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MIKA & LEANDER

VAN DE VOORZITTER
BESTE TUINWIJCKERS,

Voor u ligt de laatste Gazet van dit seizoen, een
blad dat qua inhoud en opmaak tot een van de
beste volkstuinbladen mag worden gerekend.
Dit mede ook door de jarenlange inzet van Kees
Keijser. Kees vindt het tijd om iets anders te gaan
doen. Kees, bedankt, je laat een mooi blad achter.
Het afgelopen jaar zijn er veel huisjes gewisseld
van eigenaar, voor veel oud-tuinders werd de tuin
van lust tot een last, door lichamelijk gebreken en
het vele werk wat het nu eenmaal met zich meebrengt. En dan te bedenken dat sommige van hen
ruim veertig jaar geleden zelf hun huisje hebben
neergezet. Wat ‘vroeger’ zo vanzelfsprekend was,
namelijk je inzetten voor de vereniging en voor
elkaar wordt vaak aangehaald door vertrekkende
tuinders als een gemis in deze tijd.
In de aankondiging voor de Algemene Leden Vergadering (25 nov) deed het bestuur al een oproep
voor hulp bij de diverse commissie- en bestuurstaken. De oudere tuinders hebben hun best gedaan
om Tuinwijck te maken tot wat het nu is en hopelijk
probeert de jongere generatie dat voort te zetten
en zetten we met zijn allen de schouders eronder. De komende jaren zal er veel aan onderhoud
moeten worden gedaan, als we dit moeten uitbesteden gaat dit uiteraard meer geld kosten. Door
met elkaar voor elkaar klussen en taken op te pakken kunnen we het mooie Tuinwijck zoals het altijd

heeft gedraaid behouden en zelfs voor de 4-de stip
natuurlijk tuinieren gaan.
Voor Amstelglorie is de uitspraak gedaan dat er tot
2015 geen woningen gebouwd gaan worden. Maar
de politiek heeft wel aangegeven dat de parken
meer park moeten worden en dat er moet worden
gekeken naar wat tuinparken meer kunnen doen
voor de omgeving.
Het afgelopen jaar heb ik veel gesprekken gehad
met de gemeente over het onderhoud en behoud
van het park. Zo is en wordt er gewerkt aan een
betere doorstroming en kwaliteit van het sloot
water, wordt er onderzoek gedaan naar het probleem van het wateroverlast op het puntje en
zullen we met elkaar moeten nadenken over het
opvangen van water op de tuin. De buien van de
laatste maand waren niet ‘normaal’ maar worden
mogelijk wel normaal. We zullen slimmere manieren moeten verzinnen voor wateropvang.
Hopelijk zie ik u op de ALV van
25 november en anders bij de
nieuwjaarsreceptie. Een goed
winterseizoen gewenst en
denk aan het afsluiten van het
water als het gaat vriezen.
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advertentie

urbanjoy schilderwerken
schilderwerk en houtrenovatie

EN OOK:
Bestrijd de Japanse Duizendknoop.

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

VAN DE REDACTIE

BEROEPEN VAN TUINWIJCKERS
nieuwe rubriek, geef je op!

TUIN BUDGET TIPS
Nieuws van de verfraaiing.

KASKRAKERS
Watermeters

Voor u ligt de laatste Gazet van dit jaar, en
voor mij ook de laatste Gazet waaraan ik als
redactielid deelneem. Het is na bijna 7 jaar mooi
geweest en tijd voor wat anders. Het was een
leuke tijd, ik zeg wel eens: de Gazet is het leukste
wat je kan doen op Tuinwijck, naast tuinieren
natuurlijk.
Het begin was spannend. Annemarie had
plotseling het bijltje erbij neergegooid en niet
echt een gespreid bedje achtergelaten. Ineke
en ik namen het stokje over en zochten samen
uit hoe we het blad moesten maken. Wat is leuk
en nuttig om te plaatsen? Wie kan een bijdrage
leveren? Hoe maak je het blad op, hoe laat je
het drukken en hoe verspreidt je het? Het blad
maken kostte erg veel tijd, vooral toen Ineke en
later Jaap, die een seizoen meedraaide, ermee
stopten. Ik was zo een werkweek bezig met
één Gazet. Ik wou dat ik een keer alles uit mijn
handen kon laten vallen en dat de boel gewoon
doorging, verzuchtte ik wel eens.
Dat moment kwam een stuk dichterbij toen
Evelyne de redactie kwam versterken. Zij nam
het opmaakwerk over en droeg ook inhoudelijk
het een en ander bij. Het resultaat was ook
meteen veel beter, het knullige blaadje van
voorheen was een glossy geworden. Sinds de
komst van Henri hebben we echt een volwaardig
team en kan ik eens achterover gaan leunen. Dat
ben ik ook van plan. De Gazet gaat gewoon door,
ik zal af en toe nog wel eens wat bijdragen, maar
niet meer als redactielid.
Kees Keijser

fotoboek
OP DE TUIN
100 jaar volkstuinieren in Amsterdam

DIEP IN DE WINTER LEERDE IK
EINDELIJK DAT ER IN MIJ EEN
ONOVERWINNELIJKE ZOMER
AANWEZIG WAS.
Albert Camus

De Bond van Volkstuinders in Amsterdam bestaat in 2017 honderd jaar en vertegenwoordigt
29 volkstuincomplexen met een totaal van 6000
tuinen.
Paulien van de Loo, een Nederlands fotograaf,
brengt haar lente en zomer door met het ontdekken van deze Amsterdamse volkstuinen. Tot haar
verrassing heeft het niet alléén met groenten
kweken te maken.
Integendeel, ze bewondert voornamelijk prachtige siertuinen. Sommige tuinen zijn gewoonweg
betoverend met tere bloemen in elke kleurstelling
die je je maar kunt voorstellen, veilig in de schaduw van grote oude bomen. Andere tuinen lijken
aan hun lot overgelaten. In welke vorm dan ook,
in de ogen van een tuinder heeft elke tuin zijn eigen specifieke magie en unieke verhaal. Paulien
laat de magie zien van deze kleine paradijsjes van
Amsterdam en het verhaal erachter. Daarvoor
laat zij zich leiden door haar nieuwsgierigheid

naar de mensen en hun verhalen. Hoe zijn zij ooit
op hun tuin terecht gekomen? Wat trekt hen aan
en hoe besteden zij hun tijd?
Ze ontdekt een schat aan verhalen over liefde
voor tuinieren, de natuur, rust en gemeenschapszin. En ook over regels, overtredingen, werkbeurten en verschil in gedachten over natuurlijk
tuinieren. Volg haar op een reis in de wereld van
Amsterdams meest bijzondere tuinen.
Nieuwsgierig naar het boek? Je kunt het
boek hier alvast bestellen.
Tot 1 oktober is het boek in de voorinschrijving
te bestellen. Tijdens de voorinschrijving kost het
boek € 24,95 in plaats van € 29,95. Eind november
2017 ontvang je het boek als een van de eersten
direct na de boekpresentatie op het congres van
de Bond van Volkstuinders in Amsterdam.
Bestellen? Stuur een mailtje naar
info@paulienvandeloo.com
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INFO & MEER
agenda Algemene Leden Vergadering op 25 november 2017:
om 13 uur in de kantine van Tuinwijck
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV 24 juni 2017
5. Nulmeting watermeters en verrekening
6. Vaststellen begroting 2018
7. Benoeming bestuur/commissieleden
7.a Benoeming kascommissie:

