het parkeerterrein staat vol en, opvallend,
overal zie je kinderen lopen, rennen of fietsen.
Tuinwijck leeft!
Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar schijn
bedriegt, zo schrijft Liset in een ingezonden
brief. Projectmanagers cirkelen als aasgieren
boven de buitenwijken van de stad, loerend
naar groen goud. Willen wij overleven, dan
moeten wij zorgen dat wij een meerwaarde
hebben voor de stad, ons actief opstellen, ook
voor niet-tuinders. Zo betoogt zij.
Aan activiteiten voor tuinders ontbreekt het de
komende tijd niet. Op 3 juni vindt de Algemene
Ledenvergadering plaats. U kunt daar samen
met het bestuur beslissen over de nabije
toekomst en wellicht meedenken met Liset over
onze meerwaarde voor de stad. Op 25 juni is
iedereen welkom op de Open TuinKunstdag, dit
jaar samen met Kweeklust. We hopen ook veel
niet-tuinders te mogen verwelkomen!
Tijdens de vakantieperiode, vanaf 22 juli,
organiseert de ontspanningscommissie weer tal
van activiteiten in de kantine. Over de invulling
daarvan wordt u nog nader geïnformeerd. Als
er voldoende vrijwilligers zijn, kunt u ook weer
woensdags deelnemen aan de gezamenlijke
maaltijd. En dan is er de gezamenlijke lunch na
de tuinbeurt op zaterdag, om de 2 weken.
Wij wensen u een voorspoedig tuinseizoen,
Namens de redactie, Kees Keijser
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BEELD UIT
de oude doos

ALGEMENE LEDEN
VERGADERING TUINWIJCK
agenda

Harry’s
recept
tegen
ouderdom

TUINEN

WORDEN NIET GEVORMD DOOR
TE ZINGEN ‘OH, HOE MOOI!’
EN IN DE SCHADUW ZITTEN.
Rudyard Kipling

EEN TUIN OM IN TE LOPEN EN IMMENSE DROMEN - WAT MEER ZOU HIJ KUNNEN
VRAGEN? EEN PAAR BLOEMEN AAN ZIJN VOETEN EN BOVEN HEM DE STERREN
(VICTOR HUGO)

de

een

een

ZIEL

DICHTER

TUIN

kan niet gedijen
in de afwezigheid van
een tuin.

is een werkwoord
dat licht bloeit in
tuinen van dageraad
of soms middernacht.

is niet bedoeld om
nuttig te zijn. Het is
een plaats van
plezier.
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In memoriam:
Marinus
Maij
(07.11.1957 - 22.03.2017)
Voor Rinus was “de tuin”, zijn
tuin, heel veel en meer. Samen met
Sonja waren zij hier elke zomer te
vinden. Onze kinderen Melanie en
Johnny zijn er groot geworden.
Op deze tuin liggen ontelbaar veel
mooie en fijne herinneringen.
Het huisje (193) is door Rinus zelf vanaf de grond opgebouwd. Iedere
boom, elk plantje, elke steen en
alle stukjes water zijn door Rinus
aangelegd - en dat zijn er nogal wat. Het was zijn paradijsje.
Beroemd is zijn grote vijver waar
sinds jaren vier schildpadden wonen en daar ook overwinteren, om
zich in het voorjaar weer als eerste
bij hem te melden.
Doordeweeks na zijn werk, bijna ieder weekend,
en natuurlijk vooral bij lekker weer, was Rinus
aanwezig. Op zaterdag ging hij ‘even’ met zijn fiets
en kar gasflessen halen, of even iets uit de auto
halen en dan was hij vaak zomaar drie uur weg
omdat hij onderweg met de halve tuin een praatje maakte op het pad. Als je wat nodig had kon je
altijd even langs gaan bij Rinus, die had meestal
wel wat liggen. Van een avondje of feestje in de
kantine kon hij ontzettend genieten.
Rinus heeft op zijn eigen manier heel veel betekend voor Tuinwijck. Het organiseren van de jaarlijkse viswedstrijd voor de kinderen, het behoud
van het grote speelveld en het plaatsen van de
bruggen zijn een greep uit zijn bijdragen. In een
commissie of bestuur wou Rinus nooit, totdat het
stroom ter sprake kwam, al dat gehannes met
panelen en accu’s! Drie weken voor zijn overlijden was hij zelfs nog aanwezig bij een overleg van
de stroomcommissie, even wat onduidelijkheden rechtzetten, geen gezeik! Het zou een mooi
gebaar zijn als u het lichtje aandoet nog even

