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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

ONZE EERSTE 

BESTE TUINWIJCKERS,

Het wisselend weer geeft weliswaar niet altijd 
een lekker zomergevoel in de vakantietijd  maar 
het mag de pret bij de kids van Tuinwijck niet 
drukken. Schatten zoeken, bramen plukken, jam 
en ijsjes maken en vogelbadjes maken stond 
van de week op het programma. Verder was het 
drukte alom in de kantine met de bingo, de finale 
van het EK vrouwenvoetbal en de maaltijden op 
de woensdagavond. Sonja Brilman is afgelopen 
weken met vrijwilligers de watermeterstanden 
bij alle tuinen komen opmeten. Sommige  putten 
waren onvindbaar en soms waren de standen niet 
goed leesbaar. Kijk of u daar iets aan kunt doen. 
Dit alles om een goed overzicht te krijgen van het 
waterverbruik op de tuin.
Bij de tuinschouw kwamen er ook dit jaar weer de 
verwaarloosde tuinen ‘bovendrijven’ en bleken veel 
heggen te breed en overhangende takken op de 
paden te laag. Hier moet  goed op worden gelet en 
waar mogelijk wat aan worden gedaan i.v.m. met 
de toegang van hulp- en nooddiensten. Kijk bij uw 
eigen tuin en pad of de heg nog wel binnen de erf 
grens valt en hangen er takken lager dan 4 meter, 
pak dan de snoeischaar. Uw eigen veiligheid en die 
van de buren zijn immers belangrijk.
Zoals u tijdens de ALV hebt kunnen horen zijn we 
nog steeds op zoek naar iemand die samen met de 
bond de financiën voor Tuinwijck zou willen doen. 

VAN DE VOORZITTER

Kijk op de website wat de taken zijn en of u of 
iemand die u kent kan worden gevraagd. Mocht 
er niemand op het park zich beschikbaar stellen 
dan zijn we genoodzaakt iemand van buiten het 
park tegen betaling te zoeken.
Wist u dat er een ransuil echtpaar op het park 
twee jongen hebben gekregen en deze heel 
goed te zien waren? Meer daarover verder in de 
Gazet. Als u ook iets bijzonders ziet, zowel plant 
als dier, kunt u dan bij de redactie melden.  
Het lijkt nog heel ver weg maar het opgeven 
voor de winterbewoning zit er weer aan te 
komen (zie website).  
Op dit moment zijn er mensen bezig om een 
onderhoudsplan te maken voor Tuinwijck. Zo 
te zien staan komen er veel klussen aan, zowel 
bij het onderhoud van gebouwen als bij het in 
groen voor wat betreft het natuurlijk tuinieren, 
op weg naar de 4de stip. Als u denkt: ik kan iets 
meer doen voor mijn Tuinwijck, neem dan even 
contact met mij op.
Verder wens ik u, mede namens de rest van 
het bestuur, een fijne zonnige zomer toe op 
Tuinwijck! 

Astrid Kuiper

Voorzitter Tuinwijck

0650227952
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beplanting   
KANTINEPERK 

Door Ingrid Albreghs

de serie 
Maria Derksen bij Samuël en Tessa op het Puntje

MOESTUINIEREN

open tuinkunstdag 
EEN TERUGBLIK 

Door nieuwe tuinders Susan en Leo 

tuinwijck 

kort verhaal 
Door Anton Valens 

KIDS CLUB 

Het heeft enige tijd geduurd voordat deze Gazet 
klaar was, het lijkt de zomer wel, maar daar is 
hij dan. U vindt in dit nummer verhalen en foto’s 
over verschillende onderwerpen, natuurlijk 
over tuinieren en ook over de activiteiten voor 
volwassen en kinderen.
Anton Valens vertelt over zijn ervaringen bij het 
snoeien van de heg, op een manier zoals alleen 
hij dat kan. Maria Derksen bezocht de moestuin 
van Tessa en Sam, beschrijft hun tuin met wilde 
planten en hun visie op tuinieren: “Leer van 
de natuur, kijk en observeer”. Ingrid Albreghs 
heeft een geheel andere visie, zij creëert zelf. 
In deze Gazet vertelt ze hoe ze het kantineperk 
heeft ontworpen, geïnspireerd door Piet Oudolf, 
bloeiende planten in elk jaargetijde en verschil 
in hoogte. Aan het Kerkelanderpad gaat de 
verfraaiing ook een geheel nieuw perk creëren. 
Het perk is geheel leeggehaald en deze Gazet 
vertellen ze waarom dat is gebeurd en wat de 
plannen zijn. 
Eind juni vond de Open TuinKunstdag plaats, 
samen met onze buren van Kweeklust. Het 
is al te lang geleden om daar uitgebreid over 
te vertellen en daarom laten we het bij de 
ervaringen van twee deelnemen tuinders: Susan 
en Leo.
En dan, het zal u opgevallen zijn, er komen 
steeds meer kinderen op de tuin. Om het voor 
hen leuk te maken, wordt er veel georganiseerd 
door de jeugdcommissie die erg actief is en veel 
ouders weet te mobiliseren. Nicole Lautenbach 
doet verslag.