INFO & MEER

zonnebloemenwedstrijd
Winnaar

8. Mededeling van uit het bondsbestuur
9. Agenda bondsvergadering (zie Vroegop nr. 105)
10. Voordracht lid van verdienste.
11. Voorstel Groene paden.
12. Sociaal huisje: werkgroep in oprichting
13. Rondvraag
14. Sluiting
De begroting vind je in de op 4 november per
mail verstuurde nieuwsbrief.

NIEUWE RUBRIEK
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

LEREN FIETSEN OP HET PAD
TUIN 178, LAZLO 1M40

Foto: evelyne dielen
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TUIN 188, ROBIN 1M80

Eerder dit jaar georganiseerde de kas een
wedstrijd wie van de kinderen de grootste
zonnebloem kon kweken. De kinderen kwamen
bij elkaar in de kas en mengden met de
betonmolen ingrediënten zoals mest om de
zaadjes in te planten. Voor de zekerheid heeft
de kas voor elke deelnemer nog een extra
zaadje gepland zodat niemand teleurgesteld
zou worden dat zijn of haar zaadje niet was
uitgekomen.
Begin september is de meting verricht en dit is
de top drie geworden van de wedstrijd. Veruit
de grootste zonnebloem stond in de tuin van
Sophia met een lengte van 2,85 meter. Jimi is
dus de winnaar.
Op een verdienstelijke tweede plaats met 1,80
meter eindige Robin Kreeft van tuin 188.
Lazlo van tuin 178 was het gelukt om een
zonnebloem te kweken van 1,40 meter.
Gefeliciteerd jongens!

TUIN 153 JIMI, 2M85

Klaverjasnieuws
Voor velen van ons zit het tuinseizoen er alweer
een poosje op. Ook dit seizoen hebben we met een
gezellig groepje iedere vrijdagavond geklaverjast.
Op 29 september was onze afsluiting van het klaverjassen op de vrijdagavond.
Het was een gezellige avond met een extra hapje.
Ook al was je deze avond niet in de prijzen gevallen, iedereen ging ter afsluiting met iets extra’s
naar huis.
In de winter klaverjassen we altijd één keer in de
maand op zondagmiddag.
De data zijn als volgt: 29 oktober; 26 november en
10 december. De kantine gaat open om 13:00 uur
en we starten met klaverjassen om 13:30 uur.
Kun je ook klaverjassen en heb je zin om eens
mee te doen, je bent van harte welkom!
Namens de klaverjascommissie Greet Bensch
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NIEUWE BEWONER
Zondag 22 oktober, buiten is het regenachtig, in de Kuip
is Ajax begonnen aan de Klassieker tegen Feijenoord, op
Tuinwijck wacht Marcel Ulrich van tuin 225.

na snel naar Bakkum om in alle rust te
studeren. Toen hij na zijn studie psychologie ging werken bij Heliomare in Wijk
aan Zee en aan zijn postdoctorale opleiding begon, bleef dat een aantrekkelijke gewoonte. Toen zijn ouders een jaar
geleden het huisje in Bakkum verkochten, was hij zijn studieplek kwijt. In zijn
studentenkamer vond hij geen rust, een
huis kopen was te duur. De vriend van
Amstelglorie bracht hem op een idee, hij
Hij is aan het studeren als ik arriveer. Het tuinhuis ziet eruit als schreef zich direct in op 5 tuinparken.
een studentenkamer, overal spullen, gereedschap, boeken etc., Het ging onverwacht snel. Toen hij
een weerspiegeling van zijn dagelijks leven. Marcel is, behalve
november vorig jaar tuin 224 kreeg,
tuinder, bezig met een postdoctorale studie psychotherapie.
sprong hij een gat in de lucht, een plek
Studeren op de tuin ervaart hij als een verademing, en prima
die doet denken aan Bakkum: rustig
te combineren met tuinieren en het tuinhuis opknappen.
en in de natuur. Maar er was zoveel te
Wat brengt hem op de tuin? De directe aanleiding was de ont- doen. Uit hun krachten gegroeide kappen, die al het zonlicht wegnamen, het
moeting met een vriend die een tuin op Amstelglorie heeft.
waren er wel 20. De volledig verzuurde
Maar het zaadje was al eerder gelegd. Zijn ouders hadden
grond verrijken met compost en paareen huisje ‘op’ Bakkum waar hij vaak kwam, ver weg van het
denmest, zodat er weer wat kon groeistedelijk rumoer. College volgen in de Roetersstraat en daar-

‘IK HEB ER ZIN IN OM
WAT TE GAAN DOEN VOOR
TUINWIJCK. ECOLOGISCH
TUINIEREN, MEEWERKEN
AAN RECYCLING VAN
TUINAFVAL, COMPOSTEREN,
MEEDENKEN’
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en. En het huis opknappen. Als cadeautje aan zichzelf begon
hij met de badkamer, ruim, mooi betegeld, regendouche. De
rest ziet er ook al goed uit, goed in de verf (zijn vader was
huisschilder), licht en luchtig. In de kamer staat een prachtige houtkachel die Ron nog gaat installeren, de dubbelwandige pijp staat al klaar.
Vol trots leidt hij mij rond in zijn tuin in wording, onder watercontainers waar de bodem uit is gesneden, groeit boerenkool, daarnaast staat pompoen. Ecologisch tuinieren is
zijn passie. Hij pakt een boek uit de kast, Handboek ecologisch tuinieren (Velt, 1988). Werken in de tuin is voor hem

een beloning voor werken aan zijn huis
of studeren. En het laat zich prima
combineren.
Op mijn tong ligt de vraag ‘wat zou je
willen betekenen voor Tuinwijck’, maar
hij is mij voor. Nu hij steeds meer vat
krijgt op zijn tuin en het huis vorm
krijgt, breekt een nieuwe fase aan. ‘Ik
heb er zin in om wat te gaan doen voor
Tuinwijck’, zegt hij. Ecologisch tuinieren,
meewerken aan recycling van tuinafval, composteren, meedenken over het
belang van Tuinwijck voor de stad. Als
ik de oproep van Liset Boukema (Gazet
juni 2017) om Tuinwijck open te stellen
voor niet-tuinders noem, tref ik meteen
een gevoelige snaar. Daar wil hij graag
aan meewerken.
Marcel voelt zich thuis op Tuinwijck, hij
vindt het leuk om mensen te ontmoeten en hij wil zich inzetten voor de Tuinwijckgemeenschap. Leuke jongen.
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TUINWIJCK

Junior

Afgelopen seizoen waren er ongelofelijk veel activiteiten voor de
kinderen. Op pagina’s hierna kunnen jullie daarover stukjes lezen van
onze eigen jeugdreporters Mika en Leander, Maar we beginnen met een
paar korte stukjes van Jessica, één van de ouders die activiteiten voor
de Kids Club organiseert.
Filmavonden:

Tuinwijck Floats:

In de kantine hebben dit jaar twee filmavonden
plaatsgevonden, lekker met je vrienden en vriendinnen chillen in de kussens met popcorn en limo.