aan hem terug te denken. Rinus was de motor
binnen de groep achter dit grote project. Bij veel
activiteiten op de tuin waar behoefte was aan
‘power’, was Rinus de ‘benzine’. Zo ook voor mij,
ik heb nu voor het eerst in ons tuinleven het gras
gemaaid, niet omdat ik dat nooit wou, maar hij
deed het beter.
Rinus hield niet van onkruid en chaos. “Dan moet
je niet zo’n tuinhuisje nemen!”. Wij zullen de tuin,
waar hij altijd alle zorg en liefde in heeft
gestoken, voortzetten. Het zal niet
makkelijk zijn om hem te moeten
missen, maar wij zijn dankbaar
voor al het moois wat hij heeft
achtergelaten. Hij wilde nog zo
graag wat zomers mee pakken;
lekker varen, boompjes kweken en vooral genieten van de
tuin, zijn gezin en zijn kleinzoon,
‘ik ga ervoor’. Zijn kleine vriend James, waarvan hij de ‘gelukkigste opa
ís’ vindt het nu al fantastisch in de tuin van
opa en oma.
Zijn laatste reis was naar Curaçao, hij wilde naar
de warmte, vlak voordat dit ging gebeuren is hij
ook nog met de mannen naar Oostenrijk geweest, ondanks alles heeft hij ontzettend genoten. Rinus bleef tot het laatst onze drijfveer om
alles aan te pakken. Het eerste wat hij zei, toen
hij hoorde hoe ziek hij was. Son verkoop die hele
bende, nee Rien dit is ons plekje en dat laat ik me
niet ook nog afnemen.
Alvleesklierkanker discrimineert niet en kijkt niet
of mensen geliefd zijn, nog veel kunnen betekenen voor hun familie, nog veel dingen willen doen
of willen genieten van het leven. Het overvalt je.
Onze dank gaat uit naar iedereen die er 31 maart
was om op zijn eigen manier afscheid te nemen
van Rinus.
Rinus’ motto was ‘Leef’. Hij was uniek in zijn soort.
Sonja, Melanie en Jan-Matthijs, Johnny en Rinus’ kleine grootste
vriend James, Wil en Coby
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INFO & MEER

COMMISSIEDAG 2017

De Tuinwijck
commissiedag
waar onze
voorzitter
een geslaagd
experiment met
een mobiele
pizzaoven startte.
Waar ideeën voor
duurzaamheid
en doorgroei van
het park werden
omarmd. Een geslaagde middag,
kortom
advertentie
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INFO & MEER

Agenda zomer 2017
Algemeen
Zondag 3 juni Algemene Ledenvergadering (kantine)
Zondag 25 juni Open TuinKunstdag (Kweeklust en
		Tuinwijck)

Openingstijden
de winkel
De winkel is elke zaterdag open en in de
vakantieperiode ook op woensdagavond

Kantine
Elke vrijdagavond tot en met 22 september open
Om de week na afloop van de tuinbeurt een
gezamenlijke lunch voor 2 euro in of buiten de kantine
In de zomervakantie (22 juni t/m 3 september) is de
kantine elke zaterdagavond open met een wisselend
programma dat nog nader ingevuld wordt.
In de zomervakantie elke woensdagavond een gezamenlijke maaltijd voor 5 euro in of buiten de kantine

De Bouwcommissie
Voor alle vragen en opmerkingen is de
bouwcommissie bereikbaar op het volgende e-mailadres:
Bouwkommissie.tuinwijck@gmail.com.
Raadpleeg de website van Tuinwijck voor
Informatie over bouwaanvragen. Hier
kunt u ook standaard
bouwaanvragen downloaden.

Klaverjasnieuws

Bootcamp

Iedere vrijdag starten we om
20.00 uur. We hopen dat dit
nieuwe tuinseizoen ons zal gaan
verrassen met nieuwe enthousiaste
tuinklaverjassers. Kom gerust eens
een kijkje nemen in de kantine
op de vrijdagavond.

Dit jaar willen we, net als vorig jaar, een
bootcamp op de tuin. Bootcamp is een
vorm van buiten trainen waarmee je
hele lichaam getraind wordt op kracht en
conditie. Hoe fit je bent maakt niet uit,
iedereen kan meedoen. Elke oefening
kan gemakkelijk makkelijker of moeilijker
gemaakt worden.
Kosten: Als er genoeg deelnemers (12) zijn
is de prijs per training €6,-

Namens de klaverjascommissie, Greet Bensch

ALS JE VORIG JAAR TOESCHOUWER
BENT GEWEEST IS HET DIT JAAR TIJD
OM ZELF DEEL TE NEMEN!

Tot ziens elke dinsdagavond om 20.00 u.
op het voetbalveld!
Met vriendelijke groet, Marcel de Gast
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TUINWIJCK

Junior

Kinderactiviteiten
Doe jij ook mee?

In de laatste paar
weken zijn er veel
leuke en gezellige
bezigheden voor de
kinderen geweest zoals
de paaslunch en de
zonnebloemwedstrijd.
Paaslunch
Op 15 april mochten de kinderen in de kantine
zelf eieren versieren, een kartonnen kipje knutselen van een stukje eierdoos, verf en veren, of een
dromenvanger (dream-catcher) maken van wilgentakken en touw in een stervorm. Die middag
was georganiseerd door Marcella van de Jeugdcommissie. Ik was erbij en heb leuk gespeeld
met veel kinderen en mijn eigen dream-catcher
gemaakt. Na al het knutselen gingen de kinderen
door Tuinwijck lopen op zoek naar de door ouders verstopte eieren (van chocolade en gewone
eieren die we zelf versierd hadden met zelfgemaakte natuurlijke verf). Iedereen die kwam had
iets lekkers mee en het was een erg gezellige middag.

