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Op de omslag ziet u een foto van Willem Bruikman. Willem is misschien
wel de verpersoonlijking van Tuinwijck, tot voor
kort was hij er altijd; Corry Jansen heeft het
uitgerekend: 1734 uur per jaar. Hij is een manusje
van alles, bestuurslid, technicus, bewaker van uw
eigendommen en altijd aanwezig. Willem trad
nooit op de voorgrond en voorlopig verdwijnt hij
naar de achtergrond, want Willem is ernstig ziek.
Laatst was hij even op de tuin, flink afgevallen
maar hij zag er niet slecht uit. Laten we hopen dat
hij spoedig herstelt, want Willem, we missen je!
Ook Jaap Noordermeer, mederedacteur van de Gazet zal dit seizoen niet
vaak op de tuin zijn: hij heeft een zware hernia. In
zijn eigen woorden: “Mijn herstel wordt echt iets
van de lange adem. Ik snak ernaar dat ik nou eens
goed kan gaan slapen en niet na elke anderhalve
uur uit bed moet om bij te komen. 's Ochtends ben
ik niet uitgerust, maar voel ik mij als een wrak. Ik
ga nu naacvvr de revalidatie met het doel om mijn
houding en spieren te verbeteren. Het zit er niet in
dat ik geopereerd zal worden. Zo nu en dan stort ik even geestelijk in en
dan word ik er weer bovenop gepraat door mijn huisarts en mijn lieve
hulpen. Ik krijg nu misschien wekelijks wat thuiszorg. Volhouden dus.”
Jaap kan ondertussen weer wat typen en in deze Gazet vindt u diverse
artikelen van zijn hand.
En verder, het zal niemand ontgaan zijn, het tuinseizoen is weer
geopend. Het wordt weer drukker, de tuinbeurten beginnen weer en op
25 april wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. U
vindt in deze Gazet diverse stukken voor deze vergadering.
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De verschillende commissies ontvouwen hun plannen voor het nieuwe
seizoen, de verfraaiing richt zich op beter beheer en inrichting van de
onderhoudsstukjes en herinrichting van het speelveld, Gea van de kas
lanceert het pottenplan en in de kantine komen weer tal van activiteiten.
Ook vindt u bijdragen van diverse tuinders. Corry Jansen doet een
beroep op u om uw handen uit de mouwen te steken, Jaap Noordermeer
geeft waardevolle tips voor beginnende moestuinders en waarschuwt
voor het gevaar van teken en Cora Hazewindus vertelt over het
adembenemende uitzicht van de tuinen die 25 jaar geleden over het
Waterland uitkeken.
Marcella Dijjers verhaalt over de workshop ‘Krijg je tuinwensen in beeld’,
Ineke Verweij brengt u op de hoogte over de TuinKunstdag die samen
met Kweeklust wordt georganiseerd (21 juni) en natuurlijk neemt Paula
Dol u weer mee naar het bijenrijk.
Genoeg te lezen dus, veel plezier!
Kees Keijser, namens de redactie ‘de Tuinwijck Gazet’
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De voorjaarsvergadering komt er weer aan. U vindt de agenda in deze
Gazet. Zoals gebruikelijk ziet u in de Gazet ook de verantwoording van
het financiële gedeelte over 2014.
Op de agenda van de voorjaarsvergadering staat
dat wij op zoek zijn naar een bestuurder die het
buitengebeuren wil begeleiden en waar nodig
calamiteiten oplost in overleg met
commissieleden. Het moet iemand zijn die veel
op de tuin aanwezig kan en wil zijn.
Zoals u wellicht heeft vernomen is ons
bestuurslid Willen Bruikman bezig te herstellen
en zal de komende tijd een stap terug moeten
doen, wij wensen hem veel sterkte. Zijn aanwezigheid wordt gemist, hij
was het aanspreekpunt voor de tuinders die door de week op de tuin
waren.
Tijdens het schrijven van dit stukje zijn wij bezig met een gedeelte van
het parkeerterrein. Ik hoop dat dit aan de verwachting zal voldoen en dat
wij volgend jaar hiermee door kunnen gaan. De fietsen en karren gaan
naar achteren en de aanhangers mogen zomers voor langere tijd niet op
het parkeerterrein gestald worden. Voor de wintermaanden willen wij
een oplossing zoeken. Wij denken erover hiervoor tegen betaling wel
toestemming te geven, dit om te controleren van wie de aanhangers zijn.
Wij komen hierop terug tijdens de najaarsvergadering.
De beschoeiing achter is ook geplaatst, de afhandeling van de kosten
staat op de agenda, wij hopen dat u zich hierin kan vinden.
Loop de kantine eens in om te gaan kijken. Er is met inzet van tuinders
het nodige gedaan aan de aankleding en er zijn spellen voor kinderen
gekocht met geld uit de fooienpot.
Ik wil de tuinders een goed tuinseizoen wensen, laten we proberen met
elkaar tot oplossingen te komen als dat nodig is.
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Mocht u denken, ik wil me meer inzetten voor de vereniging, er zijn nog
commissies die hulp kunnen gebruiken.