Op een prachtige zonnige dag eind augustus hebben we alles wat vaart en drijft bij elkaar geraapt;
een sloep, sups, kano’s en heel veel opblaasbootjes
en zijn in de sloot achter Tuinwijck gaan varen. Het
was een prachtig kleurrijk gezicht en een heerlijke middag. Afgesloten met de inmiddels befaamde
pannenkoeken van Maik, kon de dag niet meer stuk.

Bramenpluk:
Begin augustus zijn we met een groot gezelschap
het pad richting Rust en Vreugd ingegaan en hebben op een prachtige dag kilo’s bramen geplukt.
Onder leiding van Sofia hebben we heerlijke jam
gemaakt en bramenijsjes. De jam is verkocht en
van de opbrengst kan de jeugdcommissie weer
een leuke activiteit organiseren. Het was een gezellige dag, tot in de late uurtjes.

Wil je op de hoogte blijven van de
kidsaktiviteiten? 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!
tuinwijck

s
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FOTO’S VAN VERSCHILLENDE FOTOGRAFEN.
DANK DAARVOOR EN BLIJF AJB FOTO’S
(OP HOGE RESOLUTIE) INSTUREN AAN
GAZET.TUINWIJCK@GMAIL.COM.

tuinwijck

s

Griezelen op
Tuinwijck

Halloween op Tuinwijck

Kampeerweekend

Kamperen in de kantine!

Er was een kampeerweekend georganiseerd voor de kinderen op
Tuinwijck. Vanwege het slechte weer gingen we kamperen in de kantine tijdens een gezellig weekendje in de herfstvakantie. Bijna alle
kinderen waren er en bleven in de kantine spelen of in een (zelfgemaakte) tent slapen. Het slapen was leuk. Niet iedereen sliep snel. Ik
sliep ook niet snel maar ik was binnen een kwartier in slaap.
Verder gingen we het volgende doen: zelf een stok slijpen, brood
maken (aan de stok), uiteraard slapen in een tent (met je broertje,
zusje of een goede vriend.) En met het broodjes bakken ging het
echt goed, we hadden allemaal een worstenbroodje gemaakt en
het was verrukkelijk! We gingen het boven een barbecue roosteren. Sommige kinderen gingen voor hun 4e broodje en als je het
te snel at dan verbrandde je je tong! Dat was met mij aan de hand,
dat deed veel pijn!
‘s Morgens gingen we ontbijten en met een volle maag uilen en andere vogels spotten. Ik zelf had er 15 van de 20 gezien, dat is best
veel! Andere kinderen hadden er ook veel maar ik weet niet precies
hoeveel. Daarna gingen we Weerwolven van Wakkerdam spelen.
Dat is een spel dat je een kaart hebt en dat is je rol in het spel. We
werden ook gedropt, dat was best raar want ik heb dat nog nooit
van m’n leven gedaan. Na de dropping aten we een koekje en kregen we warme chocolademelk. En toen werd iedereen opgehaald
en was het voorbij.

DE CONCLUSIE: HET WAS SUPER TOF!!!!!!

Door jullie verslaggever Leander Oudendijk 10 jaar tuin nummer 8
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Op 28 oktober heeft de kindercommissie een Halloween feest
georganiseerd voor de kinderen. Wij mochten eng verkleed
naar het jeugdhonk komen en
daar geschminkt worden. Er
lagen lekkere hapjes zoals eitjes met spinnetjes van zwarte
olijven, vampierentanden van
appel en spooklollies.
De ouders hadden het jeugdhonk leuk griezelig versierd. We
konden van papier en melkpakken lampionnen maken, met
stiften en glitters kon je ze versieren en kreeg een lichtje. Een
andere groep ging van meel
zelfgemaakte lijm maken om
stof te verstevigen om zo een
doorzichtig spook te maken. Als
avondmaal werden we getrakteerd op frietjes en ‘afgehakte
vingers’ worstenbroodjes en
daarna konden we lekker buitenspelen.
Toen het donker was gingen
onze lampjes aan en maakten
wij een wandeling voor snoepjes op het park. Daarna liepen
we via een griezelige weg in
het donker naar een feest in
tuinpark Rust en Vreugd. Daar
werd uitbundig Halloween gevierd met allerlei versiersels
(slingers en beeldjes van monsters en afgehakte hoofden),
en er was een vuurdanser die
danste op muziek van verschillende films en Halloweennummers. Ik vond het zelf een erg
gezellige avond en zal het graag
volgend jaar weer doen.
Door de juniorverslaggever: Mika
Oudendijk, 12 jaar, Tuinwijck nummer 8

JAPANSE DUIZENDKNOOP
De laatste Vroegop repte er al over en het
aankondigingsbord bij de ingang waarschuwt u ervoor: De Japanse Duizendknoop. Te herkennen aan de takken die via
een knoop naar de volgende tak gaan. Het
is een invasief gewas dat andere gewassen
wegdrukt. Ook op Tuinwijck is de Japanse
Duizendknoop gesignaleerd. Zoals hier op
de grens met het pad van tuin 178.
Zoals bij andere (on)kruiden als Haagwinde, mag deze nooit of te nimmer op de
composthoop belanden. Elk kleine stukje
dat blijft liggen of ergens anders terecht
komt zal een nieuwe plant vormen. De
enige manier om hem af te voeren is bij
uw huisvuil zodat hij in de vuilverbranding
wordt verbrand. Ook de wortels dienen uitgegraven te worden.
Er schijnt nog een mogelijkheid te zijn als
het echt niet meer te stuiten is om RoundUp te injecteren in de steel van de plant
en dan dezelfde procedure te volgens als
zojuist genoemd (afvoeren via huisvuil).
Echter, we raden het gebruik van dit gif ten
zeerste af. Het past niet binnen duurzaam
tuinieren en is zeer schadelijk voor mens
(kankerverwekkend), dier en milieu. In dat
geval is het beter om alles af te graven en
de boel af te voeren.

PADDESTOELEN
Dit stukje zouden we vorig
jaar plaatsen maar er kwam
iets tussen. Gelukkig is het
paddestoelenseizoen weer begonnen
en kunnen we er dankzij Miriam
ook in de Gazet van genieten.