Zonnebloemwedstrijd
De zonnebloemenwedstrijd was een workshop
van Karel en Peter in de kas, waarbij de kinderen
zelf hun zonnebloem konden zaaien in een eigen
bloempotje. De zonnebloem die in augustus het
grootst is geworden, wint, en de eigenaar mag
dan als prijs een plantje kiezen uit de kas! Voor alle kinderen die er niet waren, volgt een uitleg van
hoe het ongeveer ging.
de Tuinwijck GAZET 8

Eerst mochten we onze eigen aarde maken met
een betonmolen, met daarin aarde, een klein
beetje zand en een paar mestkorrels. Dit werd
allemaal goed door elkaar gegooid. Nadat de betonmolen klaar was vulden wij onze plastic bakjes
met de aarde. Toen deden we ieder 5 reuzezonnebloemzaadjes in ons bakje in de vorm van een
5 op een dobbelsteen (4 in de hoeken en 1 in het
midden). Waarom nou 5? Dat hadden we geleerd
in de workshop: sommige zaadjes willen soms
niet uitkomen en je wilt er natuurlijk wel die opkomen uit de aarde (met de beste zonnebloem
van jou wil je natuurlijk winnen). Daarna maakten
wij een bordje met onze naam erop en staken dit
in het bakje. De zonnebloemen bleven de eerste
twee weken in de kas.
Ik heb mijn plantje, in plaats van in de kas, thuis
op de vensterbank gezet omdat ik wil weten welke plant beter groeit. In de kas? Of bij je thuis?
Daar komen we nog wel achter…
Door de juniorverslaggever: Mika Oudendijk, 12 jaar,
Tuinwijck nummer 8

Wil jij ook meedoen aan de kinderactiviteiten?
Neem contact op met Marcella: dijjersm@xs4all.
nl, 06-51967520 (whatsapp ‘Tuinwijck kids’) of
houd de prikborden in de gaten!

tuinwijck

s
1
[foto 1, gemaakt door Bens
dochter Lisa Hogers] Ben die de
zwaan vangt.
[foto 2 t/m 5 gemaakt door
Leander] Ben houdt de zwaan
vast tot de ambulance komt.
[foto 3] De ambulance die komt
eraan.
[foto 4] De binnenkant van de
ambulance.
[foto 5] De zwaan wordt
meegenomen door de
ambulanciers.

Is Ben de zwaan aan
het uitbroeden?
2

Mika en de zonnebloem

3

4

5

De zwaan en de ambulance
Een dierenavontuur bij Tuinwijck
Een dappere buurman van Tuinwijck genaamd Ben heeft een
zwaan uit de sloot gehaald. Dat was wel moeilijk want de
zwaan ging de hele tijd tegenstribbelen en uiteindelijk was het
dier uit de sloot. Jullie denken waarom hij uit de sloot moest?
Want de zwaan had een gekneusde vleugel.
Ben ging op de zwaan zitten, (ik dacht dat hij hem aan het uitbroeden was!) want anders ging de zwaan wegvliegen\weglopen.
Ben dacht dat de vleugel van de zwaan er niet goed uitzag.
En hij heeft de dierenambulance gebeld en na een kwartier
kwam de ambulance.
In de ambulance zaten heel veel snufjes en dingetjes die handig
zijn om dieren mee te vangen en vooral om ze te verzorgen. De
ambulanciers\verzorgers hebben de zwaan rustig gemaakt en
hem onderzocht. En ze hebben er een laken omheen gedaan
omdat hij dan niet kon wapperen met zijn vleugels. Ze zagen
dat hij\zij een gekneusde vleugel had
en brachten hem in de auto naar de vogelopvang. Daar wordt
hij\zij verzorgd.
Als de zwaan weer beter is dan wordt hij naar precies dezelfde
plek teruggebracht omdat hij daar misschien familie had.
En ik vond het zielig maar wel cool om mee te maken. Ik vind
van Ben dat hij erg dapper is en een fan van dieren. Hij is echt
een dierenvriend!
Door jullie verslaggever Leander Oudendijk 10 jaar tuin nummer 8
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VLINDERS
herkennen

Dit stukje komt nogal vroeg in
het jaar, in de hoop dat je er iets
aan hebt als de vinders straks
uitbundig vliegen.
Houdt later in het jaar regelmatig de
vlinderstruiken in de gaten. Als je dit een paar
keer doet wordt je vanzelf steeds nieuwsgieriger
en zul je ontdekken dat het eigenlijk een heel
spannende bezigheid is om die vlinders te
bekijken en te leren herkennen. In de afgelopen
jaren heb ik op deze manier 12 vlindersoorten in
de tuin gehad, op sommige dagen trof ik er zelfs 5
op één moment op dezelfde vlinderstruik!

Kleine vos

De meeste vlinders zijn best goed van dichtbij te
zien als je heel rustig en stap voor stap dichterbij
probeert te komen. Een andere tip, neem een foto en vergelijk deze met de ‘vlinder-zoek-kaart’ of
zoek op internet naar afbeeldingen. Voordeel van
een foto is dat je een beetje kunt inzoomen en de
details nog eens kunt bekijken en vergelijken, ook
al is de foto van een afstand genomen. Herkennen betekent ook dat je fouten maakt. Ik kon mezelf vaak voor de kop slaan omdat ik vergeten was
op een bepaald vlekje, bandje, of oogje te letten.
Laat je hierdoor niet uit het veld slaan, uiteindelijk leer je op deze manier goed kijken, en kun je
na een tijdje behoorlijk veel vlinders herkennen.
Noteer ze, ik wil wedden dat je aan het einde van
het seizoen zeker al zes of zeven soorten hebt opgeschreven.
Wil je je er meer in verdiepen, dan is de ‘Veldgids
Dagvlinders’ van de Vlinderstichting / KNNV een
goed hulpmiddel (hier zul je het gamma-uiltje niet
vinden, want het is een dag actieve nachtvlinder).
De vlinder-zoek-kaart kun je downloaden op: http://www.vlindermee.nl/doc/zoekkaart.pdf, maar
de geplastificeerde kaart is ook erg handig (te
koop bij de Vlinderstichting http://www.vlinder-

Landkaartje

Sinds vorig jaar
lever ik foto’s aan
voor de Gazet. De
meeste zijn genomen op Tuinwijck of
in de omgeving.

