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Zo schrijf je een stukje over de noodzaak dat er bestuurders komen
die het stokje overnemen omdat je van plan bent te stoppen.
Eén Gazet verder en er zit alweer een nieuw bestuur. Hoe kan het
lopen. De overdracht op 6 juli jongstleden ging dan ook op een
prettige manier en ik was onder de indruk van het aantal nieuwe
bestuurders dat zich voorstelden onder leiding van Astrid, onze
nieuwe voorzitter. Ik ben ervan overtuigd dat de goede persoon
op de juiste plaats zit en dat onder haar leiding Tuinwijck in goede
handen is. Zelf zal ik, waar nodig, ondersteuning geven en de
kennis die ik heb opgedaan de laatste 4 jaar overdragen.
Ik wil de commissieleden waar ik mee gewerkt heb bedanken voor
hun ondersteuning in de periode dat ik voorzitter was. Zonder
commissies kan een bestuur niet werken.
Zelf blijf ik bij de kantine- en ontspanningscommissie mijn
steentje bijdragen.
Ik heb de periode als voorzitter nooit als een last ervaren,
en het altijd met plezier gedaan ondanks dat je tuinders wel
eens moest aanspreken op hun gedrag. Boetes zijn er nooit
gegeven in mijn periode. We probeerden het altijd op de
lossen met een gesprek.
We zullen elkaar vast nog tegenkomen want ik blijf tuinder.

Veel tuinplezier.
Wil Janssen
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COMBINATIETEELT
interessante Workshop

Juni 2016, gegeven door Marie José Meertens

afscheid

NEMEN

doet pijn

Nico en Koosje
en Henk en Marie
gaan Tuinwijck
verlaten.
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OPEN TUINKUNSTDAG
Door Judith & Chris

Nog maar drie maanden geleden deed Wil
Janssen een oproep voor nieuwe bestuursleden
en dacht bij zichzelf: “dat loopt zo’n vaart niet”.
Maar dat deed het wel, op 6 juli werd een
volledig nieuw bestuur geïnstalleerd. Zo snel
kan het gaan.
Ook bij de Gazet is volop beweging. Nadat met
de komst van Evelyne, een jaar geleden, het
blad een metamorfose onderging is nu Henri tot
de redactie toegetreden. Hij is fulltime fotograaf
en ook lid van het nieuwe bestuur. In deze Gazet
vindt u veel foto’s van zijn hand en ook artikelen
over oud-tuinder Berend Visser en archiefbeelden van Tuinwijck uit de begintijd.
Verder vindt u in deze Gazet natuurlijk informatie
over het nieuwe bestuur. Maria Derksen vertelt
over de workshop ‘Combinatieteelt’, Paula en
Cor hebben goed nieuws over de bijen, Cora
Hazewindus schrijft over de geschiedenis van
de braam, Miriam Langeveld dook in haar
fotoarchief voor natuurfoto’s van dit seizoen en
Maartje Root brengt nieuws van de verfraaiing.
Judith Berghuijs bezocht de tuinen die deelnamen aan de Open TuinKunstdag en vertelt over
haar ervaringen, Evelyne maakte foto’s. En wat
doe ik zelf? Zoals u aan deze lange lijst met
bijdragen van anderen kunt zien, steeds minder.
Heerlijk om samen te werken en ervaringen te
delen. Met Henri bracht ik een bezoek aan Henk
en Nico, twee tuinders die ons gaan verlaten, wij
doen verslag.
Namens de redactie, Kees Keijser

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

EN OOK:
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ARCHIEFBEELD 16
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BEREND VISSER
TUINMANSGELUK 24
Foto’s van

MIRIAM LANGEVELD
van Tuinwijck

koffie met de oud eigenaar

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

Door Cora Hazewindus
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VAN DE VOORZITTER
BESTE TUINWIJCKER,

LEERT

ONKRUID IS OOK EEN BLOEM, ALS JE HET

KENNEN

Op 6 juli waren er heel veel tuinders aanwezig bij de
bijzondere Algemene ledenvergadering, sommigen
hebben zelfs de gehele vergadering gestaan omdat
er niet genoeg stoelen waren.
Met staande ovatie hebben we afscheid genomen
van de voorzitter Wil Jansen, secretaris Joop Bruggeman en penningmeester Piet Mosman. Natuurlijk
dank ik ze nogmaals voor hun tomeloze inzet voor
Tuinwijck en de “Gouden Kabouter” hebben zij dan
ook meer dan verdiend.
Door uw massale opkomst geeft u blijk dat u wel degelijk mee wilt denken over het reilen en zeilen van
Tuinwijck.
Zoals ook gezegd op de ALV, ga ik samen met de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de commissies een gesprek aan met die tuinders die zich inzetten voor Tuinwijck.
Om te kijken hoe het gaat, wat we kunnen verbeteren en om te horen wat voor ideeën er leven. Ook
kijken we naar de gebouwen en materialen en maken we daarvoor plannen voor de korte en lange
termijn.
Graag zou ik u ook willen betrekken bij beslissingen
over Tuinwijck. Ik heb in gesprekken gemerkt dat er
veel kennis en expertise aanwezig is en het zou zonde zijn als we die niet gezamenlijk inzetten voor de
vereniging.
We zullen daarom thema-avonden gaan organiseren
en u bent daar van hart welkom om met elkaar en
het bestuur van gedachten te wisselen.

Op woensdag 3 augustus organiseren we een
thema-avond over veiligheid. Naar aanleiding
van de inbraken en het recente bezoek van de
ambulance op het park willen we op deze avond
samen met de wijkagent en u gaan kijken wat wij
samen nog meer kunnen doen aan onze eigen veiligheid en toegankelijkheid voor nooddiensten op
het park. Momenteel wordt er 0geschouwd. We
kijken daarbij waar lage takken en obstakels zich
bevinden op de paden. Deze obstakels maakten
het niet mogelijk dat de ambulance dichter bij kon
komen en u weet: bij 112 telt iedere seconde.
Op het puntje wordt aan extra verlichting en een
camera gewerkt zoals afgesproken in de ALV. Kortom tuinders: kom naar de veiligheidsavond.
Via de Gazet en nieuwsbrief en website proberen
we u op de hoogte te houden.
Maar wist u dat er ook een Facebook pagina genaamd Tuinwijck Amsterdam is waar u zelf ook iets
kunt plaatsen en vergeet het mededelingenbord niet.
De openingsavond en muziekverzoekavond zijn
alweer druk bezocht, en de woensdagmaaltijden
lijken niet aan te slepen. De temperatuur stijgt en
het geurt naar kamperfoelie op de paden. Het natuurlijk tuinieren is beloond met 3 sterren en al die
mensen die zich daarvoor inzetten gaan voor de
4de ster. Veel leesplezier met deze Gazet en geniet
van Tuinwijck.
Uw voorzitter, Astrid Kuiper

(A.A. Milne)

Wat is jouw
mening?