De paddenstoelen waren erg laat vorig jaar vanwege
het droge weer. Maar gelukkig was er in november
een ware explosie, ik vond wel 40 soorten. Hier een
greep uit de verzameling.

Jonge Vliegenzwam

Vliegenzwam Amonita muscaria
Aan de noordkant vond ik een plek met een stuk of
tien exemplaren bij elkaar, van jong tot oud. In de
heemtuin vond ik er twee. Hierdoor kon ik mooi de
verschillende stadia vastleggen. Het is een giftige
soort die thuis hoort bij de Amanieten.
Veel Amanieten hebben spikkeltjes. Dit zijn restjes
van het ‘huidje’ dat over de paddenstoel zit als hij
nog jong is (een membraan dat vanaf de steel over
de hoed loopt). Vergelijk hieronder het hele jonge
exemplaar met de witte vezeltjes, en de oudere waar
deze als verdroogde ‘spikkels’ overblijven.

Oudere Vliegenzwam

Grote kale inktzwam Coprinus atramentarius

De ring die op de steel achterblijft als de hoed zich
opent is kenmerkend voor de Amanieten, maar ook
andere, zoals de parasolzwammen kunnen een
blijvende ring hebben, bij weer andere verdwijnt hij
al snel (helemaal of gedeeltelijk).
Als het membraan scheurt laat het een restje achter op
de steel in de vorm van een ring. Deze ring (annulus)
is links nog prachtig (vergelijk deze met de oudere
hierboven, waar alleen nog vage resten te zien zijn).

Waarom heet hij eigenlijk
Vliegenzwam?
Een mogelijke verklaring is dat het rode vlies op de
hoed de stof muscarine zou bevatten, waarvan een
vliegen dodend middel zou kunnen worden gemaakt.
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegenzwam).

Groene schelpzwam
Vliegenzwam Amanita muscaria

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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Op de speelweide vond ik de Groene Schelpzwam
(een stuk of 8) op de dode stammen.
Het is een algemene soort (plaatjeszwammen)
die op dood hout of levende stammen groeit. De
steel is zijdelings aangehecht. Zie je een zwam die
aan de bovenkant niet uitnodigt, kijk dan eens
aan de onderkant, je weet niet wat je ziet. Ik neem
meestal een klein spiegeltje mee om de onderkant
te bekijken, maar om een foto te nemen moet ik
toch echt vaak op de grond gaan liggen, zoals bij de
Groene schelpzwam rechts.

Groene schelpzwam Sarcomyxa serotina
Gewone zwavelkop
Deze groeide massaal op allerlei stobbetjes en stronken. De
kleur is kenmerkend, wat vaal
geel tot oranje-bruin. De plaatjes die aan de onderkant van de
hoed zitten zijn geelgroenig en
bij het ouder worden donkerbruin.

Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare
15 de Tuinwijck GAZET

BEROEPEN VAN TUINWIJCKERS

VOOR ONZE NIEUWE RUBRIEK TRAPPEN WE AF MET DEZE KNAPPE KLM
STEWARDESS ANNE-MARIE FABER. JE ZULT HAAR IN DE ZOMER REGELMATIG OP
HET PAD TEGENKOMEN IN HAAR UNIFORM

1

Boter, kaas en...
lieveheersbeestjes.
Zo’n leuk spelletje
maak je van een
boomstronk en
beschilderde
stenen.

3

Waar: Tuin nr 92
Op de tuin sinds: de zomer van 2016
Met Jurriaan, Rick, Lola en Casper* en
Mittens.
Werk: Stewardess. Het vliegen is een
leuk wereldje en ik heb veel vrije tijd.
Ik ben heel blij dat Jurriaan zo’n mooi
huisje heeft gebouwd.
Het is een perfecte combinatie met
ons huis in de stad. Hier kan ik Rick en
Lola lekker hun gang laten gaan.
Lekkerste plekje: in de zomer in m’n
stoel onder de pruimenboom. En
binnen, in de bedstee.
Leukste bezigheid is toch wel de
aankleding van het huisje. En nieuwe
plekjes in de tuin maken.
Toen we op Tuinwijck kwamen was
de hele tuin platgewalst en het huis
was gesloopt. Ik had geen idee wat er
stond aan planten en heb toen aardig
wat verplant naar nieuwe plekjes. We
werden erg verrast in het voorjaar. De
vorige bewoonster had erg veel mooie
dingen!
Favoriete plek: Ik ben dol op m’n
blauwe bes. Die doet het super. De
vijgenboom heb ik van vriendinnen
gekregen. Ik vind het een prachtig
blad. Verder hou ik van verbena en
oostindische kers.
Anne-Marie
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Haspel schommelstoel. Heerlijk
om op een zomerse dag in weg
te zakken, dus nu al maken.
Tussenstuk van houten haspel
verwijderen, houten lat bevestigen
op de binnenzijde ronding en er
planken op maken voor de zitting.

TUIN
BUDGET
TIPS

2
groenten
klimrek
Een tipi-tent-trellis
van takken en
boomstammetjes. om
pompoenen en andere
klimplanten langs te
leiden.

4

restjes groente? Pickelen!
De pickles (of tafelzuur, zoals het ook wel wordt genoemd)
in dit recept kun je na 1 of 2 uur al eten, dan zijn de smaken redelijk goed ingetrokken. Maar in de koelkast zijn
ze zeker een maand (of nog langer!) houdbaar. Zorg voor
brandschone potten en deksels door ze in kokend water te

5
Leuke job?
Geef je op!

gazet.tuinwijck@gmail.com

Joepie! Kerst komt er aan! Maak een krans van
appeltjes, of een lantaarn van takjes waardoorheen je kerstverlichting rijgt.

evelyne dielen

steriliseren, zo verleng je de bewaartijd. Nodig:
1 kg groente naar keus. Let op: harde groenten zoals
wortel, radijs, bloemkool en venkel zijn hier het meest
geschikt voor. Tomaten kun je beter niet gebruiken.
300 ml water
300 ml azijn naar keuze
100 gram suiker
3 theelepels zout
kruiden en specerijen naar keuze. Denk hierbij aan
venkelzaad, mosterdzaad, peperkorrels, steranijs, takjes
rozemarijn, dille…wat je maar lekker vindt.
Zet de gesteriliseerde potten klaar en snij de groente in
mooie stukjes (het oog wil ook wat!). Verdeel de groente
en de specerijen over de potten.
Breng het water aan de kook en voeg de azijn toe. Als
het mengsel kookt voeg je suiker en zout toe. Blijf roeren
totdat alles is opgelost en je een mooie heldere vloeistof
hebt. Giet het hete mengsel over de groentes. Zorg dat
de groentes onder staan en draai de deksels erop. Zet
de potten op hun kop weg om af te koelen. Zo trekken ze
vacuüm, wat de houdbaarheid verlengt.
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zoals de schilderijen van de kunstenaar