Tuinwijckers, wat hebben wij het toch getroffen met ons paradijs onder
de rook van Amsterdam. Maar als wij dat zo willen houden moet er wel
veel gebeuren.
Wat is het probleem? U die een
werkkaart heeft doet daar uw best
voor, maar er is daarnaast nog zoveel
werk. Een aantal vrijwilligers is
daarom in het seizoen en ook de hele
winter altijd aan het werk. Nu zou ik u
willen vragen, als er een beroep op u
wordt gedaan omdat er een grote klus
aan komt, bent u dan bereid om ook
een handje bij te steken? Bijvoorbeeld: de verfraaiing heeft een grote
klus en die zet plusminus een maand van te voren een bord neer, op die
datum gaan wij dat en dat doen en daar hebben wij ongeveer zes
personen bij nodig. Bent u dan bereid om buiten uw werkbeurt daaraan
mee te helpen?
Want weet u, onze vrijwilligers worden een beetje oud, ze lopen zo’n
beetje allemaal naar de 80 jaar. Ook bij de inkoop staan twee mensen
die dit jaar 78 jaar worden. Wij doen het nog graag maar er moeten zo
langzamerhand wel nieuwe mensen bij komen. Dan kunnen wij ze nog
wegwijs maken. Dat hoeft niet meteen, maar wil u er eens over
nadenken?
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Ik hoop dat ik het een beetje goed onder woorden heb gebracht. Wij
mogen dit mooie plekje niet kwijtraken. Dit is een vereniging, wij moeten
het met z’n allen kunnen en willen doen. Wilt u helpen? Laat het mij dan
weten, ik sta elke zaterdag in de winkel.
Corry Jansen, tuin 172.

Het zal u niet zijn ontgaan dat de ontspanningscommissie druk bezig is
de kantine nieuw leven in te blazen. Vorig seizoen was er een
programma met feesten, klaverjassen, bingo, workshops, bbq, etc. en
afgelopen winter is het interieur opgeknapt. Voor het komend seizoen
staan weer tal van activiteiten geprogrammeerd. U leest daarover in
deze Gazet.
Onlangs is het plan opgevat om een groot houten zonneterras aan te
leggen, zodat u deze zomer heerlijk buiten kunt zitten. We gaan dat met
z’n allen doen, uw hulp is daarbij nodig!

Bron: http://www.livios.be/nl/tuin/terras/een-houten-terras-aanleggen/
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Het plan staat nog in de kinderschoenen, dus er moet nog veel
gebeuren. Allerlei knowhow is nodig.
 Hebt u ideeën over hoe het terras eruit moet zien: maak een
ontwerp!
 Hebt u connecties om goedkoop aan materiaal te komen, meld u
 En last but not least: wilt u meehelpen met bouwen (1 à 2
weekenden), laat het weten
We maken er met z’n allen iets moois van, ik sta te popelen om aan de
slag te gaan, u ook?
U kunt zich opgeven bij: Elvira.melotte@upcmail.nl, of via het
invulstrookje achter in deze Gazet.











4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 augustus
8 augustus
15 augustus
3 oktober

Openingsavond kantine met live zang
Bingoavond
Dansavond met DJ
Rommelmarkt met BBQ
Bingoavond
Tropische avond met DJ
Open podium
laatste werkbeurt, gezamenlijke afsluiting tuinseizoen
met lunch
Vanaf 1 mei Elke vrijdagavond vanaf 19:00 uur: Klaverjassen +
gezellige avond

De openingstijden van de winkel zijn als volgt:


Vanaf april elke zaterdag open en in de vakantieperiode ook op
woensdagavond
10

Algemene Ledenvergadering tuinpark Tuinwijck op zaterdag 25 APRIL
2015. Aanvang 13:30 uur in ons clubgebouw. Zaal open om 13:00 uur.
AGENDA:
1. Opening.
2. Mededelingen en/of Binnengekomen stukken.
3 Goedkeuring notulen Algemene Najaarsverg. d.d. 15-11-2014.
4 Jaarverslag van de secretaris. (zie de Gazet van april 2015).
5 Financieel verslag Tuinwijck 2014.
6 Financieel verslag riool/beschoeiing 2014. (zie toelichting).
7 Financieel beleid Tuinwijck 2015 .
7.1 Financieel verslag van de penningmeester.
7.2 Verslag van de kascommissie.
7.3 Na dechargeverlening pm, goedkeuring van het bestuur.
7.4 Benoeming kascommissie.
8 Benoeming bestuur en commissieleden.
8.1 Benoeming zittende/nieuwe bestuursleden. (zie toelichting).
8.2 Bouw- en taxatiecommissie.
8.3 Technische commissie. (zie toelichting).
8.4 Inkoopcommissie.
8.5 Verfraaiingscommissie.
8.6 Broeikascommissie.
8.7 Bagger- en beschoeiingscommissie.
8.8 Kantine- en ontspanningscommissie.
8.9 Stroomcommissie.
9 Bestuurlijk beleid en/of visie in 2015.
9.1 Vaststelling werkbeurten en boetebepaling.
(zie art. 5 en 8 HHR).
9.2 Vaststelling boetebepaling t.o.v. overtreding
stroomreglement. (zie art. 5, 8 en 12 HHR).
9.3 Vaststelling Algemene Najaarsvergadering
(begrotingsvergadering) per 14-11-2015.
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9.4 Invulling en goedkeuring speelveld. (zie toelichting).
9.5 Aanschaf AED-toestel. (zie toelichting).
Mededelingen van het Bondsbestuur.
Agenda Bondsvergadering. (zie de ‘Vroegop’:
http://www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/vroegop_winter2015.pdf).
Benoeming afgevaardigden naar Bondsvergaderingen.
Rondvraag.
Sluiting.