Miriam Langeveld
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Klein geaderd witje

Gehakkelde aurelia

stichting.nl.) Op http://www.vlindermee.nl/vlinders.php kun je ook veel van de bekende ‘tuin’
vlinders vinden.
Hier een greep uit de soorten ik aantrof op Tuinwijck (alfabetisch): Argusvlinder, Atalanta, Bont
zandoogje (niet afgebeeld), Citroenvlinder, Dagpauwoog, Distelvlinder, Gamma uiltje (niet afgebeeld), Gehakkelde Aurelia, Groot koolwitje, Klein
geaderd witje, Kleine vos, Landkaartje

Distelvlinder

DIEREN EN
PLANTEN
RONDOM
TUINWIJCK

Een paar soorten vlinders zie je al eind maart of
begin april vliegen. Dit zijn meestal soorten die
hier hebben overwinterd. Hun vleugels kunnen
dan nogal vaal en versleten zijn. Voorbeelden zijn
dagpauwoog, citroenvlinder, kleine vos, klein geaderd witje. Later in het seizoen komen de nieuwe
vlinders uit, met een heel fris uiterlijk.

Groot koolwitje

Citroenvlinder, kan lichtgroen zijn, of vrijwel
wit. Let op de glooiende vorm van de
vleugels uitlopend in een puntje

Landkaartje lijkt een beetje op Kleine vos.
Let op de witte stipjes op de voorvleugel,
de banden op het lichaam, de vele zwarte
spikkels en de tekening op de onder-achtervleugel (verwijst naar de naam landkaartje). Op de linker foto staat de voorjaarsvorm afgebeeld zonder witte band,
op de rechter de najaarsvorm, met duidelijk witte band.
Landkaartje, voorjaar

Landkaartje, najaar.
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De Japanse oplossing

TEGEN OUDERDOM

Zaterdagmorgen, half maart,
het tuinseizoen is weer
begonnen, er is weer volop
activiteit.
Ingrid en ik lopen langs het Kerkelanderpad
naar onze tuin, zoals altijd. René ziet ons aankomen en loopt ons tegemoet. “Kees, Kees”.
“Wat is er René?”. “Je moet naar Harrie. Leuk
voor de Gazet. Hij is veel in Japan geweest
en daar ondersteunen ze oude bomen die
dreigen om te vallen. Hij doet dat ook in zijn
tuin. Hij loopt verderop met zijn zoon”. Iets
verderop is inderdaad een man met een zoon
aan het schoﬀelen. “Ben jij Harrie?” Even later
staan we in Harries tuin, bij de boom die ondersteund door een houtconstructie van zijn
laatste levensfase geniet.
Harrie vertelt. Voor zijn werk, musicus, was
hij onlangs in Tokio. Hij speelt de shakuhachi, een instrument gemaakt van bamboe dat
Japanse monniken gebruiken om te mediteren. Daar zag hij hoe zorgzaam de Japanners
omgaan met oude bomen. Bij tempels zag
hij stokoude bomen die tot het bittere einde
worden ondersteund.
Bij zijn tuin had de februaristorm flink huisgehouden. Een oude boom half omgewaaid.
Je kent dat wel, ontworteld, tegels omhoog.
“Niet meer te redden”, zei kabouter Ben.
“Toch ga ik het proberen”, dacht hij. Hij ontdeed de stam van overbodige takken en gebruikte een takel om de stam weer enigszins
recht te trekken. De stam ondersteunde hij
met een houtconstructie, zoals hij dat in Tokio
had gezien.
“Die boom ziet er nu weer prima uit”, zegt
Harrie. “Beetje krom, maar dat geeft niet. Hoe
krommer hoe leuker. Net als in Japan”. Misschien een leuk idee voor andere tuinders?
Tekst: Kees, Foto’s: Henri
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teek off

Kerstlampjes
op batterijen of
zonne energie
zijn volop te koop.
Wikkel ze rond
een stam. Instant
sprookjesachtige
sfeer Als het
donker valt.

Een basic tekenafstotend middel
kan worden gemaakt door 2
kopjes schone, gedistilleerde
witte azijn en 1 kopje water in
een spuitfles te mixen. Voeg 20
druppels van een zoete bad -of
geurolie toe om te voorkomen
dat je de hele dag naar azijn
ruikt. Eucalyptusolie bijvoorbeeld heeft een rustgevende
geur die werkt als een uitstekend anti teekmiddel.
Daarnaast word Rose Geranium
olie vaak genoemd als middel op
zichzelf om teken af te weren.
Een paar druppels op jezelf en je
hond smeren en gààn.

2

Planten bakken
voor een fractie
van de kosten. Plak
terrastegels met
montagelijm aan
elkaar.

TUIN BUDGET
TIPS

3
Een saai hek
versier je door er
vaasjes met verse
snijbloemen aan
te bevestigen.
Wie niet zoveel
vazen in huis
heeft, gebruikt
gewoon glazen
flessen. Nog
leuker!