TUINEN VAN MONET
In augustus reed ik met een
vriendin naar Normandië om
daar te gaan kamperen. Als
tuinder ben je vanzelfsprekend
geïnteresseerd in andere tuinen
en we reden daarom gelijk door
naar Giverny waar de tuinen
van Monet zich bevinden.
Gelukkig waren we vroeg uit de veren,
de rij was al flink toen we voor de ingang
stonden. Enorme hoeveelheden Japanners stonden in de rij en na een kwartiertje wachten mochten we eindelijk
naar binnen. Ondanks dat het relatief
laat was in het seizoen stond alles prachtig in bloei. Je zag aan alles dat constant
planten worden toegevoegd aan de
borders die keurig op kleur zijn gerangschikt.
Het leek haast een soort van regenboog. Elke border had zijn eigen kleuren
combinatie die tot in de details was
gecomponeerd met allerlei verschillende planten en bloemen die ik normaal
gesproken niet zou combineren. Geen
groepje van plantjes bij elkaar maar alles
los van elkaar, met grote hoogteverschillen tussen de planten, waardoor het een
orgasme van kleur en vorm werd.
Na een kleine wandeling kom je terecht
in de Japanse tuinen met al haar waterlelies en bamboe, met kleine bruggetjes. ➜

IK WAS VERRAST DOOR DE
SCHOONHEID VAN DE TUIN EN HEB
VEEL INSPIRATIE OPGEDAAN VOOR
ONZE EIGEN TUIN

hoe maak je een

1

De vliegende den.
Hang je kerstboom op. Hoe?
Zie hiernaast de
trendy Kokedama
workshop.

EEN WAAR IDYLLISCH GENOEGEN
OM EEN IDEE TE VORMEN HOE
MONET HEEFT GEWERKT

KOKEDAMA
hangende tuin
o f

k e

r

s

t

b

o

o

stap 1 meng bonsai
aarde, veenmos en
klei tot een bal

Precies zoals op de schilderijen van de
kunstenaar. Je zou bijna foto’s kunnen
maken die lijken op zijn doeken.
Je kunt ook in zijn woonhuis rondlopen
en vanuit dat huis kijk je op de enorme
tuin. De keuken, slaapkamers en andere
verblijven zijn nog in perfecte staat en
hangen vol met schilderijen van hem
en zijn tijdgenoten. Een waar idyllisch
genoegen om een idee te vormen
hoe Monet heeft gewerkt hier in het
verleden.
Het was er flink druk, maar het is echt
een aanrader als u in de buurt bent. Ik
verwachtte een touristtrap maar ik was
verrast door de schoonheid van de tuin
en heb veel inspiratie opgedaan voor
onze eigen tuin. Toen we buiten kwamen
was de rij enorm. Dus ga vroeg of regel
een kaartje online en ga via de ingang
voor grote groepen.
Het plaatsje zelf is ook een aanrader,
je herkent bijvoorbeeld het plaatselijke
hotel waar hij samen kwam met
collega’s als Cezanne, Rodin en Renoir.
De prijzen om te eten zijn stevig dus
neem je eigen boterhammen mee als je
wat minder fortuinlijk bent.
Henri Blommers

KERST
BUDGET
TIPS

;

-

)

stap 2 maak er
een gat in,
stop de wortels
van de
planten
erin

2

De Kokedama is
een handgemaakte
bol vervaardigd
uit natuurlijke
kokosvezels. De
inspiratie voor
dit concept ligt
in de Japanse
bonsai-techniek
(kokedama)
om planten
in mosbollen
te verwerken.
Weer eens iets
anders dan de
gebruikelijke plastic
hangpot.

m

gat

stap 3 bedek

wortels

met blad -of
veenmos

stap 4 wikkel
er touw
omheen

mos

touw

stap 5 met
het laatste eind
touw hang je
de kokedama op

stap 6 besproei

3

met water

Takkie terug als
kersthanger aan
de deur.
Daarnaast:
gebruik de onderstaande techniek
voor een verticaal
kerststuk.

4

Struikklimop, olijfblad, taxus, fijne
rododendron en mos,
takken en naalden
van de den, hulsttakjes, dennenappels.
Kies voor groen met
een fijne structuur,
anders wordt het al
snel lomp. Zoek veel
verschillende structuren en tinten groen,
dit maakt je kerststuk
wat geraffineerder
dan wanneer je één
soort groen
gebruikt.

5

Voor en na: wit
gespoten of met een
sponsje en verf wit
gemaakte takken en
dennenappels met dik
ijzerdraad bij elkaar
gebonden. Afgemaakt
met veren, hulsttakjes
(of coniverentakjes),
kerstballen en rozen
(of andere bloemen
die je eventueel in
kleine bloembuisjes
zet, waarin je ze
water geeft). Op
fabulousfeelingblog.
nl vind je de stap voor
stap uitleg.

6
ALVAST HELE
FIJNE FEESTDAGEN
DE REDACTIE

Tenslotte zet je je
tuinkabouters aan
het werk om dit
cactus kerstmutsje te
breien.
evelyne dielen

NIEUWS

van de verfraaiing
November heeft zijn intrede gedaan en de activiteiten op de tuin staan
op een laag pitje. De verfraaiingscommissie heeft haar seizoen ook
afgesloten op 7 oktober jl.

Het regende die ochtend flink en het werd helaas
niet droog, toch hebben de tuinders, gehuld in
regenpakken nog heel wat werk verzet. Om 12.00
werden de natte tuinders onthaalt met warme
soep, heerlijke broodjes en quiches. Dank aan al
diegenen, die al dat lekkers verzorgt hebben.
Tijdens de lunch was het ook nog mogelijk om tegen een redelijke prijs bloembollen te kopen. Ze
moeten uiterlijk eind oktober de grond in en zijn
in het voorjaar een lust voor het oog.

Het perk voor de kantine was dit voorjaar en zomer
volop in bloei en menig tuinder heeft zijn complimenten uitgesproken voor deze mooie borders.
De verfraaiingscommissie was elke zaterdagochtend paraat om het werk uit te delen en daarnaast hebben ze samen met het bestuur in juni
de aftrap gegeven om de tuinen te schouwen.