Aanvraag kapvergunning door tuinders. (Na overleg met
verfraaiingscommissie).
 Tuinreglement art. 9 punt 4: Voor het kappen van bomen is een
kapvergunning verplicht.
Alle aanvragen worden verzameld en collectief verzonden naar
het stadsdeel.
De aanvraag hiertoe wordt bij afdelingsbestuur ingediend en kan
door het afdelingsbestuur worden afgehandeld, of naar keuze
van het afdelingsbestuur door het bondsbestuur.
Agendapunt 6:
Het bestuur stelt voor om de reservering riool aan te wenden voor
betaling van het plaatsen van de beschoeiing. Het tekort wordt
aangevuld uit de reservering beschoeiing. Totale uitgave beschoeiing
€19.390.=. Dit kon niet meer in de begroting opgenomen worden n.a.v.
de late bekendmaking van het project, maar het bestuur had wel
toestemming van de vergadering hiervoor nodig.
Agendapunt 8:
8.1 Het bestuur bestaat reglementair uit vijf personen. Aangezien Wim
Bruikman wegens ziekte voorlopig niet inzetbaar is, is het gewenst een à
twee leden toe te voegen aan het bestuur.
Kandidaten met een bij voorkeur technisch inzicht kunnen zich melden
tot uiterlijk 11 april 2015. Voor meer informatie kunt u zich wenden bij
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onze voorzitter de heer Wil Janssen onder nummer 06-54745138 of via
wnjanssen@online.nl
AGENDAPUNT 9:
Ieder lid is verplicht per jaar het aantal uren gemeenschappelijk werk te
verrichten, dat vastgesteld wordt op de Algemene Ledenvergadering. De
uren, waarop gemeenschappelijk werk moet worden verricht worden
bepaald door de betreffende commissie. Ieder lid dat zich onttrekt aan
het algemeen werk betaalt per iedere verzuimde werkbeurt een bedrag
dat elk jaar wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De
verzuimde werkbeurten moeten door de tuinder worden ingehaald.
Zie artikel 5 van dit reglement:
Aan de leden die hun tuin verwaarlozen, hun contributie niet op de
gestelde tijd voldoen, de Reglementen, besluiten van het bestuur en/of
de Algemene Ledenvergadering niet stipt opvolgen, kan door het bestuur
een boete worden opgelegd van € 50,00 per overtreding. Voor iedere niet
uitgevoerde werkbeurt kan hetzelfde bedrag worden opgelegd, zolang
niet door de Algemene Ledenvergadering een ander bedrag is
vastgesteld. Een boete ontheft een lid niet van zijn verplichtingen. Bij
herhaling van enige overtreding wordt het bedrag van de oorspronkelijke
boete van de eerste overtreding verdubbeld. Beroep bij het bestuur is
gedurende het gehele tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober mogelijk op
de 1e en 3e vrijdag van de maand tussen 19.30 en 20.00 uur. En
gedurende de winterperiode op de zitting van de 1e en 3e zaterdag van de
maand tussen 10.30 en 11.00 uur. Beroep bij het bestuur is gedurende
het hele jaar mogelijk op de door het bestuur aangegeven tijden als
vermeld op het mededelingenbord van de bestuurskamer.
Agendapunt 9.5:
Voor aanschaffing van een AED-toestel (± € 1000.=) is het zondermeer
noodzakelijk dat er een team van minimaal vijftien personen gevormd
wordt. En dat twee ervan, via toerbeurt, direct beschikbaar zijn bij
eventuele calamiteiten. Men kan zich hiervoor schriftelijk aanmelden of
tijdens de vergadering. De groep tuinders die vorig jaar een eerste hulp
cursus gevolgd hebben, georganiseerd door de Bond, dienden na een
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jaar op herhaling te gaan. Bij navraag is tot nu toe nog geen actie
ondernomen.
Aanpassing HH-reglement Tuinwijck:
 o.a. functie inhoud commissieleden en reglementering voor
stroom op Tuinwijck.
(De toelichtingen staan geplaatst in De Gazet van april 2015).
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Aanwezig: 53 personen. Afwezig: 1 persoon met bericht.
1. Opening.
Met een kort welkomstwoord aan alle belangstellenden opent Wil
Janssen (vz) de vergadering om 13.30 uur precies.
2. Mededelingen en/of binnengekomen stukken.
Wil Janssen (vz); Binnengekomen stukken zijn er niet, maar enkele
mededelingen wil ik U niet onthouden; die betreffen o.a. de
camerabeveiliging op ons complex. Eerst wordt de parkeerplaats en de
hoofdingang voorzien van camera’s, waarvan de beelden, van
uitstekende kwaliteit, digitaal worden opgeslagen voor controle
achteraf.
Mw. Schuyt (224); vraagt zich af waarom bij de achteruitgang nog geen
camera’s komen. De achteruitgangen zijn zeer inbraakgevoelig.
Wil Janssen (vz); U heeft volkomen gelijk, maar zoals al uitgelegd is,
heeft het bestuur gekozen voor een goede kwaliteit van de apparatuur,
wat inhoudt dat dat hogere kosten met zich meebrengt.
Maar wij doen ons best om ook z.s.m. de achteruitgangen te voorzien
van camerabeveiliging. Uiteindelijk zijn we afhankelijk van mensen die de
installatie verzorgen.
Hr. v.d. Meer (2); vraagt of wij niet in conflict komen met privacy van
personen.
Wil Janssen (vz); de privacy is gewaarborgd, want de camera’s zijn alleen
gericht op de parkeerplaats en hoofdingang.
Door de fa. Lengkeek zijn alle huisjes opnieuw getaxeerd, aangezien het
oude contract na negen jaar verlopen en aan herziening toe was. De
bedragen betreffen alleen de herbouwwaarde en niet de
verkoopwaarde. De kosten van de taxatie zijn € 25.00, u ontvangt bij de
contributiekaart een kopie en informatie van deze taxatie.
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Wederom wordt dit jaar op zondag 30 november 2014 een
Commissiedag gehouden voor alle commissieleden als dank voor het
vele werk dat zij verrichtten in het afgelopen jaar. Tevens zijn ook de
nieuwe tuinders uitgenodigd die zich in 2014 op ons park gevestigd
hebben. Zij kunnen dan kennis maken met de mensen van alle
commissies, waar zij op een informele en gezellige wijze terecht kunnen
voor vragen en mogelijke problemen.
Een kennisgeving tot slot, noteer in uw agenda alvast dat de
nieuwjaarsreceptie 2015 op zondag 11 januari 2015 plaatsvindt. In De
Gazet van januari volgt nadere informatie.
3. Toe te voegen agendapunten.
Die betreft de faunapassage in casu herstel walkant Weersloot, en wordt
behandeld in punt 8.
4. Goedkeuring notulen Algemene Voorjaarsvergadering d.d. 03-052014.
Wil Janssen (vz); het bedrag van € 14.705,= dat gereserveerd staat voor
vernieuwing waterleiding, wordt ook behandeld in punt 8.
Vervolgens worden de notulen zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
5. Plaatsen van mededelingenbord bij westelijke achteruitgang.
Wil Janssen (vz); het mededelingenbord bij westelijke achteruitgang,
wordt in het voorjaar geplaatst.
6. Hoge kosten groenafval.
Wil Janssen (vz); algemeen bekend is dat wij elk jaar een enorme
hoeveelheid groenafval moeten verwerken. En ook dit jaar hebben wij
weer een groot bedrag moeten besteden voor afvoer hiervan. Een deel
van die kosten wordt wel goedgemaakt door de opbrengst van de
tractoren die het afval transporteren, maar desondanks is ruim € 2000.=
uitgegeven voor verwijdering. Het bestuur is nog niet van plan de prijs