BLOEMEN ZIJN RUSTGEVEND OM NAAR TE KIJKEN.
ZE HEBBEN GEEN EMOTIES NOCH CONFLICTEN.
Sigmund Freud.

bloemen maken mensen
beter, gelukkiger en meer
behulpzaam; zij zijn

against her ankles as
she trod

als geur zichtbaar was,
zoals kleur, zou de

ZONNESCHIJN

THE LUCKY

ZOMERTUIN

buttercups did nod.

eruit zien als regenboog wolken.

(Luther Burbank)

(Jean Ingelow)

(Robert Bridges)

voedsel en medicijnen voor de ziel.
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De redactie vindt het belangrijk dat u meepraat
over het wel en wee van het tuincomplex. Laat
van u horen! Mail aan gazet.tuinwijck@gmail.com
We ontvangen graag kopij voor de komende
nummers van u. Daarnaast zijn we op zoek naar
redactieleden, of mensen die regelmatig mee
willen denken over de Gazet. Ook foto’s zijn
welkom. Wie weet verschijnt uw foto pardoes op
de omslag!
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INFO & MEER

ZOMER OP TUINWIJCK

Natuurlijk was het tuinseizoen al lang begonnen, maar de zomer liet
nog even op zich wachten. Die kwam tegelijk met de start van de
schoolvakanties.
In de kantine werd dit begin luister bijgezet door een optreden van ene Eric,
volkszanger. Terwijl Eric zijn gezang inzette, genoot het publiek op het terras
van het avondzonnetje. Eric kwam af en toe even kijken. Een licht regenbuitje
verstoorde dit wankel evenwicht, en toen Jaap en Vonne de dansvloer
betraden, kwam ook daar de avond op gang.

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

Het tweede evenement was het gezamenlijk woensdagmaal in de kantine,
net als vorig jaar. Toen was het een groot succes. In het begin zo’n 20
maaltijden, maar al snel werden het er 50 en moesten de schnitzels,
kroketten en zelfs bitterballen in het vet om de bezoekers te voeden. Met
deze ervaring in het achterhoofd, had IJsbrand deze keer royaal ingekocht:
60 halve kippen. Er kwamen 85 mensen.

TUINPARK TUINWIJCK’S NIEUWE BESTUUR
Op de Algemene Leden Vergadering van 6 juli werden deze bestuursleden verkozen:
Boven (v.l.n.r.): Yvette (Arbo), Ans (32, Secretaris), Karel (7, Kas en Verfraaiing), Floyd (178,
Technische zaken), Henri (200, Communicatie en Processen), Sofia (Arbo en projecten)
Onder (v.l.n.r.): Rinia (185, Penningmeester), Roos (199, Vicevoorzitter), Astrid (176, Voorzitter),
Marcella (198, Projecten, Jeugd & Kantine), Sonja (217, Tweede secretaris)
Het nieuwe bestuur zou er niet zijn zonder de tomeloze inzet van het aftredende bestuur. Enorm veel
dank aan Karel, Wil, Piet en Joop voor al die jaren die ze aan Tuinwijck hebben geschonken!
advertentie

Kantinerooster zomer 2016
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
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29-jul
30-jul
3-aug
5-aug
6-aug
10-aug
12-aug
13-aug
17-aug
19-aug
20-aug
24-aug
28-aug
2-sep
9-sep
16-sep
23-sep

Open
Bingo / gezellige avond
Dagmaaltijd 5 euro
Open
Tuinwijck jukebox/verzoeknummers
Dagmaaltijd 5 euro
Open
BBQ / zanger
Dagmaaltijd 5 euro
open
Bingo
Dagmaaltijd 5 euro
Tuinwijck jukebox/verzoeknummers
Open
open
Open
Open
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WORKSHOP
co m b i n at i e t e e lt

Workshop Combinatieteelt, op
zaterdag 4 juni 2016, gegeven door
Marie José Meertens van de
AVVN
Combinatieteelt wat houdt dat in? Kort gezegd:
door het kiezen van de juiste plantencombinaties kunnen de planten van elkaar profiteren en
elkaar beschermen. Marie José maakt meteen in
het begin duidelijk dat met combinatieteelt ziekten en plagen beheerst worden, maar nooit helemaal te voorkomen zijn. Tezamen met wisselteelt
(groenten elk jaar op een andere plek planten) zijn
dit twee goede methoden om op een goede en
natuurlijke manier uw planten gezond te houden,
zonder (of minder) bestrijdingsmiddelen.
We krijgen eerst een degelijke inleiding met uitleg
over de basisprincipes van de plantkunde: fotosynthese en alleopathie (= onderlinge wisselwerking van
planten via de bodem). Ook de invloed van de soort
bodem, de insecten die rond vliegen en de vorm van
de planten (hoog/laag) worden besproken.

Onder de grond
Wortels van planten geven stoffen af. Deze stoffen
hebben invloed op andere planten. Bijvoorbeeld
peulvruchten, zoals erwten en bonen, maken stikstof aan onder de grond. Sla en spinazie houden
daar wel van. Deze bladgroenten groeien dan ook
goed vlakbij of tussen de peulvruchten.
En afrikaantjes staan vaak in (moes)tuinen. De wortels van de afrikaantjes trekken bodemaaltjes aan
die anders schadelijk zouden zijn voor o.a. bieten.