Op de volgende punten zijn de
tuinen geinspecteerd:
• Het pad onkruid vrij maken.
• Overhangende takken op het pad verwijderen
op minimale hoogte van 4 meter.
• De heg tot 1.80 meter snoeien.
• ( Tuin)materialen en zakken met vuil in de tuin
opruimen.
• Dode bomen verwijderen.
• De tuin maakt een verwaarloosde indruk.
• De tuin is niet toegankelijk.
De verfraaiingscommissie heeft naar aanleiding
van de controle 84 tuinders aangeschreven, dat is
36,7%. De brieven zijn digitaal verstuurd en degene zonder email adres hebben op de ouderwetse
manier een brief gekregen, dit was wederom een
hele klus. De digitale verzending is niet alleen een
milieuvriendelijke, maar ook een snelle manier
om tuinders te informeren.
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Bij het schouwen waren soms tuinders op hun
tuin aanwezig en die reageerden positief, in een
gesprek konden dan de verbeterpunten besproken worden. Helaas waren er ook tuinen, die niet
toegankelijk waren en die hebben na een schrijven alsnog een afspraak gemaakt om geschouwd
te worden.
In augustus heeft de verfraaiingscommissie de
nacontrole gedaan en nogmaals 84 tuinen geschouwd, waarvan 31 tuinders wederom zijn aangeschreven.
Dit kost heel veel tijd, laten we proberen het volgend seizoen deze getallen omlaag te krijgen. Op
het mededelingenbord wordt door de verfraaiingscommissie ruim van te voren aangegeven
wanneer de tuincontroles plaatsvinden, laten we
er voor zorgen dat de tuinen in orde zijn en toegankelijk zijn.
Bij de eerste tuinschouw hebben wij heel veel
verzorgde, fraaie en bijzondere tuinen gezien, die
een lust voor het oog zijn, wat dat betreft is tuinschouwen heel leuk.
Met ingang van dit tuinseizoen is de hoogte voor
de overhangende takken van drie naar vier meter
gegaan, omdat de veiligheidseisen zijn bijgesteld,
dit heeft te maken met de toegankelijkheid van
brandweer- en ziekenwagen.
Tot slot wil de verfraaiingscommissie van de gelegenheid gebruik maken om alle tuinders te bedanken voor hun medewerking.
In de winter zullen er nog wat winterklussen gedaan worden en dan gaan we het volgend jaar
weer plannen maken voor een nieuw seizoen.
Allemaal een fijne winter en tot in het voorjaar.
Namens de verfraaiingscommissie,
Maartje Root

eigen stukjes
Wisseling van personen
(onderhoud eigen stukjes)
Zoals misschien niet iedereen weet heeft er
binnen de verfraaiingscommissie een wisseling
plaatsgevonden bij de personen die de eigen
stukjes controleren.
Dit jaar hebben Martie en Cora B. deze taak op
zich genomen en controleren ze de eigen stukjes
in principe iedere zaterdag van de nieuwe maand
tussen 10.00 - 12.00 uur. Dit komt neer op zeven
á acht keer per tuinseizoen. De correspondentie
met de tuinders die een eigen stukje in onderhoud hebben vindt in principe per e-mail plaats
waarbij indien nodig foto’s toegevoegd worden
om zaken te verduidelijken. Vragen kunnen niet
alleen per e-mail maar ook persoonlijk gesteld
worden en daarvoor is het wel verstandig om dit
even van de voren te melden zodat het stukje dat
de tuinder in onderhoud heeft op de zaterdagochtend om 10.00 uur als eerste door de twee dames wordt bekeken zodat de tuinder daarna weer
van zijn of haar dag kan genieten.

waarnemen en de eerste voorbereidingen voor
stukje 44a zijn al gemaakt. In dit stuk waren de
bomen door zwammen aangetast die het spinten kernhout van de bomen binnen waren gedrongen dat een gevaar kan opleveren bij een
heftige storm. Wij hopen dat u net zo enthousiast na de realisatie zult zijn als wij. Ons tuincomplex bestaat al een tijdje en dit kunnen we
zien aan de zeer mooie en ook oude bomen en
om het zo te behouden is regelmatige inspectie
nodig. In de volgende Gazet houden u van de
vorderingen op de hoogte.
De verfraaiingscommissie

Om het af te maken heeft de
verfraaiingscommissie het
bestuur gevraagd om bij iedere
stukje een hardhouten paaltje
met nummer te plaatsen.

Opmeten van de eigen stukjes
De komende jaren streeft de verfraaiingscommissie naar het opmeten en het in kaart brengen
van de 28 eigen stukjes. Omdat de grootte van de
stukjes niet voor iedereen gelijk is, willen we dat
nu evenrediger gaan verdelen.
De tuinder moet denken aan:
• volledige onderhoud eigen stukje (er is geen verandering)
• t wee eigen stukjes worden samengevoegd tot
één of
• onderhoud eigen stukje plus 5 werkbeurten
(stukje is volgens de norm te klein).
Soms is de beplanting in een eigen stukje niet
meer zoals het hoor te zijn en wordt het door de
verfraaiingscommissie heringericht. Daar zijn het
afgelopen seizoen afspraken met het bestuur
over gemaakt. De tuinders hebben de veranderingen al met de stukjes 50b en 50c kunnen

advertentie

MOESTUINIEREN

Herfst, dat betekent regen, kou,
zon, wind, kortere dagen, de tuin
in rust. Wat kun je doen om de
moestuin winterklaar te maken?

a rt i k e l 4
Sofia en ‘de vergeten groentes’
Topinamboer (oftewel aardperen) kunnen vanaf
half november en de gehele winter geoogst worden. Je neemt uit de grond wat je wilt eten, de rest
laat je zitten tot de volgende keer dat er aardperen op het menu staan. De kardoenplant (‘Spaanse’ artisjok) kan wel wat vorst verdragen. Maar
kou en nattigheid is funest voor de plant. Als er
veel vorst komt, kun je de plant het best afdekken
met wat takken die beschutting bieden. Warmoes
(snijbiet): deze kan je aanaarden, zo hoog dat de
bladstelen niet meer te zien zijn. Dit voorkomt
schade in de winter én zorgt er voor dat je in het
voorjaar al vroeg verse snijbiet kan eten.
Verder heeft Sofia de braam gesnoeid zodat deze
volgend jaar weer veel vrucht zal geven. De takken waar vruchten aan hebben gezeten moet je
wegsnoeien. Het snoeien kan ook nog wel in het
voorjaar tot uiterlijk in maart, daarna niet meer
want dan begint de groei weer.

Moestuin in ‘bakken’
Wat je kunt doen, is het weghalen van oude planten, zaailingen en onkruid. En als je er niet toekomt om dat deze herfst of winter te doen, kan
dat ook nog in het voorjaar!

WINTERKLAAR MAKEN VAN DE MOESTUIN
Maar, moet je wel iets doen of laat je alles met
rust? Ik vraag het aan enkele tuinders die ik het
afgelopen jaar geïnterviewd heb, en ik lees wat
in tuinboeken en tuinbladen. En ik begin met de
raad van De Tuinmannen.

Informatie uit boeken en
tijdschriften
In het oudste boek dat ik heb, uit 1956, ‘Ik kan
tuinieren’ door A.J. Herwig, staat geschreven:
• oktober: De spit ruw laten liggen, niet fijn harken, opdat de wintervorst goed in de grond kan
dringen.