DE KLIMOP KON ME NIET ZOVEEL 

SCHELEN, DIE GROEIT TOCH 

OVERAL TEGEN DE KLIPPEN OP
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‘GINDS, IN DE ROOSHOF, SNOEIDE IK LOOT NA LOOT’

Zondagochtend eind juli, naar de tuin. We moesten er om elf uur zijn, want T had afgesproken met een 
dame om te helpen bij het opnemen van de watermeters. Beiden gewapend met plastic bakjes om 
mee te hozen togen ze op pad in het stille, verregende park. Ik bleef alleen achter en kleedde me om in 
mijn tuinoutfit, waarin ik, naar het schijnt, een zekere gelijkenis vertoon met Hendrik-Jan de Tuinman. 
Vanuit het westen dreven enorme, donkergrijze wolken aan. Kletterende regenbuien werden 
afgewisseld met korte scheuten zon. Met een takkenschaar en een handzaag ging ik de muur van 
klimroosjes, klimop en kamperfoelie te lijf die de schutting aan de padkant geheel had overwoekerd. T 
& ik hadden van de commissie Verfraaiing een vermanend schrijven ontvangen omtrent de maximum 
toegestane hoogte van de begroeiing ter plaatse, die de 1.80 meter niet mocht overschrijden. 1.80? 
Zo lang ben ik zelf, en dat is niet bepaald adembenemend. Als ik die maat als uitgangspunt nam, zou 
er niet veel van de sneeuwwitte en donkerrode roosjes overblijven, juist terwijl ik zat te hopen op een 
tweede bloeigolf. De klimop kon me niet zoveel schelen, die groeit toch overal tegen de klippen op; 
de kamperfoelie was sowieso misschien wat te veel van het goede – en alsof die dat zelf aanvoelde 
bloeide hij maar mondjesmaat.
Van dicht op bezien bleek de muur van in elkaar kronkelend groen uit meerdere lagen te bestaan. Of 
schillen. Om de aanstootgevende uitlopers te bereiken knipte en zaagde ik me een weg naar binnen, 
me in vreemde bochten wringend vanwege de doornen die in mijn trui, broek en huid haakten. Last 
van de loodrecht neerplenzende regen had ik nauwelijks, aangezien ik door een paraplu van klimop 
werd beschut. Terwijl ik zo bezig was – ‘Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot’ –  en het afval op 
twee bulten achter me gooide, besefte ik dat de commissie Verfraaiing wel een punt had gehad met 
haar kritische noot: niet enkel qua hoogte, maar ook qua dikte was deze romantisch bedoelde haag, 
die er vanuit het huisje en vanaf het terras zo kleurrijk en gezellig uitzag, uit zijn voegen gebarsten.       
 Binnenin kwam ik vogelnesten tegen, sommige klein en zacht als dons, andere groot en grof. Er 
woonden amfibieën - kikkers of padden kon ik niet uitmaken, want ze sprongen er vlug vandoor. Ik 
ontmoette een eekhoorn, die me stuurs aankeek met zijn kraaloogjes. Een ringslang glipte weg onder 
de hondsdraf, een koppel brutale konijnen knaagde ongegeneerd aan wat jonge klaver. Op de grond 
in een hoekje lag een grijze kat me uitdagend toe te grijnzen, met iets in zijn bek, een onthoofde muis 
vermoedelijk. In webben hingen roodachtige spinnen, en onder in een zacht op de wind wiegende 
kamperfoelietwijg hield een wel vijftien centimeter lang, wespgeel en donkerbruin met blauwgroen 
getekend wezen zich met zwarte, haakachtige poten vastgeklemd: een lid van de libellefamilie dat ik al 
eens eerder had gespot, maar de officiële benaming waarvan ik niet had weten te bepalen, blauwe dan 
wel bruine glazenmaker, of paardenbijter. Of toch de gewone oeverlibel? Ik dacht: Als ik nog even zo 
doorga, dan beland in een donkere onderwereld. Of misschien wel in een geheim paradijs…
 Vanuit mijn ooghoek zag ik twee vrouwen de tuin binnenrennen. Hun haren waren kleddernat en ze 
hadden plastic bakken in hun handen. Het waren T en de dame van het bestuur, die kwamen uitrusten 
en opdrogen. Het opnemen van de watermeters kostte meer tijd en moeite dan ze hadden gehoopt, 
vertelden ze tijdens de koffie, veel van de putten stonden tot de rand toe vol. ‘En jij,’ vroegen ze, ‘wat 
doe jij? Zit je lekker binnen een boekje te lezen terwijl wij ons uitsloven?’ ‘Nee, nee hoor,’ antwoordde 
ik, ‘ik “pacificeer” een stukje jungle en maak in één ruk door een einde aan een schuilplaats van 
hangdieren.’

 

Anton Valens, kunstschilder en schrijver, tuin 20
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Tijdens de algemene ledenvergadering werden een aantal tuinders verrast met een oorkonde 
voor 25 of 40 jaar Tuinwijck lidmaatschap.

algemene ledenvergadering zomer 2017

Foto: Tessa Boerman

Tuinwijck in Beeld

Stuur je Tuinwijck foto’s in (let op dat je de hoogste resolutie van je toestel gebruikt), zet er een 
bijschrift van zo’n 8 woorden bij, de leukste foto’s publiceren we. In deze rubriek gaan we de volgende 
keer ook een (raad)foto met een beelddetail uit Tuinwijck publiceren, waarmee een kadobon  
gewonnen kan worden. We zien jullie foto’s graag tegemoet: gazet.tuinwijck@gmail.com

LIMONADE EN TUINWIJCKSE BRAMEN JAM VERKOOP
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Openingstijden
de winkel
De winkel is elke zaterdag open en in de 
vakantieperiode ook op woensdagavond.

Kantine
Elke vrijdagavond tot en met 22/9 open. 
Om de week na afloop van de tuinbeurt 
een gezamenlijke lunch voor 2 euro.
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.

jeugd aktiviteiten
Deze zomer organiseert de jeugdcommissie tal van 
activiteiten. Het creatief bramenfestijn vond op 7 
augustus plaats, maar er is nog meer:

Donderdagavond 24 augustus: Tuinwijck bios. Gezellig 
naar de Tuinwijck-bioscoop
Zondag 27 augustus: Tuinwijck floats. Met alles wat 
drijft/vaart het water op en met z’n allen naar Ransdorp 
(of verder) varen, suppen, roeien..etc
Zaterdag 16 en zondag 17 september: Tuinwijck kamp. 
Tentenkamp: we slapen met de kids op het groene 
grasveld in eigen tentjes. We gaan marshmallows 
roosteren, en ‘s avonds spannende verhalen vertellen). In 
het ochtendgloren gaan we vogelspotten met Astrid (als 
ze tijd heeft..)