Insecten
De bladluizen vinden de Oost-Indische kers echt
super lekker. Ze gaan daar liever opzitten dan op
de groenteplantjes. Omzoom bijvoorbeeld de tode Tuinwijck GAZET 8

maten door Oost-Indische kers. En in de kas bestrijdt de Oost-Indische kers de witte vlieg.
De wortelvlieg kan behoorlijk wat schade aanrichten aan wortel(tje)s. Maar van de geur van uien
houdt hij niet. Een goed plan dus om wortels naast
uien te zaaien. Bovendien houden de wortels weer
de uienvlieg weg. Ook houdt kamille de uienvlieg
weg, deze kunt u dus ook naast de ui planten.
En wist u dat de geur van knoflook onder de rozenstruik insecten ‘wegstuurt’, en vogels bij aardbeien
(min of meer) weghoudt.
En dan heb je nog planten die bepaalde insecten
aantrekken die weer andere insecten bestrijden.
Zo trekt de blauwe winde lieveheersbeestjes aan.
Die lieveheersbeestjes eten graag bladluizen en
houden zo uw moestuin bladluisvrij.

Hoog en laag
Hoge planten zorgen voor schaduw. In de schaduw
van hoge bonenstaken kunt u prima gewassen
verbouwen die dat niet erg vinden zoals spinazie.
Een bekende combinatie is die van de “3 zusters”,
een voorbeeld van de teeltwijze die gebruikt werd
en wordt door de indianen in Noord Amerika:

maïs, bonen en pompoen. De maïs doet dienst als
ondersteuning voor de klimmende bonen en de
pompoen is de bodembedekker. De bonen zorgen ervoor dat de stikstof uit de lucht in de grond
komt, waardoor de pompoen en maïs extra goed
groeien.
De conclusie van dit geheel is dat het belangrijk is
om uw tuin zo te beplanten dat de juiste interacties kunnen plaatsvinden.
Na de pauze krijgen we de praktische voorbeelden, voornamelijk gericht op de moestuin. Een
goede moestuin is in harmonie door de juiste
planten bij elkaar te zetten.
Een interessante workshop. In de volgende Gazet worden de goede (en slechte) combinaties van
planten verteld, zodat u in 2017 de kennis uit deze
workshop kan toepassen. Wilt u nu al meer praktische informatie dan is heel veel te vinden op internet. Of, en dat is nog beter, vraag de meer ervaren
tuinders op ons tuincomplex naar hun ervaring en
adviezen!
Maria Derksen
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AFSCHEID
nemen doet pijn
Een portret in woord en
beeld. Nico en Koosje
en Henk en Marie gaan
Tuinwijck verlaten.

“Het gaat mij echt aan mijn hart”, zegt Nico, “32 jaar
zit ik op de tuin, elke dag”. “Letterlijk”, zeg ik, wetende dat Nico de laatste tijd verschillende keren in het
ziekenhuis is opgenomen vanwege hartritmestoornissen. “Hij maakt zich veel te druk”, zegt Koosje, zijn

ELKE DAG SAMEN OP
DE TUIN. ‘WE KENNEN
ELKAAR AL 61 JAAR’

Tekst: Kees Keijser Foto’s: Henri Blommers

vrouw. “Hij ligt er wakker van”. “Afstand nemen”, zeg
ik. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Samen zoeken we wat spullen uit, gereedschap, tuinspullen.
Een deel gaat in mijn kruiwagen, de rest in de kar
van Kees Gouweleeuw. De belangrijkste zaken zijn
al thuis. “Het heeft jarenlang in de schuur gelegen
en nu ligt het thuis in de box. Hij kan er geen afstand van nemen”, zegt Koosje. Het prachtigste gereedschap gaat door zijn handen, met liefde onderhouden. Een perfect onderhouden heggenschaar
blijft liggen. “Die is voor de volgende bewoner”, zegt
Nico.
“Als ik weg ben, kom ik niet meer terug”, zegt Nico.
“Ik hou je op de hoogte”, zeg ik. “Zeker om te vertellen dat het een zooitje is geworden”, zegt Nico. Hij
wil er niet meer naar kijken, 32 jaar lang zijn trots,
zijn leven.
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Henk lijkt er minder moeite mee te hebben. Maar ook hij
zegt: “Het gaat mij aan mijn hart”. Het wordt steeds moeilijker. Een paar jaar geleden de auto weg, en toen hij vorig
jaar vlak bij huis op de Dappermarkt viel, durfde hij ook niet
meer op de fiets. “Het wordt te gevaarlijk”, zegt Marie.
Elke dag samen op de tuin. “We kennen elkaar al 61 jaar”,
zegt Henk. Beiden werkten destijds als meubelstoffeerder
bij Driehoek meubelen op de van Swindenstraat. “Hij was
nog op onze trouwdag”, zegt Marie. “Zo lang het nog mooi
weer is en we de tuin nog hebben, zullen we er nog vaak
zijn”, zegt Marie. “Corry Jansen zei al: ik heb je nog nooit zo
vaak gezien”.
Ik zal ze missen.

20
DOLLE BIJEN NIEUWS
Zwermen
Na een koude april maand werd mei wat temperatuur betreft beter voor de bijen. De dagen
werden warmer met serieuze uitschieters.
Ik zou wat hout weg halen bij een tuin in de
buurt van het vogeleiland maar dat ging niet
door. Ik was in de buurt van de bijen en zag
een tros in de bomen hangen. Door het warme weer was de koningin met een deel van
de bijen naar buiten gekomen. Het volk is dan
te groot geworden en de koningin besluit te
vertrekken met een deel van de bijen. Dit heet
een voorzwerm. Na de voorzwerm zijn er ook
nieuwe koninginnen naar buiten gekomen met
een deel van het volk. Dit heet een nazwerm.
Dit kan alleen als het volk groot en sterk is. Bij
positieve omstandigheden kun je zo meerdere
nazwermen krijgen.
Als je een zwerm ziet, moet je meteen adequaat handelen en spullen gaan halen om de
zwerm te vangen. Vaak hangen zij erg hoog en
is een lange ladder noodzakelijk. Deze zwermen hingen zo hoog dat ik de Tuinwijckladder
nodig had om in de buurt te komen. Gelukkig kon ik die gebruiken en heb ik zo de bijenvolken kunnen scheppen. Met een kiep (een
soort korf van buntgras) ging ik de ladder op
om dan de zwerm in de kiep te schudden. Om
vervolgens de zwerm in een kast te doen. De
hoofdzaak van het scheppen is dat je er voor
advertentie

zorgt dat je de koningin ook vangt. De overige bijen zullen haar dan volgen en bij de koningin willen
blijven. De koningin scheidt een feromoon af waardoor de bijen weten waar zij is, en haar volgen.
In totaal heb ik 4 volken geschept waarvan er weer
2 volken zijn weggevlogen, daarvan heb ik er weer
1 kunnen scheppen en die zijn gebleven (3 zwermen en het overgebleven hoofdvolk). Dat betekent
dat we nu 4 mooie volken hebben op het eiland
die ons fruit en groenten bestuiven.