Niet-giftig, efficiënt, mooi ogend én lekker ruikend
anti-muggenmiddel: de muggenbokaal!
Benodigheden:
•Weckpotten (of lege confituurpotten)
•per weckpot 10 druppels van deze essentiële oliën:
lavendel, cederhout & citroen (je kan ook voor andere
oliën opteren, maar deze staan erom bekend dat ze
helpen de beestjes te verjagen)
•2 verse citroenen
•2 verse limoenen
•8 takjes verse rozemarijn
•water
•drijvende theelichtjes
Doen:
snij de citroenen en limoenen in twee en dan in fijne
plakjes, plaats in elke bokaal 2 takjes rozemarijn vul elke
bokaal voor 3/4 met water, voeg de oliën van je keuze
toe, voeg de plakjes citroen en limoen toe, vul water
aan tot de bokaal bijna vol is. Werk af met een drijvend
theelichtje zet buiten en steek aan. Serveer een glaasje
wijn en geniet van een muggenvrije avond.

4
5

Zelf citroenkaarsen maken. Alleen citroenen
nodig en restjes kaarsen! Goed idee tegen de
muggen en sfeerverlichting deze zomer!

6

Buiten zaaien/planten in juni oa. Aardappels,
Andijvie, Asperge-erwt, Aubergines, Basilicum,
Boerenkool, Bloemkool, Bietjes, Bosui, Broccoli.

evelyne dielen
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Beeld uit de

OUDE DOOS

Ab Drenth gaf ons al eerder heel wat
filmpjes op CD-rom en tijdens de laatste
commissiedag gaf Ab opnieuw een CD
met een heleboel geweldig beeld.
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ADVERTENTIE

RECEPT & PUZZEL

SALADE MET GNOCCHI

EN GEGRILDE GROENE
ASPERGES

Ingrediënten:

Ingrediënten
•400 gr gnocchi
•6 groene asperges
•8 radijsjes
•75 gr rucola melange
•50 gr geitenkaas
•4 plakken serranoham
•8 cherrytomaatjes

Voor de dressing

•2 eetlepels olijfolie
•3 eetlepels witte wijnazijn
•Scheutje citroensap

Dwarsslaap mechaniek

De grootste
speciaalzaak in
Nederland voor

Twilight mechaniek

SLAAPBANKEN
& BEDKASTEN
Kom naar onze
showroom voor het
hele assortiment

Bereiding

Meng de ingrediënten voor de
dressing in een kommetje. Snijd de
radijsjes en de cherrytomaatjes.
Scheur de serranoham in stukjes.
Bak de gnocchi in hete olie tot ze
rondom bruin en krokant worden of
gebruik krieltjes ipv gnocchi. Smeer
asperges in met wat olijfolie en grill
Opklapbed Cubed
Bedkast Florenz
ze in een grillpan totdat ze mooie
grillstrepen hebben.
Verdeel de sla over 2 borden en verTel.: 0206631161
Showroom:
deel de gnocchi, radijsjes, serranoE-mail: info@slaapbanken.nl
Middenweg 109-113a
ham en cherrytomaatjes erover. Leg
Internet: www.slaapbanken.nl
1098 AH Amsterdam
de asperges erop en maak af met
wat verbrokkelde geitenkaas.
WIN 3X 2 KAARTEN VOOR EEN BLUE BOAT-RONDVAART MET SHAFFY!
Besprenkel met de dressing.
Los de puzzel op, ga naar mokummagazine.nl en laat je antwoord achter.
Je kan meedoen t/m 9 juni.
MOKUMS PUZZELTJE

Los de puzzel op. De letters in de gekleurde vakjes
vormen een woord dat
onlosmakelijk met Amsterdam is verbonden.
MOKUMS PUZZELTJE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR MOKUM
MAGAZINE. LEES MM NET ALS DE
GAZET VIA ISSUU: HTTPS://ISSUU.
COM/MOKUM-MAGAZINE/DOCS/
MM052017

HORIZONTAAL
1. ZWEMBAD HET …
5. E
 EN AMSTERDAMS MEDIAFESTIVAL
VOOR KINDEREN TUSSEN DE 4 EN 16
JAAR OUD
7. S
 TRAAT IN HET WESTELIJK HAVENGEBIED
 IERCAFÉ MET 3 LOCATIES IN
10. B
AMSTERDAM
VERTICAAL
1. HET VRIENDJE VAN MINNIE
2. TOPKOK … BLAAUW
3. H
 OTEL OP DE NIEUWEZIJDS
VOORBURGWAL
4. P LAATS IN DE BELGISCHE GEMEENTE
ANTWERPEN
6. ACTRICE … VAN DE WIJDEVEN
8. S CHOENENWINKEL IN DE SCHELDESTRAAT
9. RESTAURANT BLAUW AAN DE …

Onze kantine een

HEUSE FILMSET
Later dit jaar of met wat
vertraging volgend jaar schittert
onze kantine in de verfilming van
het boek van Pauline Cornelisse
‘Taal is zeg maar echt mijn ding’.
Begin mei waren de opnames en het was prachtig
om te zien hoe de uiterst toegankelijke crew met
heel veel precisie en toewijding omging met onze
kantine en ons tuinpark.
De kantine werd voor de opnames gestyled met
rood-wit geblokte boerenkleedjes op de tafels,
met de oude stoelen en met glazen witte bollen
als lampen. Er zijn ook een aantal opnames buiten gemaakt, dus voor de kantine had men een
nieuw terras gecreëerd en bepaalde huisjes en
bomen werden uitgelicht om meer diepte te geven voor de opnames in het donker.
De setdresser had voor een scene een tafel gevuld met allemaal plantjes met daarop een bordje ‘Gratis Meenemen’. De crew had hun werk te

goed gedaan, een aantal Tuinwijckers had niet
door dat het ging om een set en de helft van de
planten was binnen een mum van tijd verdwenen.
De crew kon er hartelijk om lachen.
Wie weet lukt het om te regelen dat we de film
kunnen bekijken in onze kantine of buiten bijvoorbeeld in de zomer als hij uit is!