Agenda najaar 2017

Biljart les van Ron in de kantine
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De jeugd is weer aan het groeien op Tuinwijck! Afgelopen jaar zijn 
er voor zo’n 50 kinderen slaapvergunningen aangevraagd, waarvan de 
grootste groep zich in de leeftijd van 6 tot 12 jaar bevindt. En voor die 
jonge Tuinwijckers zijn wij er: de Jeugdcommissie

TUINWIJCK

dag te koop aangeboden. Kans is groot dat je er 
eentje gekocht hebt of anders van een heerlijke 
pizza of een portie smakelijke poffertjes genoten 
hebt. Dank daarvoor, want de opbrengst daarvan 
gaat geheel naar de kids van Tuinwijck. 

Tijdens de zomervakantie staat er ook weer ge-
noeg op de agenda! De eerste Tuinwijck Bios was 
een groot succes, de kinderen hebben in een 
knusse hoek van de kantine popcorn gesmuld en 
een leuke film gezien, terwijl de ouders buiten 
van het laatste avondzonnetje genoten hebben. 
Maar er komt meer deze zomer: zo gaan we nog 
knutselen met beton, bramen plukken, vogels 
spotten en met de avontuurlijkste kinderen een 
avondje kamperen op Tuinwijck. En, als de tempe-
raturen weer eens richting de dertig graden gaan, 
komt er vast nog een keer een spontaan water-
pistolen gevecht op het veld.             Nicole Lautenbach

Wij zijn zelf ouders van Tuinwijck kids en vinden 
het leuk om actief aan de slag te gaan om Tuinwijck 
nog leuker te maken voor alle kinderen. Dat doen 
we door verschillende activiteiten te organiseren 
die voor alle leeftijden leuk en uitdagend zijn. Als 
het even kan proberen we de kinderen daarbij ook 
nog iets leren over de natuur in en om Tuinwijck. 
En dat doen we gelukkig niet alleen; we schake-
len graag de enthousiaste hulp in van Tuinwijckers 
waardoor deze activiteiten ook zorgen voor het 
verbinden van jong en oud op ons tuinpark. 

Zo zijn we op een mooie tweede Pinksterdag aan 
de slag gegaan met het maken van insectenho-
tels en egel huizen. Kinderen van alle leeftijden 
hebben met de hulp van de ouders getimmerd, 
gezaagd, geboord en met materialen van Tuinwij-
ck prachtige dierenhotels gemaakt. Deze unieke 
exemplaren hebben we op de Open TuinKunst 

Junior



tuinwijck
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Wil je op de hoogte blijven? 
Zorg dan dat je in de 
Tuinwijck groeps-app op 
Whatsapp komt door een 
berichtje te sturen naar 
Marcella 06-51967520. Of 
houd de nieuwsbrieven, de 
prikborden, de website of 
Facebook in de gaten! 
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BEPLANTING 
kantineperk

Wat groeit er zoal? In de vroege lente zijn 
dat vooral bollen, zoals sneeuwroem, 
de boerenkrokus, het sneeuwklokje en 
verschillende soorten narcissen. Daarna 
komen de overige bolgewassen vanaf mei. 
Dit zijn alliums in verschillende kleuren 
(paars, wit)  en de prairielelie. Ook de vaste 
planten gaan in bloei: de rode en witte 
papaver, monnikskap, akelei, ridderspoor 
en tuinlobelia. De zomerbloeiers zijn nu aan 
de beurt: de kogeldistel, de al genoemde 
engelwortel, de zonnehoed en het ijzerhard. 
Het lampepoetsersgras heeft prachtige 
pluimen. Deze planten bloeien voorlopig nog 
door. Hopelijk gaat het komende winter een 
keer sneeuwen, want dan vormen de grassen 
een idyllisch plaatje. Veel tuinders willen de 
naam weten van een specifieke plant die ze 
mooi vinden. Het beplantingsplan is bij mij 
verkrijgbaar en wellicht binnenkort beschikbaar 
op de Tuinwijckwebsite. Een handige tool bij het 
zoeken van een plantnaam is overigens de app 
pl@ntnet: neem een foto van de plant en de app 
geeft je de naam van de plant.
Ingrid Albreghs, tuin 171

In de zomer van 2017 is het ontwerp met bijbeho-
rend beplantingsplan uitgevoerd. Het resultaat is 
nu goed te zien. Een belangrijke inspiratiebron bij 
het maken van het plan was Piet Oudolf. Oudolfs 
bekendste werk is waarschijnlijk zijn ontwerp van 
de Gardens of Remembrance in New York. Deze 
tuinen herinneren aan de mensen die omkwa-
men tijdens de aanslagen op 11 september 2001. 
Kenmerkend voor zijn tuinen is het onder andere 
het gebruik van veel grassen en natuurlijk ogende 
beplanting. Google vooral eens voor mooie voor-
beelden van zijn werk. 
Doel van mijn beplantingsplan was een open, 
kleurrijk perk te creëren met markante planten 
die je nu niet een-twee-drie tegenkomt op Tuin-
wijck en veel vlinders en bijen aantrekt. (Op dit 
moment bloeit bijvoorbeeld de enorme Alant 
met gele bloemen en de rode Engelwortel met de 
dieppaarse bloemhoofden.) Ieder seizoen moet 
er iets moois te zien zijn: in de lente, de zomer, 
maar ook in de winter. Het maken van een be-
plantingsplan is een puzzel waar je speelt met 
bloeitijden, kleuren, planthoogten en plantvor-
men. De grassen vormden de basis, daarna heb 
ik de overige planten gekozen, ingetekend in het 
beplantingsplan en het aantal benodigde planten 
berekend.