Bijenweetje:
Doe honing nooit in kokendhete thee, want dan
verliest het zijn kracht. Laat de thee eerst iets afkoelen en doe de honing er dan pas in.

Favoriete planten van de bij
in de late zomer o.a.:
Gewone engelwortel, bernagie, klimop, reseda,
witte honingklaver, hazelaar, vetkruid, witte mosterd, lamsoor, zonnebloem, bergaster, guldenroede, tijm, linde, mais en sneeuwbes.

Hippe zoete zomerdrank
Ingrediënten: • Lauw water
• 100 gram honing of 200 gram
(bepaal zelf hoe zoet je het wilt)
• Verse munt
• 1 citroen
• 1 sinaasappel
Bereiding: Roer de honing door
het lauwe water en zorg ervoor dat
de honing goed oplost. Snijd kleine stukjes sinaasappel en citroen.
Scheur ook de blaadjes munt los.
Gooi dit allemaal in het honingwater.
Verdeel het water in de ijsklontjesvorm en zet het in de vriezer. Serveer de ijsblokjes met koud water.
Cor en Paula Dol

Jonge staartmees
Aegithalos caudatus)
Staartmezen leven
graag in groepjes,
ook buiten het
broedseizoen. Je
ziet ze vaak maar
kort, want ze zijn
erg beweeglijk en
rusteloos. Gelukkig
kwetteren ze er
onophoudelijk op
los, dus als je goed
oplet kun je ze toch
lokaliseren en af
en toe een glimp
van ze opvangen.
In de vlucht zijn
ze herkenbaar als
‘bolletjes met een
lange staart’.

Op 12 juni was het een
drukte van jewelste.
Jonge kool- en
staartmezen vlogen
heen en weer in de
bomen en struiken,
niet alleen op zoek
naar voedsel maar ook
voor de vliegoefeningen
van de jongen.

IN BLOEI
foto’s van Miriam

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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Grote Egelskop
In de weersloot kun je deze aparte oeverplant vaak tegenkomen
tussen gele lis en lisdodde. De
kleine bolletjes zijn de mannelijke, de grote de vrouwelijke bloemen met veel witte stempels. Hij
kan tot een meter hoog worden.

Boven: Mammoet rabarber –
Gunnera. Een reusachtige plant met
indrukwekkende bloemkegels die
oorspronkelijk in Zuid Amerika, de
oostkust van Afrika, Nieuw Zeeland
en Papua Guinea voorkomt. In de
handel wordt ‘manicata’ als sierplant
verkocht, maar kenners zijn het er
nog niet over eens of het gaat om
de soort tinctoria of manicata. De
verschillen zitten ‘m in de stekels
op de stengels (veel of minder), het
meer of minder gekrulde blad, rode
bladnerven en de bloemkegel (los
en groen, of dichter en rood). Wil
je meer weten? Vraag Jan Willem
(tuin 96) waar hij in de tuin staat, of
kijk eens op: http://palmvrienden.
net/lapalmeraie/2014/04/gunneramanicata-herkennen/

DIEREN EN PLANTEN RONDOM TUINWIJCK
ALLE BESSEN HOREN TOT HETZELFDE GESLACHT RIBES EN KOMEN OOK IN HET WILD VOOR

BESSENTIJD

Het is weer bessentijd en de struiken zitten lekker vol sappige bessen. Al deze bessen horen tot
hetzelfde geslacht Ribes en komen ook in het wild voor. De
kruisbes (Ribes uva-crispa) op
kapvlaktes en verstoringsplekken

in het bos, de zwarte bes (Ribes
nigrum) in vochtige elzenbossen
en de aalbes of rode bes (Ribes
rubrum) in loofbossen en heggen. Ze zijn allemaal in cultuur
gebracht vanwege de eetbare
bessen. Wil je de latijnse naam
onthouden? Hier een ezelbrugge-

tje: nigrum staat voor zwart
en rubrum voor rood. Uva-crispa komt van uva (druif) en crispa (kroezen of gekruld).
Links: Kruisbes
Midden: Zwarte bes
Rechts: Aalbes ribes rubrum
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archiefbeeld

TUINWIJCK
In al die jaren dat Tuinwijck bestaat
is er veel veranderd zoals je op
bijgaande foto’s kunt zien. Het is
belangrijk om die geschiedenis te
bewaren en te koesteren en daarom
een oproep aan alle Tuinwijckers of
ze nog beeld hebben van vroeger en
wat het verhaal is bij het beeld zodat
we een mooie verzameling maken van
Tuinwijck door de jaren heen.

1

TUIN
BUDGET
TIPS

Bengelen
bungelen
zwaaien. Laat
je zorgen maar
waaien.

3

Doe-het-zelf
barbecue
buitenkeuken
van een paar
oude pallets.



Om deze nieuwe rubriek af te trappen,
beginnen we met twee beelden. Foto 1

2
Voor ‘klinkklare’ vogels: zonpaneel
gedreven fonteintje in een vogelbad.
(paneel oa te koop bij Conrad.nl)

Van wie is dit keurige tuintje aan de
rand van het park of van wie was
dit tuintje en van wie is het nu? De
foto is gemaakt in 1990 en wat was
alles toen nog laag qua begroeiing
met name van de bermen waar
nu het fietspad loopt. Volgens het
stadsarchief is dit Tuinwijck, klopt
dat wel? Wie kan er wat vertellen
over deze foto?