16

van tractorritten te verhogen, maar zorgt wel dat de kosten beheersbaar
blijven.
Mw. Smit (31); is het mogelijk om, zoals op Kweeklust en Wijkergouw,
een hakselaar aan te schaffen.
Wil Janssen (vz); daar is in het verleden menigmaal over gediscussieerd
en er is geld voor gereserveerd, maar is niet haalbaar gebleken. De
aanvoer van groenafval is zo divers dat je daarvoor een professionele
machine en gecertificeerde mensen nodig hebt. Je kunt dat niet
overlaten aan mensen die hun werkbeurt moeten verrichten. Zoals het
nu afgevoerd wordt is volgens het bestuur de snelste en veiligste
methode.
7. Renovatie parkeerterrein.
Wil Janssen (vz); na meerdere offertes aangevraagd te hebben, is de fa.
van Zanten de voordeligste partij gebleken. Die kan dit uitvoeren voor ±
€ 50.000.=, waarna het bestuur verder in onderhandeling is gegaan.
Maar op dit moment kan dat niet uit eigen middelen opgebracht
worden. Daarom heeft het bestuur besloten het project over drie jaar te
spreiden. Voor de eerste termijn is € 15.000.= op de begroting geplaatst
voor de eerste uitvoering hiervan.
Vervolgens wordt de indeling en materiaalgebruik van het terrein
uitgelegd met als voornaamste regel, dat aanhangwagens, caravans en
boten van het terrein verdwijnen. Zo mogelijk worden deze verwijderd.
Mw. Kuiper (175); merkt op dat stelconplaten bij natte
weersomstandigheden bijzonder glad kunnen zijn.
Wil Janssen (vz); mevrouw geen zorg daarover, er wordt materiaal
gebruikt dat slipvrij is.
8. Toegevoegd agendapunt;
Faunapassage in casu herstel walkant Weersloot.
Wil Janssen (vz); de walkant aan de Weersloot verkeert al jarenlang in
een bedroevende staat. Onderhandelingen via de Bond en Stadsdeel
hebben niets opgeleverd. Het herstel zelf uitvoeren is niet haalbaar en
professionele aanpak zou € 45.000.= gaan kosten. Totdat vorig jaar het
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bestuur werd benaderd door stadsecoloog F. Haaijen, voor het
aanbrengen van een ecologische zone, een natuurlijke oeververbinding
van De Breek naar Waterland waar verschillende diersoorten
ongehinderd doorgang hebben.
Het bestuur heeft dit direct aangegrepen voor herstel van de
beschoeiing aan de Weersloot, Na scherpe onderhandelingen is een
akkoord bereikt voor de uitvoering. Uitgebreide informatie wordt
gegeven voor wat betreft de uitvoering van deze werkzaamheden, en
aan de vergadering de vraag voor toestemming. De vergadering wordt
uitgebreid in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en hun mening te
geven, waarna de aanwezigen gevraagd wordt, nadat de vz meldt een
behoorlijk bedrag te hebben afgedongen, voor steun aan de uitvoering
van dit project ten bedrage van € 19.390. De vergadering gaat akkoord
en wordt bedankt voor het vertrouwen in deze.
9. Verhoging reservering vernieuwing waterleiding.
Wil Janssen (vz); ook daar is al het nodige over gesproken en er is vorig
jaar daarvoor al € 50.= in rekening gebracht voor die reservering, maar
het bleek niet voldoende te zijn, doordat het waterleidingnet zeer sterk
verouderd is. Het bestuur besloot die reservering naar € 100.= te
verhogen. Een bedrag dat u op de contributiekaart aantreft van 2015. De
vernieuwing van het waterleidingnet gaat zo’n € 300.000.= à € 400.000.=
kosten. Dat is heel veel geld. Maar je moet eens een begin maken met
reserveren, om over tien tot vijftien jaar het bedrag bijeen te hebben. Na
enkele opmerkingen uit de vergadering, wordt voorgesteld dat bij
verkoop van uw huisje de ingelegde gelden niet worden terugbetaald. De