ER IS EEN OPEN, KLEURRIJK PERK 
GECREËRD MET MARKANTE PLANTEN DIE 
JE NU NIET EEN-TWEE-DRIE TEGENKOMT 
OP TUINWIJCK 

Het nieuwe kantineperk is het resultaat van een gelegenheidscollectief 
van enthousiaste tuinders (Ed, Sofia, Roos, Marcella en ik) dat 
vier conceptontwerpen heeft voorgelegd aan de vereniging. Na stemming 
is er gekozen voor een van de ontwerpen. Het was mijn taak als 
tuinontwerper om het beplantingsplan te maken. 

sneeuwroem allium
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monnikskap engelwortel, lampepoetsersgras

prairielelie
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Nieuwe procedure karren

NA EEN AANTAL KEER TE HEBBEN 
OVERLEGD ZIJN HET WINKELTJE EN 
DE TRAKTORCLUB TOT DE VOLGENDE 
PROCEDURE GEKOMEN VOOR DE KARREN. 
HET BETREFT DE KARREN ZOWEL 
VOOR TRANSPORT VAN EN NAAR DE 
PARKEERPLAATS, ALS DE TAKKENKAR EN 
DE KARREN MET AARDE EN ZAND.

1.  De tractor rijdt op maandag, vrijdag en zater-
dag tijdens het seizoen, daarbuiten in overleg. 

2.   Bestel en betaal een takken kar, aarde, zand of 
transport in de winkel. 

3.  Je krijgt van Corrie of Wouter een kaartje dat je 
aan de tractor rijder overhandigt op het mo-
ment dat je bestelling geleverd wordt. 

4.  Op het kaartje staat het telefoonnummer dat je 
belt om een bestel datum en tijd af te spreken. 

5.  Bij levering van aarde of zand ligt er een zeiltje 
buiten je tuin klaar om de aarde of zand op te 
storten. 

6.  De planning voor de tractorrijders wordt een 
week van te voren gemaakt. Houd daar reke-
ning mee met het aanvragen van een bestel-
ling. Bestellingen vinden meestal een week 
later plaats. 

7.  Let erop dat je het kaartje tijdens levering 
aan de tractorrijder overhandigt, anders 
moeten we helaas zonder levering ver-
trekken en dien je opnieuw te bestellen 
(en betalen).

Tractorritten bestellen
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evelyne dielen

Hang je plantenpotjes 
met een manchet van 
aluminium aan een 
pallet. Ook fi jn om zo je 
kruiden naast je tuin-
huis te verzamelen.

Laat wat spijkers 
in water weken. 
Onconventioneel 
wellicht, maar 
planten die van 
ijzerrijke grond 
houden geef je 
het water waaruit 
je de spijkers 
verwijderd hebt.
Het ijzer uit het 
metaal blijft 
in het water. 
Geniaal!

1

2

4

3
Rozen houden wel van een 
banaantje. Als je planten kalium 
nodig hebben, geef ze dan een 
bananenschil cadeau. Begraaf de 
schil in de grond om de plant, en 
de natuur zal de rest doen! Herhaal 
enkele keren per seizoen. 

In de kas vind je hem al: de kruidencirkel. Ga zelf 
aan de slag met wat overgebleven stenen en 
bouw je eigen gezonde ronde.

5

Buiten zaaien/planten tot eind augustus oa. 
Raap, Snijbiet (blad), Snijsla, Spinazie, Spitskool, 
Tuinkers, Rucola, Winterkers, Winterpostelein, 
Winterui, Wortelen (Amsterdamse).

6

planten-
pallet

Tomaten zaden vergaren.
Tomatenzaden hebben een laagje gel dat ze beschermt 
tegen ziekten en schimmels. Als je zaden uit een tomaat 
(evt zelfs een tomaat uit de winkel) wilt bewaren zal je dit 
gel laagje moeten verwijderen. 
Drogen (klein aantal zaden)
Neem rijpe of beter nog overrijpe tomaten om zaden van 
te oogsten. Snij de tomaat door midden en haal de zaadjes 
er met een lepeltje of mesje uit. Spreidt de zaden goed uit 
op een velletje keukenpapier zodat ze kunnen drogen

Gisten (Groot aantal zaadjes)
Schep de zaden van een (over)rijpe tomaat in een potje of 
schaaltje. Zet dit potje op een warme plaats. Na ongeveer 
twee dagen zal een gistachtige geur wijzen op gistende 
tomaten zaadjes.
Wanneer het gel laagje van de zaadjes is verwijderd (na 
ongeveer 5-7 dagen) spoel je de zaden met water. Spreidt 
de zaadjes uit en laat ze ongeveer een week drogen

Bewaar de tomatenzaden op een koele en donkere plaats 
in papieren zakjes.
Voor paprika en pepers heeft dit process niet veel zin, laat 
de zaden van deze vruchten een aantal dagen drogen op 
keukenpapier.

TUIN 
BUDGET 

TIPS



Op youtube vindt u allerlei filmpjes met informatie over dit onderwerp. Zoek op Burn Swiss Style of Burn Top Down. Veel brandplezier!

In de bestuurskamer staat een 
archiefkast vol met allemaal oud 

materiaal. 

Beeld uit de 
OUDE DOOS

STUUR JE OUDE BEELD OF HET VERHAAL OVER DEZE FOTO’S NAAR GAZET.TUINWIJCK@GMAIL.COM

Toen de NPO radio-opnames 
kwamen maken, met in de 
hoofdrol de familie Wijland, had 
ik een selectie gemaakt zodat 
de journalist een goed beeld 
kon vormen van die ruime eeuw 
Tuinwijck. Een paar zomers 
toevallig zo rond de jaren 1995 
en 1996 zijn opvallend goed 
gedocumenteerd.
Voor de Open Tuin- en Kunstdag 
heb ik een aantal posters 
gemaakt voor een aantal 
periodes. Per ongeluk werd één 
van deze periodes overschreven 
door de laatste poster op het 
Giraffenhok en dus de kans 
om in deze Gazet een poster 
opnieuw te maken met wat 
beeld van die jaren tot 2010 pak 
‘m beet. Wie weet staat u er ook 
tussen.
Via een andere weg stuitte 
Evelyne toevallig op de foto 
rechts. Wie is dat kleine 
jongetje op de foto aan de 
hand? Ik vermoed dat het ook 
in diezelfde jaren voor 1995 is 
geweest en wie zijn de mannen 
op de foto met de luchtbuks?
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terugblik 25 juni 2017

Aan alle voorbereidingen te zien werd het grondig 
aangepakt, de laatste stalletjes en kramen 
werden neergezet, DJ Ron was aanwezig, alle 
programmaonderdelen werden nog een keer 
geoefend, er was wat motregen besteld, en toen, 
toen kon de 25e juni gaan beginnen.