4
Romantische
tuinbank met een
sfeerverhogend
lattenscherm eraan
vast.

MOOIE ROZENPLANTEN KWEKEN: KNIP DE STENGEL AAN DE
TWEE KANTEN SCHUIN AF. EEN KANT GAAT IN EEN KLEINE
AARDAPPEL. DIE DE SNEDE VOCHTIG HOUDT. PLANT DAT.
DE AARDAPPEL VERGAAT IN DE GROND EN JE HEBT EEN
NIEUWE ROZENSTRUIK! ZO SIMPEL KAN HET ZIJN

6
5 MANIEREN OM KOFFIEDIK TE GEBRUIKEN IN DE TUIN.



Foto 2
Deze foto is gemaakt in 1977 nog
niet zo lang na de verhuizing maar
toch al helemaal volgroeid met
een echte jaren zeventig sfeer. Let
op het karrewiel links, de bielsen,
de prachtige snor en de fikse
bakkenbaarden. Wie weet er meer
over deze foto?

STUUR JE OUDE BEELD OF HET VERHAAL OVER DEZE FOTO’S NAAR
GAZET.TUINWIJCK@GMAIL.COM.
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1.Voeg koffiedik toe aan de composthoop. Het is een
waardevolle bron van stikstof.
2. Een barrière van koffieprut rond de planten kan hen
beschermen tegen slakken.
3. Plaats koffiedik rond de bodem van je zuurlievende planten
zoals rozen, rododendrons, fothergillas, hulst, gardenia’s
en ga zo maar door. Koffiedik verhoogt de zuurgraad en
voedingsstoffen in de bodem.
4. Gemakkelijk Kunstmest
Voeg 2 kopjes koffieprut aan een 5 liter emmer water en laat
het een nacht staan. Voila: zelfgemaakte meststof.
5. Koffiedik als een mulch kan helpen bij het bestrijden van
onkruid en houdt je groenteplanten beter gehydrateerd
tijdens de hitte van de dag. Tenslotte is het gemengd met
bijvoorbeeld kokosolie een uitstekende bodyscrub ;-)
evelyne dielen

5

Pallethout hutten. Leuke speeltoestellen voor
kinderen en een uitstekende ruimte om bonen
en andere klimgroenten in te laten groeien.

HEB JE ZELF TUIN BUDGET TIPS? MAIL ZE
AAN: GAZET.TUINWIJCK@GMAIL.COM

BEREND VISSER

koffie met de oud-eigenaar

Harrie kocht een half jaar geleden
huisje 133. Tijdens een werkbeurt
vertelde hij over de voormalige
eigenaar Berend. Elke week drinken
ze een kop koffie en praten ze.
Harrie haalt hem soms op en brengt hem daarna weer terug naar huis maar Berend komt ook
soms op de fiets. Ik vond het verhaal hartverwarmend, wat bijzonder om elke week nog koffie te
drinken met de oude eigenaar. Daar wilde ik meer
van weten.
Op een wat motterige woensdagochtend loop
ik de tuin op van Harrie. Een stralende en volgens mij immer goedgeluimde Berend zit buiten
aan tafel en schudt me enthousiast de hand. Hij
brandt gelijk los met allerlei verhalen over zijn leven en Tuinwijck:
“Mijn vader had een boerderij in Stavoren in
Friesland en de koeien moesten gemolken worden dus hielp je gewoon mee. Ik ging wel naar
school maar toen W.O. II uitbrak en als je boven

de 14 was moest je thuis helpen. Op een gegeven
moment was ik wel klaar met koeien melken in natte weersomstandigheden en nadat hij in 1949 in
dienst was geweest werd hij in Amsterdam aangenomen in de derde Oosterparkstraat voor de politieopleiding. Hij verloor zijn hart aan een meisje
en werkte een aantal jaren in de electricteitswinkel
van haar ouders maar ging uiteindelijk toch weer
terug naar de politie en na een tijd gewerkt te hebben op het Jonas Daniel Meyerplein werd ik overgeplaatst naar de Warmoesstraat.”
“Veel van mijn collega’s hadden een volkstuin en
in 1963 begon ik met mijn eerste tuin bij Tuinwijck.
Ik was er dus vanaf het begin bij op de nieuwe huidige locatie op de Liergouw na de verhuizing. Het
was een prachtig gezicht, iedereen was tegelijkertijd aan het bouwen, alles was nog kaal en je zag
overal vandaan de weg. Ik vond het heerlijk om de
hele dag lichamelijk bezig te zijn, spitte in één dag
echt mijn hele tuin. “
“Ik had een enorme vriezer, helemaal vol met
groenten van de tuin. Blancheerde eerste de
groenten en vroor ze daarna in. Mijn vrouw en
kinderen kwamen op de tuin om te eten en mijn
favoriete gerecht was de rijsttafel. Ze bleven bijna
nooit slapen, zodat ik het huisje en de tuin helemaal voor mezelf had. Heerlijk vond ik dat.
Destijds waren de tuinen keurig met veel
zwarte grond. Nu is het een nieuwe tijd, de
schoffels zijn verdwenen en dat is ook prima.
Het gaat er niet om of het mooi is of netjes,
het gaat er om dat het jouw tuin is. Als jij daar
blij mee bent dan is dat het enige wat telt. Een
tuin moet plezier geven, het moet geen werkkamp zijn.”
Over zijn werk op bureau Warmoesstraat zegt
Berend:
“Ik vond het fantastisch om te werken op de
Warmoesstraat met al die verschillende culturen. Ik vond dat je contact moest maken met
mensen, niet een lange gummiknuppel bij je
moest dragen. En als ik merkte dat de band