DE KANTINE WERD VOOR DE OPNAMES GESTYLED MET ROOD-WIT
GEBLOKTE BOERENKLEEDJES OP DE TAFELS

open tuinkunstdag

25 JUNI 2017
De Open TuinKunstdag vindt dit
jaar plaats op zowel Kweeklust
als Tuinwijck. ’s Ochtends zijn de
deelnemende tuinen van Kweeklust
en het puntje (Tuinwijck) geopend,
’s middags die van de rest van
Tuinwijck. De agenda is als volgt:
9:30 uur gezamenlijke lunch voor alle deelnemers

Kinderprogramma 25 juni

op Kweeklust, opgeluisterd door muziek van
Nieuwe Buren
10:30 uur opening van de Open TuinKunstdag door de voorzitter van Kweeklust, terras
Kweeklust
Vanaf 11:00 uur: lezingen op Kweeklust door
Fred Haaijen, Bert Kuit en de Vogelbescherming
Vanaf 13:00 uur: Start activiteiten op Tuinwijck,
gezamenlijke lunch met muziek van Nieuwe
Buren, markt op het speelveld. Muziek op het
speelveld met Ron en de Bos en Lommer Voices.
Kinderactiviteiten met Marcella en Jasper.
Workshops Tuinontwerp (Ingrid Albreghs),
composteren (Roos Broersen) en een lezing
door biologen. Open tuinen op Tuinwijck (zonder
puntje).
17:00 uur: afsluiting bij de kantine van Tuinwijck
Verdere informatie vindt u binnenkort op de website en in de folder die op 25 juni beschikbaar is.

Ochtend: Kweeklust

Voor de allerkleinsten vindt tussen 10u en 12u een
spannende puzzeltocht plaats. Gewapend met
een knapzakje ontdek je tuinpark Kweeklust, ontmoet je kunstenaars en beantwoord je vragen. Na
inlevering van je vragenlijst ontvang je iets lekkers
en ontmoet je andere kinderen in het Speelhuis.
Voor de (wat) grotere kinderen bestaat het ochtendprogramma uit het bouwen en versieren van
2 natuurlijke sculpturen (poortwachters, draken,
bewakers, nimfen) voor de tuinparken Kweeklust
en Tuinwijck. Ter hoogte van huisje #75 wordt gebouwd. Ben je handig en/of creatief; kom dan helpen bouwen… en versieren!
Heb je een handige vader of moeder of opa neem
maar mee, hoe meer handen hoe groter en mooier
de sculpturen!
Middag: Tuinwijck

Lezingen, workshops, wandelingen
11 uur Fred Haaijen , stadsecoloog (lezing clubgebouw en praktijksituatie op Kweeklust)
12 uur Bert Kuit (informatieve wandeling/
workshop, start clubgebouw Kweeklust)
14 uur Ingrid Albreghs (workshop tuin
ontwerp voor tuinders van Kweeklust, kantine
Tuinwijck)
14 uur Speciaal voor de Prosecco
tuinders ;-) een wijnproeverij door de ‘Wijnboer
Amsterdam’ (wijn van kleine Europese
wijnhuizen). bij de Tuinwijck kantine.

Na de lunch is er schatzoeken op tuinpark
Tuinwijck voor de wat grotere kinderen (met
verborgen schatkistje(s) en een knutselmiddag
voor de kleintjes op de speelweide van Tuinwijck.
Natuurlijk is er eten en drinken maar neem gerust
wat te snaaien mee want er is veel te doen!
Wij vragen deelnemende kunstenaars maar ook
andere tuinders die het leuk vinden om kinderen
in hun tuin te ontvangen of om mee te helpen met
de organisatie om dat even te laten weten aan
Jasper (06-18044525) of Marcella (06-51967520),
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MOESTUINIEREN

Ben je al begonnen met zaaien,
verspenen, poten en planten?
Misschien zelfs al wat groente
geoogst? Of wil je nog beginnen?
Ook dat is nog steeds mogelijk!
In de Broeikas op ons complex
kun je groente- en kruidenplantjes
kopen, en gratis advies krijgen
wat nu nog allemaal goed kan
groeien en bloeien.

Dit keer ga ik op bezoek bij Sofia om meer te horen
over haar moestuin. Hoe bereidt zij de grond voor,
welke groenten doen het goed? En klopt het dat
Sofia ‘vergeten’ groenten in haar tuin heeft staan?