Als eerste is het leuk te vermelden dat alle 
Tuinwijckers die meededen een mooie stok met 
meerkleurige, lange, linten kregen. Zo was voor 
iedereen die de tuinen en of de kunst, wilde 
bezoeken het in één oogopslag mogelijk de pas te 
versnellen om vooral die tuinen te bezoeken, met 
de stok en de meerkleurige lange linten!

We vonden het vooral een mooie gelegenheid 
omdat er in onze vrienden en kennissenkring 
heel goede kunstenaars zitten, en zoals velen 
weten, kunstenaars hebben een podium nodig. 
Vandaar! Leuk te ontdekken dat tussen alle 
Tuinwijckers er zoveel zijn die zichzelf en hun tuin 
daar voor openstellen.

Zelf waren we druk in de weer om de laatste 
smurfenblauwe kwasten te reinigen en de boel 
aan kant te maken voor 3 facetten in de kunst die 
we graag wilden laten zien, sculpturen, foto’s en 
schilderwerk! 

We hebben veel aanloop gehad, en werkelijk, 
in een enorme diversiteit. Mooi was de wat 
oudere dame, die regelrecht op het schilderwerk 
afliep en dan -vooral heel hard uiteraard- riep, 

Nee! Dat is niks. Hilarisch bijna, vooral met de 
wetenschap dat het slechts haar smaak betrof, 
en niet kijkend naar de kwaliteit van het werk 
zelf. Of de buurvrouw van verderop die wel 2 
keer kwam zeggen hoe mooi ze de foto’s vond, 
echt, oprecht diepe indruk maakt kunst bij ons 
mensen! 

Aangezien we ook appeltaart, prosecco (dat 
hoort op Tuinwijck begrepen we van de oud-
gedienden) en wat biertjes koud hadden staan 
bleven er veel mensen gezellig plakken. 
En ouwehoeren, ook dat. 

Het was dus voor ons een heel geslaagde dag, 
we hebben nieuwe buren leren kennen en be-
kende buren beter leren kennen. Plus onze 
vrienden een podium gegeven.
Precies wat wij voor ogen hadden. 

En het weer dan? Nou, dat was er gewoon! Zoals 
het weer er elke dag weer is. En soms moesten 
we even naar binnen voor de spetters, of onder 
de megaconifeer op ons stukje grond. 

Volgend jaar doen we gezellig weer mee, met 
prosecco! 
Want dat hoort.

Dank aan de mensen die dit zo mooi 
voorbereiden en in goede banen leiden!
Hartelijke groeten,

Susan en Leo 141

25 juni, de ‘Open Tuinkunstdag’ 
op Kweeklust & Tuinwijck.
Het leek ons, nieuwe tuinders 
op tuin 141, een mooie gelegenheid 
onze pas geverfde deuren open te 
zetten.

OPEN TUINKUNSTDAG 





DE ‘OUDE’ PERZEN ZAGEN DE WATERKERS 
ALS ENERGIE-OPWEKKEND MIDDEL
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Als ik aankom, word ik verwelkomd door Happy, 
hun hond en ik word onthaald met koffie. Op de 
tafel staat een mandje met Valeriaan-wortels. Of 
ik katten heb, nee. Wel een kat met een belletje 
die elke dag op de tuin even komt buurten. Doe 
een valeriaan-wortel in een doekje, en werkelijk 
waar, de kat valt in ‘katzwijm’, vertelt Tessa. Ik heb 
het nog niet uitgeprobeerd, de kat kwam vandaag 
niet buurten. Maar mochten jullie een kat heb-
ben: probeer het uit.

Waarom wilde planten en 
kruiden?
Zij vertellen dat zij genieten van hun tuin, maar 
het te druk hebben voor het goed onderhouden 
van een gewone moestuin. Eens in de zoveel jaar 

Dit keer ga ik op bezoek bij Tessa 
en Samuël op het Puntje. Zij 
hebben een tuin met wilde groenten 
en kruiden. Ik ben benieuwd: wat 
staat er in de tuin van Samuël en 
Tessa en waar halen ze de wilde 
planten  vandaan en wat kun je er 
mee doen?

lukte het hen. Nu, met de wilde planten en krui-
den in hun tuin hebben zij dubbele winst: wat er 
in hun tuin staat, kan je niet makkelijk in winkels 
kopen, maar wel volop gebruiken! En het zijn 
allemaal planten die van nature in deze soort 
grond horen en in ons klimaat gedijen. Daarom 
vragen deze planten ook minder onderhoud en 
de planten zoeken hun eigen weg. ’t Moet alle-
maal wel wat in toom worden gehouden, maar 
dat lukt wel. En gewone groenten? Die kan je uit-
stekend in de winkel kopen.
We lopen samen de tuin door en wat staat er al-
lemaal?