had daardoor tijd om zitting te nemen in
het bestuur. “
“Nu op mijn 85-ste is het wel klaar. Mijn
vrouw is overleden en ik heb tijdens het golfen een blessure opgelopen waardoor ik de
tuin moest opgeven. Het doet pijn om dingen los te laten naarmate je ouder wordt,
maar lichamelijk ging het echt niet meer. “
Harrie schenkt ondertussen de koffie nogmaals in en laat een tekening zien van een
uilenbord die Berend pas geleden voor
hem heeft gemaakt van twee zwanen. In
Friesland is een uilenbord (een versiering
van de dakrand) vaak te zien en Harrie
wijst met trots naar de versiering die sinds
kort op de dakrand prijkt. Het huisje is
voor een groot deel nog in originele staat.
De glas-in-loodraampjes die Berend had
meegenomen na een verbouwing van het
Amstel hotel zijn prachtig en nog in helemaal in perfecte staat.
tussen de cultuur van het corps en daarbuiten ver- Ondanks dat Berend fysiek niet meer alles kan,
beterd kon worden, nodigde Adjudant Visser een
komt hij regelmatig nog op de fiets naar de tuin
Surinaamse kok uit die voor het corps ging koken. op woensdagochtend. Vandaag heeft Harrie hem
Je moet je inleven in de mensen en uiteindelijk
opgehaald en brengt hem weg. Berend heeft
werd ik mentor en later ging ik zelf mentoren oplei- vanmiddag een computercursus want dat is toch
den. “
wel handig vooral om te leren emailen. We lopen
“Een mooi voorbeeld was dat er een rechtzaak was door de tuin en ik maak ondertussen foto’s van
van de winkeliersvereniging op de Nieuwendijk
Berend. Ik ben onder de indruk van de verhavanwege problemen aldaar, na de rechtzaak heb
len van Berend en geroerd door het contact wat
ik gelijk een aantal collega’s naar de Nieuwendijk
Harrie en Berend nog steeds met elkaar ondergestuurd. De winkeliers vonden het geweldig dat er houden. Hopelijk zien we Berend nog vaak terug
gelijk resultaat was en op die manier bouw je goe- op Tuinwijck en kan jij nog veel van zijn prachtige
de relaties op. En als Adjudant preventie was dat
verhalen vertellen.
een belangrijk onderdeel van mijn werk,
conflicten vermijden.”
“Het was een prachtige tijd op de Warmoesstraat, je ging op kosten van de
zaak borreltjes drinken met animeermeisjes uit de buurt. Uiteindelijke bouw
je een goed netwerk op en dat kon ik
weer gebruiken voor ons tuinpark. Zo
kon ik bijvoorbeeld drank regelen voor
de kantine van Tuinwijck. Erg leuke avonden waren dat in de kantine. Uiteindelijk
kreeg ik als beloning voor al mijn werk
op de Warmoesstraat een vroegere uittreding dan normaal het geval is. Ik ben
nu al ruim dertig jaar gepensioneerd en

HET GAAT ER NIET OM OF HET MOOI IS OF NETJES,
HET GAAT ER OM DAT HET JOUW TUIN IS.

(3)

(2)

(1)

(4)

ONZE EERSTE
Open TuinKunstdag

Gelukkig scheen
het zonnetje toen we
opstonden.
We zijn begonnen
bij onze achterburen
Henri en Guido.
Henri is professioneel
fotograaf en hield
een expositie van zijn
foto’s.
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Bijzonder om te zien wat hij zoal maakt (1). Door zijn foto’s zet
Henri je aan tot nadenken. Natuur met plastic, prachtige portretfoto’s, landschappen en een
boekje waarin zijn werk te bewonderen was.
Verder lopend over het park hingen her en der vrolijke vlaggen te
wapperen. In de kantine konden
we zien hoe de nieuwe tuin voor
de kantine tot stand gekomen
is d.m.v. de ontwerpen die daar
aan de muur hingen. Een ploeg
vrijwilligers heeft hard gewerkt

om de tuin helemaal showklaar te maken voor de open
tuinkunstdag. Ook was er in de
kantine een boekenhoek met
diverse mooie tuinboeken van
boekhandel ‘Over het Water’.
Doorgestoken naar het puntje bezochten we Miriam (2), zij
maakt een beetje Afrikaans
ogende kunst met natuurlijke
materialen zoals leem en hout.
We waren erg onder de indruk
van haar kunst en de verhalen
die ze vertelde hoe ze tot haar
ideeën komt.

Tessa en Sam (3) hadden hun
tuin opengesteld, we wisten
niet dat zich op het puntje zulke
mooie grote tuinen bevonden.
Een leuke moestuin met één bak
helemaal vol met muntplanten,
leuk idee voor onze eigen tuin.
Het voelt een beetje brutaal om
her en der de tuinen op te lopen
maar we worden overal even
gastvrij ontvangen.
Anneke en Wouter zitten lekker
met een kopje koffie in hun tuin
als wij hun tuin oplopen. We zijn
de eerste bezoekers. Voor de

ramen van het tuinhuis hangen
grote portretten. Chris herkent
gelijk de Tibetaanse mensen die
Anneke geschilderd heeft. Een
geanimeerd gesprek over de
liefde voor deze landen is dan
ook het gevolg. Ik vroeg Anneke of ze nooit meegedaan had
aan het programma ‘Sterren
op het doek’. Ze had inderdaad
een keer meegedaan en Claudia
de Breij geschilderd. ‘s Avonds
hebben we gelijk op NPO gemist
de desbetreffende aflevering
gekeken.

Helemaal op het eind van het
puntje ligt de tuin van Anneke en Ricky. Een cottage-achtig
huisje en een prachtig verzorgde tuin doen Engels aan.
Daar krijgen we van een andere bezoekster te horen dat we
ook echt de Surinaamse hapjes van mevrouw van Akkeren
Vegas niet mogen missen. Ook
daar komen we eerst met enige
schroom binnen maar we worden gelijk op een stoel gezet
met een heerlijk glas koude kokosmelk met geraspte meloen. 
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ADVERTENTIE

RECEPT & PUZZEL

COUSCOUS

ZONDER KOKEN
Ingrediënten (voor 8personen):

• 300 gr couscous
• 1 kilo ontvelde tomaten
• Een halve geraspte komkommer
• Een grote ui geraspt
• Een handje donkere rozijnen
• Een bosje mint fijn gesneden
• Een bosje peterselie gesneden
• 8 eetlepels olijfolie
• Sap van 2 citroenen
• Peper en zout naar smaak

De grootste
speciaalzaak in
Nederland voor

Dwarsslaap mechaniek

Twilight mechaniek

SLAAPBANKEN
& BEDKASTEN
Kom naar onze
showroom voor het
hele assortiment

Heerlijk en makkelijk om te
maken. Je kunt ‘s ochtends alle
ingredienten in een schaal doen,
mengen, afdekken en dan heb
je ‘s avonds als je thuis komt een
lekker maaltje klaar staan. Het
vocht in de groentes zorgt er voor
dat de couscous ‘gaart’.
MOKUMS PUZZELTJE

ZOEK DE WOORDEN
RECHTSONDER IN DE
WOORDZOEKER.