De moestuin van Sofia
Als ik aankom is Sofia net bezig om Moestuinplantjes (van de AH) van de kleinkinderen te verspenen, in grotere potjes te planten. Dan lopen
we samen de moestuin in. In de buitenrand heeft
zij vaste planten staan, zoals Chinese en gewone bieslook, lavas (maggiplant), rozemarijn, salie,
aardbeien, wilde rucola en de kardoen (één van
de vergeten groenten en is verwant aan de artisjok). Ook heeft zij snijbiet als vaste plant. En
de Tuinwijck GAZET 18

wat een schoonheid is deze snijbiet-soort in het
voorjaar: rode stengels en groene bladeren. En
als je steeds de buitenste bladeren oogst, groeien in het hart van de plant weer nieuwe bladeren.
Warmoes, oftewel snijbiet, is ook zo’n ‘vergeten’
groente.
Meestal begint Sofia in het voorjaar met het strooien van kalk omdat de grond zurig is als gevolg van
de naalden van de coniferen in de tuin. Verder
probeert Sofia zoveel mogelijk rekening te houden met wisselteelt door de groente elk jaar op
een andere plek te zetten. Ook houdt zij rekening
met combinatieteelt door bijv. de sla en de tomatenplanten naast elkaar te zetten. Dit jaar heeft zij
vakken gemaakt met kleine paadjes daartussen.
De vakken heeft zij begrensd met planken. Het is
nu ook duidelijk voor de kleinkinderen waar ze wel
en niet kunnen lopen.
Sofia zaait zelf of koopt groente als kleine plantjes
in de Broeikas of op het Amstelveld. En natuurlijk ruilt zij met andere tuinders zaden en plantjes. In de moestuin komen (of staan al): peultjes,
kapucijners, haricots verts (de slanke variant van
de sperzieboon), rucola, sla, tomaat, komkommer,
bloemkool, flespompoen en natuurlijk courgette.
Reserveer voor de courgetteplant 1 m2 en ja, de
courgette houdt van koemestkorrels.
En dan laat Sofia nog zo’n vergeten groente zien
die nu net boven de aarde komt: de topinamboer,
oftewel de aardpeer. Deze plant is familie van de

a rt i k e l 2

zonnebloem, en wordt zo’n 2 tot 2,5 meter hoog
en heeft prachtige bloemen. Je eet de wortelknollen na de eerste nachtvorst en je kan de hele winter door deze knollen oogsten en eten. En ze zijn
gezond!! Wel moet je deze plant begrenzen.

Vooruitblik ‘wilde groenten
en kruiden’
Voor de volgende Gazet ga ik op bezoek bij Tessa
en Sam. Zij hebben een tuin op Het Puntje met
veel wilde groenten en kruiden. Ik ben benieuwd
naar hun tuin.

Adviezen:
Haar advies is als je geen kas hebt en wel tomaten en komkommers in je tuin wilt: plant dan kleine kerstomaatjes en/of de pepertomaat. En plant
de ‘snoep’komkommer of olijfkomkommer, deze
planten geven kleine komkommertjes.
Twee andere adviezen:
verspeen kleine plantjes op tijd,
blijf proberen, soms lukt een groente een jaar
niet, een ander jaar misschien wel.

Meer informatie
Kijk ook eens op de site van Diana’s mooie
moestuin voor inspiratie en ideeën:
www.mooiemoestuin.nl

Sofia noemt zich zelf een ‘amateur eerste klas’,
maar als ik rondkijk in de tuin, betwijfel ik dat ten
zeerste. Bedankt Sofia voor het kijkje in de (moestuin-)keuken!

Bonen en Bart
De moestuinder die ik de vorige keer had geïnterviewd, Bart, vertelt dat hij vanaf half mei als de
‘IJsheiligen’ ons land hebben verlaten, de stamsperziebonen en de stoksperziebonen ter plekke
zaait. Hou er rekening mee met dat zaden gegeten kunnen worden door muizen. Je kunt ze ook
‘voortrekken’ in de kas, of binnen op de vensterbank, en later uitplanten.
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NIEUWS

van de verfraaiing
Zoals u heeft kunnen lezen in de laatste Gazet is er een wisseling
geweest bij de verfraaiingscommissie waar het gaat om het controleren
van de eigen stukjes.

Onderhoud eigen stukjes
Dit jaar hebben wij, Martie en Cora B. deze taak
op ons genomen en controleren we de eigen
stukjes in principe iedere zaterdag van de nieuwe
maand tussen 10.00 - 12.00 uur. Mocht u vragen
hebben dan kunt u ons altijd een e-mail sturen of
besluiten om op zaterdag aanwezig te zijn. Het is
wel verstandig om dit even te melden zodat we
uw stukje dan als eerste gaan bekijken.
Het is de bedoeling dat een aantal stukjes heringericht gaan worden en we zijn met 50b en 50c
gestart.
Zoals de tuinders in de omgeving van de T-splitsing op het hoofdpad richting het Wijnstokpad
al hebben kunnen zien zijn die eigen stukjes de
afgelopen weken opnieuw beplant. Mevrouw Van
Eerdt en mevrouw Heilbron die de stukjes in onderhoud hebben, hebben meegeholpen om het
allemaal binnen een kort tijdsbestek weer verzorgd uit te laten zien.
U vindt daar niet alleen drie kleuren vlinderstruiken (buddleja’s rood, wit en paars), purperklokjes
(heuchera’s lichtgroen tot en met donkerpaars),
krentenboompjes (amelanchier) maar ook hartlelies (hosta’s), echinacea (zonnehoed) en cornus
(kornoelje) zien.