MOESTUINIEREN
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Witte klaver: je kunt het blad eten, bijv. door de 
sla en van de bloemen kun je thee maken. Witte 
klaver bevat veel vitamine A, B, C en E. Trouwens 
ook rode klaver is welkom in hun tuin, die moet 
nog worden aangeplant.
Brede weegbree: word je gestoken door een mug, 
raak je een brandnetel aan, heb je kwallebeet: 
kneus het blad in je hand en wrijf over de plek met 
het gekneusde blad. Weg jeuk. Leg dus altijd een 
blaadje naast je bed in geval van een muggenbeet…
Brandnetel: je kunt van de toppen thee (groene 
thee!) maken of soep. En als je de brandnetel af 
en toe wat kortwiekt, krijg je steeds weer ‘verse’ 

artikel 3

nieuwe toppen die je kunt gebruiken. In de jonge 
scheuten van de brandnetel zit veel vitamine A 
en C,  zelfs vitamine D zit in brandnetel  en dat 
komt zelden voor bij groenten en kruiden. Verder 
zit er ijzer en eiwitten in, en allerlei mineralen. 
Brand netel werkt bloedzuiverend. Tot een eeuw 
geleden was het heel gewoon dat brandnetel als 
‘groente’ op tafel kwam.
Citroenmelisse: knip de toppen fijn voor de thee, 
laat de thee 10 minuten trekken en dan heb je 
een heerlijke thee die ontstekingsremmend werkt 
en een ontgiftende werking heeft. De thee werkt 
ook nog eens kalmerend en ontspannend. ➜
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Alsem: de soort alsem die Samuël en Tessa heb-
ben ruikt naar….. Cola, echt waar. Ooit van een 
andere tuinder van Tuinwijck gekregen. Je kunt de 
toppen toevoegen aan drankjes, desserts, sala-
des, is goed voor de spijsvertering. De dosering 
van hoeveelheid alsem die je gebruikt, moet je 
wel aanpassen aan hoeveel je zelf nodig hebt, legt 
Tessa uit. 
Oregano: dit kruid staat boven aan de lijst van 
kruiden met een heilzame werking.
Koreaanse waterkers: het klimaat van Korea 
lijkt op dat van Nederland, en daarom gedijt deze 
plant hier goed, vertelt Samuël. Er zit veel vitami-
ne K in, ook vitamine A en C. Het heeft een ont-
giftende werking van de lever. Ik las trouwens er-
gens dat de ‘oude’ Perzen de waterkers zagen als 
energie-opwekkend middel, zij aten de waterkers 
als zij een grote inspanning moesten verrichten. 
Dat is toch handig om te weten met al dat werken 
in de tuin….
Kamille: van de bloemen maak je thee, en het 
heeft o.a. een rustgevende en kalmerende wer-
king. Drink een kopje kamillethee voor het slapen 
gaan….
Veldkers: groeit in het voorjaar, de bladeren 
kun je in de sla doen, heeft een wat bittere 
smaak, een soort rucola. Er zit veel vitamine 
C in en veldkers bevordert het afvoeren van 
gifstoff en uit je lichaam.
Herderstasje: je kunt de bladen eten, ook de 

bloemen, de zaadjes en de wortel. Er zit veel vi-
tamine A, B en C in. De bladen zijn lekker door 
de sla. De wortel kun je gebruiken als een soort 
gember.
Vogelmuur: je kunt de blaadjes in de sla doen 
en je kunt er thee van zetten. Er zit veel vitamine 
C in. Het wordt gezien als de belangrijkste plant 
voor het bestrijden van jeuk.  
Melganzevoet: het blad kun je eten als spinazie. 
De bladeren werken ontstekingsremmend en zijn 
bij obstipatie te gebruiken.
Mosterdsla: de bladeren smaken een beetje pe-
perachtig en zitten ook in de zakjes gemengde sla 
van Albert Hein, maar het is natuurlijk veel beter 
(en goedkoper) om de bladeren te eten uit de tuin 
van Tessa en Samuël. Of uit je eigen tuin! Trou-
wens: ook het zaad kun je gebruiken, mosterd-
zaad heeft een afslankende werking omdat het 
de verbranding van vetten bevordert. 
En wist je dat je de jonge toppen van de braam 
kunt gebruiken om er thee van te zetten? Heeft 
een heilzame werking op lijf en leden!

HET IS EEN MAGISCHE PLANT, EEN 
WONDERKRUID EN WORDT ZOWEL IN DE 
WESTERSE GENEESKUNDE ALS IN DE CHINESE 
TRADITIONELE GENEESKUNDE GEBRUIKT. 

Raadsel:
Wie weet welke plant dit is en wat je ermee kunt 
doen en van maken? Als je het weet, geef dit dan 
door aan de redactie van de Gazet! In de volgende 
Gazet komt de oplossing te staan.
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Wat gaat er nog in de tuin 
komen?
De Grote Klis, is familie van de distels,  
een tweejarige plant, en staat boven aan de 
lijst van medicinale planten. Tessa en  
Samuël zijn de plant gaan zoeken aan de 
rand van het IJ bij Durgerdam, geen grote 
klis. En waar stonden wel een heleboel grote 
klis-planten? Vlak bij hun eigen huis, in een 
wild stukje bij Park Frankendael. Het is een 
magische plant, een wonderkruid en wordt 
zowel in de westerse geneeskunde als in de 
Chinese traditionele geneeskunde gebruikt. 
Het zuivert bloed, werkt tegen eczeem 
en rode uitslag, heeft allerlei vitamines B 
in zich, waaronder B-12 (vleesvervanger), 
werkt tegen schimmels, tegen gordelroos, 
helpt bij acne, bij artritis/jicht. Heeft een 
vochtafdrijvende werking en werkt ontste-
kingen tegen. Dus bij een volgend bezoek 
aan de tuin van Samuël en Tessa zal deze 
plant er ook staan. 

De missie en visie van 
Tessa en Samuel:
Ze vertellen dat er een heleboel kennis over 
natuur is verzameld door mensen. Van de andere 
kant  kun je leren van de natuur door te kijken 
en te observeren. Waar en wanneer floreert een 
plant? De natuur leert Samuël en Tessa welke 
aandacht en zorg zij aan de planten moeten 
geven.