In rap tempo volgen de lekkerste hapjes, loempia’s, iets zoets
met cassave, we zitten daar
heerlijk onder de parasol.
Wat een leuke dag en wat een
hartelijke mensen allemaal.
Bij de kantine is er ondertussen
ook veel meer reuring. Vooral
leuk te zien hoe het open deel
van de kantinetuin helemaal
tot leven komt met muziek, een
limonadefontein en overal mensen op muurtjes en stoelen.
Na een kop koffie en thee in de
kantine zijn we doorgelopen
naar Petri en Sanne. Petri is een
oude studievriendin van Chris.
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Sanne maakt cartoonachtige
schilderijtjes. Later hoorde ik van
Ingrid dat Sanne de schilderijtjes
van de Bunny Brigade her en der
in de stad hangt om deze een
beetje op te vrolijken.
Yilmar stond op het punt om weg
te gaan maar voor ons deed hij
zijn tuin open en liet ons trots al
zijn gewassen zien. Ik denk dat hij
met het suikerfeest de heerlijkste
gerechten uit zijn tuin tovert.
We waren net op tijd voor de
klankschalensessie op de tuin
van Ief en Ann. We lagen in een
kring op tuinstoelen en matrasjes met de ontspannen geluiden

van belletjes en klankschalen
waarmee we in een diepe ontspanning zakten.
Als laatste hebben we de tuin
van Sofia en Ed (4) bezocht en de
prachtige schilderijen van
de vader van Sofia, Cees van
Hecke, bekeken. Cees van Hecke
was een allround schilder, maar
voor deze gelegenheid hadden
ze alleen zijn Hollandse landschapsfoto’s hangen.
Helaas was de dag te kort om
iedereen te kunnen bezoeken
maar we hebben een superfijne
dag gehad.
Chris en Judith

Showroom:
Middenweg 109-113a
1098 AH Amsterdam

De overgebleven letters vormen
van links naar rechts een zin met
een oranje tintje.
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ABDICATIE
ADEL
ALEXIA
AMALIA
ARIANE
BEATRIX
BERNHARD
DRAKENSTEYN
FRISO
GRAAF
HOF (2X)
HOOGHEID
IRENE
KERK
KOETS (2X)
KONING
KRONING
KROON
LAKEI (2X)
LECH
LEVE
LINTJE
MABEL
MARGRIET
MARILENE

Tel.: 0206631161
E-mail: info@slaapbanken.nl
Internet: www.slaapbanken.nl
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TUINMANSGELUK
Als deze Gazet verschijnt, draagt de bramenhaag aan de Kerkelandersloot bij tuintje
99, misschien al volop bramen. Tenzij hij helemaal is kaalgeplukt en de bramen zijn
verdwenen in sappen, jams of gewoon in de mond, zoals dat duizenden jaren geleden ook al gebeurde.
In Engeland werd een lijk van ongeveer 4000 jaar oud gevonden, met in de maaginhoud de pitjes van de braam. Misschien wisten ze toen ook al dat hij vol vitaminen
en antioxidanten tegen allerlei kwalen zat, al bestonden die termen toen nog niet.
Het zal niet de doornloze braam zijn geweest en ook het brandende bramenbos uit
de Bijbel zal doornen gehad hebben, want het is pas begin vorige eeuw in Amerika
gelukt een braam zonder doornen te kweken.
25 Jaar geleden heb ik de saaie sombere coniferenhaag vervangen door
een doornloze bramenhaag. Als steun om tegenaan te groeien maakte ik
een vlechtwerk van wilgentenen (als ze onderste boven de grond ingaan,
wortelt de teen niet en kan hij niet uitgroeien tot een boom). Het kan natuurlijk ook tegen spandraad of grofmazig gaas tussen palen.
Ik plantte een ‘Thornless Evergreen’ en een ‘Thornfree’. De eerste doet
zijn naam eer aan door in de winter zijn mooie gevederde blad groen te houden.
Maar omdat hij een van de eerste was, die het zonder doornen moest doen, hebben de uitlopers nog steeds de stekels van zijn wilde voorvader. Deze moeten bij de
grond weggesnoeid worden. De uitlopers van de Thornfree (en nog vele andere gekweekte soorten) kunnen wel 5 meter lang worden. Liggend op de grond wortelen ze
gemakkelijk en zo ontstaat er steeds een nieuwe familie, waar ik al 25 jaar de vruchten van pluk.
De braam is een ver familielid van de roos. Hij bloeit in mei/juni en is eenhuizig dat
wil zeggen dat een struik, met de hulp van insecten, zelf zorgt voor bestuiving en
ook de vruchten draagt. Hij houdt van zon, maar doet het ook in de halfschaduw.
De oogst is (afhankelijk van de soort en het weer) tussen juli en september, daarna
verliezen ze hun smaak. Veel onderhoud is er niet nodig: in de winter de stengels die
vrucht hebben gedragen bij de grond wegsnoeien, de nieuwe uitlopers opbinden en
af en toe het steunwerk renoveren.
Terwijl ik dit schrijf, zit ik onder de schrammen van de wilde braam. In een hoekje van
de tuin mag hij groeien, omdat de smaak van de wilde braam toch het meest doet
denken aan mijn jeugd, toen hele families met emmers getooid, de duinen introkken
om bramen te zoeken. Ook hoop ik nog eens een braamsluiper te zien sluipen, een
klein zangvogeltje met een spierwit keeltje. Struiken met doornen zijn voor vogels
juist veilige scharrelplekken.
Voor de kleindochters moet ik nog steeds een bramenhut maken: een piramide van
wilgentenen, met (doornloze) bramen erom/doorheen. Maar ik moet nog zoveel
doen.
Van de bramen mag gesnoept worden, maar liever niet hele emmers tegelijk.
Cora Hazewindus
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NIEUWS