Purperklokje

Krentenboompje

We maken direct maar even gebruik van dit medium om de tuinders die in de omgeving van stukjes 50b en c zitten om bij warm weer even bij te
springen waar het gaat om water geven.
Alvast onze hartelijke dank.
Verfraaiingscommissie: Martie en Cora
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Vlinderstruik

ALGEMENE LEDEN

Vergadering tuinwijck

Zaterdag 3 juni 2017, 14:00 uur, Kantine Liergouw 55
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen alv 28 december
5. Jaarverslag
6. Jaarrekening & balans
7. Kascommissieverslag
8. Benoeming 2 leden kascommissie
9. 	Mededelingen vanuit de bond en punten
van de bondsvergadering.
10. Benoeming bestuursleden
Penningmeester: Vacature
Aftredend: volgens schema: *(1
Vice-voorzitter: Mevr. R. Eelman.
Niet herkiesbaar. Vacature
2de secretaris : Mevr. S. Brilman.
Herkiesbaar.
11. Benoeming commissie leden:
Kantine
Beschoeiing
12. Benoeming duurzaamheidscommissie
13. Benoeming Jeugdcommissie
14. Bestemming activiteit 100 jaar bond*(2
15.	Wijziging artikel 10 W van het
Huishoudelijk Regelement *(3
16. Vergoedingen lekkende waterleidingen
17. Open tuinen dagen
18. Jubilarissen
19. Rondvraag
20. Sluiting.

*(1:Schema: benoeming en wisseling bestuursleden ter
voorkoming van het gelijktijdig aftreden van het gehele
bestuur
Na 1 jaar: penningmeester – 2de secretaris- vicevoorzitter
Na 2 jaar: secretaris – algemeen lid- algemeen lid
Na 3 jaar: voorzitter- algemeen lid- algemeen lid
*(2:	Cadeaubon van de bond i.v.m. het 100 jarige
bestaan
229x 5 euro te besteden aan een activiteit
*(3:	Amendement Artikel 10 lid W. De tekst te
verandere in:
Verboden: Motormaaiers en elektrisch apparaten te
gebruiken die geluidsoverlast veroorzaken vanaf 1
mei tot en met 30 september behoudens zaterdag
van 9 tot 13 uur en woensdag van 13-15 uur.

Heeft u vragen over de
jaarstukken?
Stel deze dan schriftelijk aan het bestuur via het
mailadres tuinwijckamsterdam@Gmail.com vóór
29 mei zodat ze op de vergadering kunnen worden
beantwoord.
advertentie

DE KRUIDENCIRKEL
IN DE KAS

Colofon

OFFICIEEL ORGAAN VAN TUINPARK
TUINWIJCK, AFDELING VAN DE BOND VAN
VOLKSTUINDERS
Adres:

Zelfs ver buiten Tuinwijck is onze
broeikas vermaard. Ook tuinders
van andere parken komen hier
hun slag slaan om de mooiste en
goedkoopste plantjes binnen te
slepen om hun tuin te verfraaien.
Naast de enorme variëteit aan planten is er sinds
vorig jaar ook een kruidencirkel. In etages zijn er
tussen stenen verschillende kruiden te vinden
en u kunt voor een euro een hele pot eruit halen
voor eigen gebruik of voor uw eigen tuin. Het idee
van de kruidencirkel is dat je er op een bepaald
moment niet elke keer opnieuw hoeft te zaaien
en dat de kruiden zo optimaal mogelijk kunnen
groeien.

TOT BINNENKORT IN DE KAS!

Liergouw 55
Amsterdam 1026 BW
Telefoon/Fax.020-4904911
e-mail : tuinwijck@scarlet.nl
website: www.tuinparktuinwijck.nl

Bestuur:
Astrid Kuiper (voorzitter)
Ans Posch (secretaris)
Sonja Brilman (2de secretaris)
Algemene bestuursleden: Karel Schram,
Floyd C. Fransman, Henri Blommers,
Marcella Dijers en Yvette Korzelius

Post in brievenbus bestuur

Redactie Gazet:
Henri Blommers, Evelyne Dielen, Kees Keijser
Fotografie: Henri, Evelyne & Kees, tenzij anders
vermeld
e-mail: gazet.tuinwijck@gmail.com
Eventueel in brievenbus bestuur
Redactie en/of bestuur is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van ingezonden brieven en mag
plaatsing weigeren en tekst inkorten.
U vindt deze Gazet ook op de website onder het
kopje ‘de Gazet’. Of zoek op Tuinwijck Gazet op
www.issuu.com of download de issuu app.

Sluitingsdatum voor kopij
voor de volgende Gazet:
1 juli 2017

INGEZONDEN:
TUINWIJCK & ALGEMEEN BELANG
Het behoud van ons tuinpark
moet aktiever aangepakt
worden, willen we niet ten
prooi vallen aan plannen van
ijverige projectontwikkelaars.
Beste medetuinders,
Als ik in het voorjaar in mijn villa met tuin
vlak bij het centrum van Amsterdam vertoef, besef ik elke dag hoe waardevol en
bijzonder dit is. Met projectmanagers als
aasgieren rond de buitenwijken van de
stad, loerend op groen goud, en de druk
op de woningmarkt al maar groter. Het is
niet vanzelfsprekend. Het is ongelooflijk
dat wij hier mogen tuinieren. Ik kan mijn
geluk niet op.
Er is, zoals de Bond van Volkstuinders ook
heeft aangegeven, maar één reden dat wij
in de toekomst mogen blijven bestaan en
dat is in het algemeen belang. Dus als we
ons, in plaats van passief, actief openstellen voor niet-tuinders. En als we niet zomaar inwisselbaar zijn.
En dat kan! Natuurlijk! Als biologielokaal
vivant bijvoorbeeld. Er kan heel veel bijzonders in en met onze tuinen. Ja, er zijn
wel ideeën, maar wie gaat zich inzetten?

IK! WIE DOET MEE? BEL ME;
LISET BOUKEMA 06 14886935
(TUIN 155)

Laten we ons, in plaats
van passief, actief
openstellen voor niettuinders.
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