De wilde groenten en planten die gedijen in 
ons klimaat en op onze grond kunnen zowel 
planten uit de buurt zijn als planten van andere 
continenten. Zoals die Koreaanse waterkers 
die uit Korea komt die een met Nederland 
vergelijkbaar klimaat heeft. Veel van de planten 
uit de tuin van Samuël en Tessa kun je ook in 
het ‘wild’ vinden. Maar als je de planten wilt 
gebruiken, moet er je rekening mee houden 
dat er vossen of honden over de plant geplast 
kunnen hebben. Of misschien hebben mensen 
over die planten en kruiden gelopen. De tuin 
van Tessa en Samuël tuin is een veilige en goede 
omgeving voor deze wilde planten en kruiden. 
Soms gedijt een plant niet op een bepaalde plek 
en duikt dan ineens op een andere plek op. Dat is 
ook goed, de plant heeft haar eigen favoriete plek 
genomen dus dan blijft de plant voortaan daar 
staan.

Moraal van het verhaal
Leer van de natuur, kijk en observeer. Met die 
gedachten kwam ik terug in mijn eigen tuin. En ik 
wist zeker dat ik in ieder geval de grote weegbree 
van tussen-de-tegels een mooie plek ga geven in 
mijn tuin. En dan zie ik wel of de plant het daar 
goed heeft of zelf een plekje zoekt... 

Tot slot
Zaden over? Zaden van bijv. de meloen of papri-
ka of pompoen, meestal gooi je ze weg. Maar je 
kunt de zaden ook wassen en drogen en opsturen 
naar Zaden voor Voedsel. Dan komen de zaden 
daar terecht waar ze heel goed gebuikt kunnen 
worden: Seeds for Food, zie op deze site: http://
seedsforfood.one
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Het perk voor de kantine staat volop in bloei met 
Zonnehoed, Kogeldistel, Ridderspoor, Zeelaven-
del, Tuinlobelia, Alant, Brandkruid, Bergmunt, IJ-
zerhard, rode Engelwortel en mooie Siergrassen, 
een lust voor het oog.

Het stuk algemeen groen aan het eind van het 
hoofdpad, rechts om de hoek is ook aangepakt 
dit jaar. Het stuk is leeggehaald en geheel op-
nieuw aangeplant. De nieuwe plantjes zijn nu nog 
klein en moeten nog volgroeien. In de herfst wor-
den er nog bollen in dat stuk geplant en dan kun-
nen we volgend jaar genieten van wederom een 
prachtig stukje groen.

Ons volgend project is het algemeen stukje 44 
aan het Kerkelanderpad. Een poosje geleden zijn 
wij samen met een deskundige van de groen-
school over ons tuinpark gelopen om advies te 
vragen over ons algemeen groen. Ook toen viel 
algemeen stukje 44 al erg op. Het stuk was vre-
selijk dichtgegroeid, alles verdrong elkaar, er was 
geen licht en er stonden vele zieke bomen tussen, 
waarvan de stammen in een ver stadium waren 
aangevreten door schimmels. 

De achterkant van het stuk aan de slootkant werd 
gebruikt voor het dumpen van (tuin)afval. Lekker 
gemakkelijk, niemand die het daar ziet.

NIEUWS
van de verfraaiing

We zijn alweer een heel eind gevorderd in het seizoen. De helft van de 
tuinbeurten zit er op en er is veel werk verzet in het algemeen groen.

Onderhoud algemeen groen

Het was duidelijk dat dit stuk resoluut moest 
worden aangepakt.
Het stuk werd op het “te doen lijstje” geplaatst en 
de afgelopen zaterdagen hebben we de mouwen 
opgestroopt en zijn gestart met het leeghalen 
van dat stuk. Het is de bedoeling dat het voor 
de winter schoon is, er aarde op gaat en het kan 
inklinken. De eerste tuinbeurt in het nieuwe 
seizoen gaan we het stuk weer inplanten. Het 
wordt een stuk met vriendelijke planten voor 
vlinders en bijen en andere insecten. Een stuk 
waarvan we straks weer met zijn allen kunnen 
genieten. In de volgende Gazet zullen wij u een 
uitgebreid beplantingsplan van dit stuk tonen.

Onze laatste gezamenlijke werkbeurt is op zater-
dag 7 oktober. De werkbeurt wordt afgesloten 
met een gezamenlijke lunch en na afloop van de 
werkbeurt kunt u weer allerlei mooie bloembol-
len kopen voor uw eigen tuin.
U stopt ze in oktober in de grond en u kunt in het 
voorjaar genieten van die prachtige bloemen.

We hopen op nog een paar droge, mooie 
zaterdagen om van onze werkbeurten te 
genieten.

Namens de verfraaiingscommissie, 

Maartje Root



advertentie

advertentie

DOLLE BIJEN NIEUWS 
Het belang van Hommels
Afgelopen voorjaar hadden we erg wisselval-
lig weer. Het leek alsof het voorjaar begonnen 
was met mildere dagen waarop de bijen al 
naar buiten konden. Helaas kwam er daarna 
een periode van koud en regenachtig weer. Als 
dit te lang aanhoudt kan dit de nekslag worden 
voor een volk. Helaas was dat ook het geval 
voor ons volk. Het volk maakt dan geen nieu-
we bijen meer aan omdat er geen stuifmeel de 
kast in komt. Op koude en regenachtige dagen 
kunnen de bijen namelijk niet vliegen. Er ko-
men geen nieuwe bijtjes bij en de oude winter 
bijen sterven. 
U zult vast gemerkt hebben dat er weinig ho-
ningbijen vliegen maar wel veel hommels en 
solitaire bijen. Dit kan te maken hebben met 
het weer dat op het moment van schrijven 
ook weer wisselvallig is. Zon en regen wisselen 
elkaar af. Ook natuurlijk met het  ontbreken 
van onze honingbijen. Gelukkig kunnen hom-
mels veel beter tegen lagere temperaturen en 
schommelend weer. De hommel is aangepast 
aan lagere omgevingstemperaturen door het 
relatief grote lichaam dat zowel lang- als dicht 
behaard is, waardoor de warmte goed wordt 
vastgehouden. Dit is waarom er veel verschil-
lende soorten hommels te zien zijn. Hommels 

zijn ontzettend nuttig en zeer goede bestuivers. 
Wist u dat we in Nederland wel 30 verschillende 
soorten hommels hebben? We moeten het belang 
van de hommel dus niet onderschatten.
Wilt u in die periode ook nog wat doen voor de 
bijen? Zorgen er dan voor dat u nog wat mooie 
najaarbloeiers hebt in uw tuin. De bijen zullen er 
heerlijk van genieten en u dankbaar zijn.  Bijvoor-
beeld; asters, guldenroede, teunisbloem, konings-
kaars, sedum, herfst anemoon en heide.