De Tuinmannen Jacobse en Van Es
Zij hebben de term geïntroduceerd, ‘winterklaar
maken van uw tuin’. Van Kooten en De Bie als De
Tuinmannen Jacobse en Van Es. Neutronenkorrels
zijn nodig om scheurgras te verrijken, en dode
aarde moet gestipudeerd worden met bavianeprigment. En zorg ervoor dat planten met bladschurft verwijderd worden!
Kijk hier: https://hilversumtv.nl/2016/van-kootenen-de-bie-jacobse-van-es-maken-uw-tuin-winterklaar-vpro1979/

HET IS TIJD OM TUINBOEKEN TE LEZEN
EN BEGINNEN MET PLANNEN TE MAKEN
VOOR HET VOLGEND JAAR.
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• november: In de moestuin is het werk nu afgelopen.
• december: Het is nu tijd om tuinboeken te lezen
en beginnen met plannen te maken voor het volgend jaar. Vele zaden kunnen nu al besteld worden.’
Ook lees ik in diverse boeken dat sneeuw niet
ondergespit moet worden, omdat dat de verwarming van de grond in het voorjaar vertraagt. Laat
sneeuw juist als dekmantel liggen.
In het ‘Handboek Ecologisch Tuinieren’, onder
redactie van en uitgegeven door VELT in 2014,
staat het volgende: ‘In de herfst neem je, indien
nodig, de spitriek of grelinette ter hand om verdichte grond te luchten. Als de grond er los bijligt,
is dat niet nodig. Onkruidvrij maken is wel een absolute must. Op die onkruidvrije grond breng je
een laagje aan van 0,5 tot 2 cm dik met hooi, stro,
bladafval, lang gras of ander kruidachtig materiaal. Dikkere lagen beletten de grond te ademen.
Een voordeel van winterbedekking is dat de temperatuur onder de laag altijd iets hoger blijft dan
die in onbedekte grond. De bedekking werkt als
een soort isolatiedeken. Het temperatuurverschil zorgt ervoor dat de activiteit van bodem
organismen in die bedekte grond op een hoger
peil blijft en in de lente een kleine voorsprong
heeft op de activiteit in onbedekte grond.
In de loop van maand maart neem je de bodembedekking weg. Anders vormt deze een isolerende laag die de grond belet op te warmen. De bedekking kan nu op de composthoop.’
➜

Informatie van tuinders
De ‘klassieke’ moestuin van Bart Berndsen
Bart haalt in ieder geval al het eenjarig goed
weg. Alle groenten zijn al geoogst. Als het nu
een paar dagen goed droog weer is, spit Bart
het de moestuin om. Ongeveer 10 cm diep zodat de vorst dan zijn werk kan doen. Verder
strooit Bart kalk tegen de zurigheid. Dit herhaalt
hij in januari. De tonkinstokken (bamboestokken waar de bonen tegen aan hebben gegroeid)
haalt Bart uit de grond en zorgt ervoor dat deze
droog de winter door komen.
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ADVERTENTIE

RECEPT & PUZZEL
GEROOSTERDE
TUINGROENTEN MET
GEITENKAASTERRINE

Ingrediënten:

• 1 kilo groenten
• scheutje olijfolie
• 4 takjes tijm
• verse rozemarijn
• zeezout
• zwarte pepers
• 200 gram zache geitenkaas
• 1 eetlpl walnotenolie
• 1 theelepel verse tijm
• 1 eetlpl bladpeterselie
• 50 gram gekneusde walnoten

In ‘De Tuinliefhebber’, het blad van de AVVN dat
wij allemaal ontvangen, staat geschreven dat het
voordeel van het onkruidvrij maken van de grond
is dat vogels gemakkelijk de weggekropen slakken kunnen verschalken! Dat komt mooi uit, dan
kunnen deze slakken niet in het voorjaar de jonge
zaailingen opeten.
En ook lees ik dat kalk de zuurgraad van de bodemverbetert, waardoor gewassen beter de voeding uit de bodem kunnen opnemen.

Een herfst-tip
Tot ongeveer half november kun je nog knoflook
poten. Splits de bollen in teentjes. De mooiste
en grootste tenen geven de meeste kans op een
oogst van grote bollen. Poot de teentjes met de
punt omhoog in de grond, ongeveer 4-6 cm diep
en een afstand van 10 cm van elkaar. Na het planten komen er smalle bladeren, die stoppen met
groeien als het flink koud wordt. In het voorjaar
groeit het blad weer verder en in de zomer kun
je de bolletjes knoflook oogsten, als het loof dor
en bruin wordt. En als je de knoflook tussen de
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Twilight mechaniek

SLAAPBANKEN
& BEDKASTEN
Kom naar onze
showroom voor het
hele assortiment

Bereiding

Maak de groenten schoon. Maak
een marinade van de olijfolie, tijm,
rozemarijn, zeezout en zwarte peper. Giet die over de groenten. Laat
een uurtje intrekken.
Rooster de gemarineerde groenten.
in een hete oven op 180 graden C.
Doe de geitenkaas en de
walnotenolie in een kom. Roer deze
glad, niet luchtig. Voe de tijm en
de peterselie toe. Schep de massa
in de terrine. Strooi de gekneusde
walnoten erover en garneer de
terrine met enkele takjes verse tijm.

De grootste
speciaalzaak in
Nederland voor

Dwarsslaap mechaniek

Bedkast Florenz

Showroom:
Middenweg 109-113a
1098 AH Amsterdam

WIN HET BOEK DE WILDE STAD

Opklapbed Cubed

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

Deze maand geven we drie exemplaren weg van het boek De Wilde Stad waarin we kennis maken met de dieren
die leven in de Amsterdamse binnenstad. Je kan meedoen t/m 4/12/’17 Geef je oplossing op mokummagazine.nl
aardbeien of onder de rozenstruik poot, dan is
dit een hele goede combinatie. Dat hoorden we
tijdens de workshop combinatieteelt vorig jaar.
Je kunt ook nog in het voorjaar knoflook poten.
Het is wel zo dat de planten die kou hebben
gehad later gemakkelijker overgaan tot bolvorming. Je kunt knoflook bestellen bij zaadhandels (bijv. bij Carel Bouma Biologisch Pootgoed).
Ook kun je knoflook uit de winkel gebruiken, bij
voorkeur biologisch geteelde knoflook omdat
deze niet behandeld zijn met bestrijdingsmiddelen waardoor ze niet meer kunnen uitlopen.