van de verfraaiing
Begin juni hebben we ons tweejarig project ‘natuurlijk
tuinieren’ van de AVVN afgesloten met de workshop
‘combinatieteelt’. De workshop werd gegeven door Marie
José en bezocht door zo’n 20 enthousiaste tuinders, die nu
weten welke planten elkaar versterken en welke planten je
beslist niet samen moet zetten, een nuttige workshop.
Ruim twee jaar lang hebben we ons ingezet om ons tuinpark natuurlijker te
maken. De verfraaiing heeft 5 workshops georganiseerd, te weten eerst
de workshop insectenhotels bouwen,
en daarna een workshop drijfeilandjes
maken. Deze drijfeilandjes zie je in het
water langs het hoofdpad. Vervolgens
hadden de workshop composteren en
daarna de workshop snoeien en afgelopen mei dan de workshop combinatieteelt.
Verder hebben we de afgelopen twee
jaar verschillende algemene stukken
aangepakt en opnieuw ingericht met
als laatste project de border voor de
kantine. Voor de border is een ontwerp
gemaakt door een groep enthousiaste
tuinders van Tuinwijck en zij hebben een
groot aandeel gehad in de uitvoering
van het project. Het is nog niet af, maar
het heeft al wel vorm gekregen.
De afgelopen twee jaar zijn ook de oevers aan de achterkant van ons tuinpark
aangepakt. In samenwerking met het
Stadsdeel Noord hebben we daar natuurlijke oevers gekregen.
Al met al hebben we met z’n allen hard
gewerkt de afgelopen twee jaar en op
28 mei jl. hadden we dan de keuring
van ons Tuinpark. De keuring voor het
certificaat ‘Natuurlijk Tuinieren’ met een
lieveheersbeestje met stippen. Hoe na-

tuurlijker het Tuinpark hoe meer stippen
je lieveheersbeestje krijgt en maximaal
zijn er vier stippen te behalen. Op 28
mei kwam er een delegatie van de AVVN
een dag lang ons park keuren. Na een
kopje koffie gingen ze op pad, rondgeleid door Karel, Cora M. en Cora B. Ook
de winkel werd met een bezoek vereerd,
daar werd gecontroleerd of wij alleen
milieuvriendelijke producten verkopen.
De kas werd bezocht en natuurlijk werd
de Heemtuin niet overgeslagen. Om een
uur of één werd er gepauzeerd voor de
lunch en daarna ging de commissie buiten in het zonnetje (want het was prachtig weer die zaterdag) beraadslagen
onder het genot van een kopje thee. Om
half 5 hadden ze alle formulieren ingevuld, ze hadden nog enkele vragen en
toen hebben ze ons park weer verlaten.
Wij dachten dat we de uitslag kregen,
maar nee hoor, we moesten wachten 
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NIEUWS, DIVERSEN: advies over onderhoud van uw tuinhuis en het park

Nulmeting watermeters
eind augustus

Colofon
OFFICIEEL ORGAAN VAN TUINPARK
ONS TUINPARK KRIJGT HET
CERTIFICAAT ‘NATUURLIJK TUINIEREN’
MET EEN LIEVEHEERSBEESTJE MET
MAAR LIEFST DRIE STIPPEN.
den, dan werd het pas bekend en tussendoor moesten de commissieleden nog op
vakantie.
Al met al, het duurde nog wel even.
Ja hoor, ’s middags op 6 juli werden we dan
eindelijk gebeld met de uitslag. Op de dag
dat we ’s avonds een buitengewone algemene ledenvergadering hadden, dus dat
kwam weer mooi uit, konden we het meteen bekend maken.
Want let op: ons Tuinpark krijgt het certificaat ‘Natuurlijk Tuinieren’ met een lieveheersbeestje met maar liefst drie stippen.
Een groot applaus voor al die tuinders, die
daar op de zaterdagochtenden aan meegewerkt hebben, we mogen trots zijn op ons
park.
De officiële uitreiking zal waarschijnlijk
plaatsvinden op de laatste tuinbeurt met
de lunch.
We hebben onderhand ook een nieuw bestuur gekregen en ik heb in de wandelgangen al gehoord dat zij nog vol nieuwe plannen zitten voor ons natuurlijke tuinpark.
Op naar de vier stippen riep onze nieuwe
voorzitter al.
We gaan samen enthousiast door op de ingeslagen weg. We zijn alweer over de helft
van onze tuinbeurten en voor je het weet
zit het seizoen er op, laten we er nog even
van genieten.
Namens de verfraaiing, Maartje Root
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Maak uw tuinnummer
zichtbaar!
Het komt regelmatig voor dat Rinus bestellingen uit de tuinwinkel niet kan bezorgen
omdat hij de tuin moeilijk kan vinden. Ook
voor hulpdiensten als politie, brandweer
en ambulance is Tuinwijck een doolhof.
Daarom een dringende oproep van Rinus:
maak uw tuinnummer zichtbaar!

Velen onder ons vergeten in de winter het
waterbriefje met de standen in te leveren
en in dat geval werd uw gebruik geschat.
Ook een verkeerde notering van standen kan er voor zorgen dat u teveel of te
weinig betaalt. Zonder die juiste standen
hebben wij geen inzicht in bijvoorbeeld
een ondergrondse leidingbreuk. Daarom
is besloten om eind augustus een nulmeting te doen zodat we afwijkingen kunnen
onderzoeken. Meer informatie en de nodige waterbriefjes krijgt u via de nieuwsbrief of de vitrines, in de kantine en onze
winkel.
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kardoen: aan
artisjok verwante distel
De kardoen (Cynara cardunculus) is een
aan de artisjok verwante distel, afkomstig
uit het Middellandse Zeegebied. De plant
werd al vanaf de vierde eeuw v.Chr. door
de Romeinen en de Grieken gegeten. Het
is een overblijvende, tot twee meter hoge, wollig behaarde distelachtige plant
die bloeit van augustus tot september.
De kardoen heeft een lang, koel groeiseizoen (circa zes maanden) nodig, maar de
plant is wel vorstgevoelig. De individuele
planten moeten ver uit elkaar worden geplant, omdat ze veel ruimte nodig hebben om te groeien.
Van de kardoen worden de bloemknoppen en vooral de vezelige bladstelen en
middennerf gegeten. De beste bereidingswijze is blancheren, omdat dan veel
van de smaak behouden blijft. Hij smaakt
bitter en ook een beetje zoet; de smaak
doet denken aan die van de artisjok.
Vroeg geoogste planten zijn zoeter dan
later geoogste planten,
die bitterder smaken.
Kardoen in de tuin van Elvira
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