Bijen weetje: 
Jonge bijtjes die gevoed worden met nectar en 
stuifmeel van de wilg 3 weken langer leven dan 
bijtjes die gevoed worden met nectar en stuifmeel 
van bijvoorbeeld mais. 
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Honing en pecan 
cake:
Smelt 150 gr boter en vermeng dit 
met 150 gr rietsuiker. Voeg hier 3 
eco eieren aan toe. Goed roeren. 
Meng 200 gr honing met 4 eetlepels 
biologische melk. Doe dit bij het 
mengsel. Voeg 1/2 theelepeltje zout 
en 250 gr zelfrijzend bakmeel toe. 
Kruimel een handje pecan noten 
fijner en gooi deze door het beslag. 
Doe het beslag in een ingevet 
cakeblik en laat gaar worden in 
een matig warme oven.  Baktijd 
ongeveer 1 uur. Smullen maar!
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JONGE RANSUIL. IN HET 
VOLGENDE NUMMER 
EEN VERHAAL OVER DE 
RANSUIL FAMILIE DIE OP 
HET PARK HUIST.
Foto: A. Kuiper



Showroom:
Middenweg 109-113a 
1098 AH Amsterdam

Twilight mechaniekDwarsslaap mechaniek

Opklapbed CubedBedkast Florenz

Tel.: 0206631161
E-mail: info@slaapbanken.nl
Internet: www.slaapbanken.nl

De grootste 
speciaalzaak in 
Nederland voor

SLAAPBANKEN 
& BEDKASTEN 

Kom naar onze 
showroom voor het 

hele assortiment  

ADVERTENTIE

Ingrediënten: 

• 500 gram aardappels
• halve komkommer
• 2 handen mosterdblad
• 1 flinke theelepel mosterd
• olijfolie
• witte wijn azijn of cider azijn

Bereiding
Boen de aardappelen en kook 
ze gaar. De kleine Bergerac 
aardappelen waren in ongeveer 
15 minuten gaar. Laat ze afkoelen 
en halveer de aardappelen. 
Schaaf met een kaasschaaf of 
mandoline de halve komkommer 
in lange dunne plakken. Was het 
mosterdblad. Meng de aardappelen 
met de komkommerplakken en 
mosterdblad. Maak een dressing 
van witte wijn azijn, een theelepel 
mosterd en een flinke scheut 
olijfolie. Ik vind zelf 1 deel azijn en 2 
delen olijfolie een fijne verhouding. 
Snij de dille fijn en meng de salade 
met de dressing en dille.

http://etenuitdevolkstuin.nl/

 
MOKUMS PUZZELTJE 

MOKUMS PUZZELTJE MOGELIJK  
GEMAAKT DOOR MOKUM  
MAGAZINE. LEES MM NET ALS DE 
GAZET VIA ISSUU: HTTPS://ISSUU.
COM/MOKUM-MAGAZINE/DOCS/
MM082017

RECEPT  & PUZZEL

HORIZONTAAL 
1. Café Tante … (Rembrandtplein 5) 
5. Restaurant La … (Nieuwendijk 33)
7. Wellust 
10. Dit doe je bij Sunday’s

VERTICAAL 
1. Zijn achternaam luidt Shaffy 
2. Open Monumentendag
3. … van Galenstraat
4. Hiervan zijn er maar liefst 40 in 020
6. Original Sound Track  
8. Openbare Bibliotheek Amsterdam
9.  … McEwan schreef het boek 

‘Amsterdam’  

Los de puzzel op. De 
letters in de gekleurde 
vakjes vormen een woord 
dat onlosmakelijk met 
Amsterdam is verbonden. 

CAPRESE 
MET EI UIT DE HOUTOVEN

WIN MEXX CITY BREEZE FOR HIM & HER 
We geven vijf van deze heerlijke luchtjes weg. Los de puzzel op, ga naar 
mokummagazine.nl en laat je antwoord achter. Je kan meedoen t/m 9/9.

AARDAPPELSALADE
MET KOMKOMMER EN 

MOSTERDBLAD
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In de komende nummers willen 
we de kas in het zonnetje zetten. 
Die geweldige plek waar je 
terecht kunt voor een stekje, 
een fl eurige plant, kruiden of 
groenten, vaak vergezeld van een 
anekdote van Peter of een van de 
andere kasmedewerkers.

HEB JE ZELF EEN MOOI VERHAAL OVER 
DE KAS, MAIL HET ONS: 
GAZET.TUINWIJCK@GMAIL.COM

KAS
krakers
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WATERSTANDEN 

Afgelopen maand heeft 
Sonja Brilman, geholpen 
door diverse tuinders 
de watermeterstanden 
opgenomen. 
Het was een zware en vaak smerige klus: 
de putten waren moeilijk bereikbaar, 
de deksels waren zwaar en veel putten 
stonden vol met water. Zo’n vijftig 
meterstanden konden niet opgenomen 
worden, diverse tuinenhekken waren op 
slot en daardoor onbereikbaar en een 
aantal putten waren onvindbaar. 

TUINWIJCK & ALGEMEEN BELANG
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