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/
MM112017

HORIZONTAAL

1. Amsterdams woord voor slapen
5. Afval
7. Restaurant aan de Bos en
Lommerweg
10. Hoofdstad van Kroatië
VERTICAAL

1. Bioscoop The …
2. Bank op de Keizersgracht
3. Winkel in de Cornelis Schuytstraat
4. AIJC is een Amsterdamse …
6. Hostel in Noord, … ’n Abner
8. Sociëteit in de Warmoesstraat
9. Club op het Rembrandtplein

Esther Frijns

Esther Frijns

DE RANSUIL

HET RANSUIL THEATER,
IEDEREEN WAS NIEUWSGIERIG
NAAR HET JONG

In de vorige Gazet heeft u de foto van een jonge ransuil kunnen zien.
Vier jaar geleden toen we in januari naar ons net gekochte tuin wandelden zagen we vlak bij het speelveld een bosje naaldbomen met daar
onder een paar uilenballen. De daarop volgende lente hoorde ik regelmatig het hoge geluid van een ransuil jong dat riep om zijn ouders.
Jammer genoeg werden de uit de hand gegroeide coniferen, waar
ze in hadden gezeten, gekapt en heb ik vervolgens een paar jaar de
uil niet meer gehoord of gezien.
De specifieke kenmerken van de ransuil zijn dat hij iets kleiner oogt
en slanker is dan de bosuil. Opvallend zijn de lange, vaak omhoog
gerichte oorpluimpjes en de geeloranje ogen. Ransuilen zijn veelal
verscheidene jaren trouw aan een nestomgeving, maar niet perse
aan hetzelfde nest. Bijvoorbeeld omdat een vorig gebruikt kraaiennest in verval is geraakt. De ransuil jaagt het liefst in het open
veld waar voldoende muisjes zijn en ze broeden het liefst in naald
bomen die hen de beste bescherming geven. In de winter verzamelen ransuilen zich in groepen, vlakbij gunstige voedselgebieden.
De ransuil staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.
Rode Lijsten bevatten soorten die worden bedreigd of kwetsbaar
zijn. We kunnen op Tuinwijck met elkaar het leefgebied van de uil
verbeteren. Door goed te kijken welke bomen beter wel of juist niet
gekapt zouden mogen worden. Ook het ophangen van uilenkasten
in bomen en bij het speelveld een houtwal maken zou kunnen helpen, omdat veldmuizen en woelmuizen belangrijke prooien zijn.
De ransuil broedt meestal maar een keer in het voorjaar, en afhankelijk van het voedsel aanbod komen 4 tot 6 eieren uit. Afgelopen
voorjaar waren het 2 jongen die na ongeveer 3 weken al in de boom
klommen en na 6 weken al goed konden vliegen. Op de foto kon je
goed het pluizige verenkleed zien. Velen hebben vast het piepende
bedelgeroep ‘s avonds gehoord op Tuinwijck. Na ongeveer 3 maanden moet het jong voor zichzelf gaan zorgen en kan het honderden
kilometers verder trekken Vanaf het najaar verzamelen ransuilen
zich in groepen en bezetten ze vaste rustplaatsen, het verblijven
overdag wordt roesten genoemd. Ransuilen vanuit NoordoostEuropa trekken ’s winters zuidwaarts.
Het mooiste bij avondschemer in de zomer
vond ik het geruisloos vliegen van de volwassen uilen over het park. Een cadeautje van
moedernatuur, waar we zuinig op moeten zijn.
Het natuurlijk tuinieren, geen gif gebruiken om
insecten en de diertjes die de uilen eten gezond te houden, het maken van nestplekken en
houtwallen kan daar bij helpen. Geniet van de
ransuil en, als u niet kunt slapen van het gepiep
van de jonge uilen, bedenk dan maar hoe bijzonder ze zijn.
Marjan Kuiper
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KAS
krakers

In de komende nummers willen
we de kas in het zonnetje zetten.

Bij binnenkomst waan je je in een oase van
rust, terwijl er tegelijkertijd vol overgave word
gewerkt. De kasmedewerkers zaaien, stekken, enten en planten er lustig op los. Niet alleen op zaterdag tussen 10 u en 12.30 u maar
ook op andere dagen zie je Karel of Peter of
een andere vrijwilliger er binnengaan om de
jonge zaailingen te inspekteren. Is je interesse gewekt in het aanschaffen van planten
voor je tuin, dan kun je ervan op aan dat zo’n
plant met een leuke anekdote aan je wordt
verkocht. Zo zag ik laatst een geweldige stek
van een vijg, helaas kon Peter die niet aan me
verkopen omdat hij hem verder ging stekken.
Deze vijgenboom in wording kwam van een
vriend van hem die woonachtig is in Marokko,
het zou geweldig lekkere vijgen gaan produceren, verzekerde hij me, helaas is het even
wachten tot we de vruchten daarvan kunnen
plukken. Ook wees hij me hoe je deze vijg zou
kunnen omenten, je kan een 2de en 3de ras
enten op een bestaande boom van minstens
een jaar, wonderlijk!
Weet je trouwens dat er een pracht van een
vijgenboom bij het spoorviaduct bij de van
Swindenstraat staat? Volgens Peter kan het
niet anders dan dat iemand ooit een vijgenpit uit het raam van een rijdende trein gooide
die daar wortel heeft geschoten. De kasmede
werkers weten alles groter te laten groeien,
ook zo’n vijgen verhaal.

NULMETING

WATERMETERS

Colofon
OFFICIEEL ORGAAN VAN TUINPARK

TUINWIJCK, AFDELING VAN DE BOND VAN
VOLKSTUINDERS
Adres:
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.

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

Sluitingsdatum voor kopij
voor de volgende Gazet:
15 februari 2018

Alweer een paar maanden
geleden ging ik met Judith
Berghuis van tuin 201 de
eerste meters opnemen.

Het was prachtig weer en wij hadden er
zin in. De zondag daarna, samen met
Tascha Valens, tuin 20, was andere koek.
Er was die nacht daarvoor een heftige
stortbui geweest en op de dag zelf regende het ook, desondanks hebben we die
dag wat meters op de foto gezet. De week
daarna hielpen Maps Färber van tuin 11,
Ingrid Albreghs van tuin 171, Guido Zonneveld van tuin 200, Marcella Wolff van
tuin 198 en Yvette Korzlius van tuin 208.
In de herfsvakantie zijn de laatste watermeters gefotografeerd. Eentje liet zich niet
fotograferen, deze zat te diep, gedraaid en
in een put vol water.
Het was een pittige klus maar ook een
hele leuke ervaring: leuk om te zien hoe
inventief de helpers waren en hoe hulpvaardig en betrokken de tuinders. Allerlei bakjes en gereedschappen werden
aangereikt, pompjes in de put gehangen
en putten voor ons leeggeschept. Putten
waren aangegeven met een briefje of zelfs
pijltjes. De nulmeting is geslaagd! Er is
nu een fotoarchief van alle watermeters
en tuinders, zorg goed voor uw waterput.
Sluit uw kraan af in dit seizoen en isoleer
uw put door een laag piepschuim. Als u
uw watermeter vervangt, noteer de eindstand en geef de vervanging en de eindstand door aan het bestuur. Dit laatste is
belangrijk om het juiste verbruik te kunnen vaststellen.
De klus is geklaard met dank aan Tascha,
Guido, Maps, Ingrid, Judith, Yvette,
Marcella en Ron.
Sonja
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