reservering blijft zondermeer hiervoor in de boeken staan en zal nergens
anders voor gebruikt worden. Aan u de vraag of u akkoord gaat met het
voorstel. Het voorstel wordt met handopsteking in stemming gebracht
en algemeen door de vergadering aangenomen.
10. Financieel beleid Tuinwijck 2015.
10.1. Begrotingsvoorstel van de penningmeester.
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Wil Janssen (vz); voor vervanging van nieuwe transportkarren staat €
10.000.= gereserveerd. Het huidige materieel is totaal versleten. Het
plan is zes nieuwe karren te bestellen en na enige discussie wordt
besloten in fases tot aanschaf van een drietal karren.
Hr. van der Meer (2); mist de balans bij de begrotingsvoorstellen.
Wil Janssen (vz); dit is een begrotingsvergadering, die aangeeft wat het
bestuur denkt uit te geven. April 2015 legt het bestuur haar
verantwoording af middels een winst/verlies rekening.
Mw. Godri (153); op het speelveld zijn de zandbak en schommels
verdwenen en er staat niets vermeld in het begrotingsvoorstel voor
reservering hiervan.
Wil Janssen (vz); dat is juist, die toestellen zijn afgekeurd, en voor de
allerkleinsten onder onze tuinleden is op de plaats van de oude zandbak,
naast de kantine, een nieuwe glijbaan en twee ‘wipkippen’ geplaatst. Het
speelveld blijft voorlopig zoals die nu is.
Mw. Root (177); als vertegenwoordiger van de verfraaiingscommissie
stelt zij voor om op het speelveld een natuurlijke speelplaats in te richten
met natuurlijke materialen voor kinderen van alle leeftijden. De plannen
hiervoor zijn in samenspraak met het bestuur voor een deel reeds
besproken.
Hr. Keijser (171); vraagt hoe het gesteld is met de aanschaf van het AEDtoestel.
Wil Janssen (vz); daar komen wij op terug in de Algemene
Ledenvergadering van april 2015.
10.2. Goedkeuring van de leden.
Door antwoord te geven op enkele vragen van de begroting 2015, wordt
deze met algemene stemmen aangenomen door de vergadering.
10.3. Eventueel stemmen bij bezwaar.
Er zijn geen bezwaren ingediend, zodat stemmen niet nodig is.
11. Vaststelling Algemene Ledenvergadering 2015.
Deze wordt gehouden op zaterdag 25 april 2015.
12. Mededelingen van het Bondsbestuur.
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Het Bondsbestuur meldt, dat de heer Frans Rodermond onlangs
plotseling is overleden. Hij was dit jaar wederom aangesteld als
bondssecretaris. Velen van ons zullen hem wel kennen.
Het Bondsbestuur houdt haar halfjaarlijkse ledenvergadering op 11
december 2014, waarbij Tuinwijck als gastheer optreedt.
13. Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
14. Sluiting.
Wil Janssen (vz); onder dankzegging voor aandacht en aanwezigheid,
wordt de vergadering om 14.50 uur gesloten.
Verslaglegging; Joop Bruggeman, secretaris
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(bijlage watervergunning d.d. 5 februari 2015).
INLEIDING:
Ten aanzien van de keur beheer en ten aanzien van de doelstellingen
wordt dit beheerplan gemaakt.
Bij dit beheerplan behoort de ontwerptekening d.d. 24-11-2014 waarin
de natuurvriendelijke oever is ingetekend (zie bijlage).
De Weersloot is een hoofdwaterloop en wordt beheerd door H.H.N.K.
Het gebied bevindt zich in het peilgebied van het Waterlandse boezem
met een streefpeil van N.A.P-1,56 meter.
Er wordt extra water gegraven en de uitbreiding vindt op het land plaats,
deze watercompensatie is inmiddels gerealiseerd waarbij het voormalige
profiel is uitgebreid.
De ecologische oever met rietzone en de bloemrijke oever wordt
beheerd dor SDAN Afdeling vaarten en wallen. De zone gaat primair als
ecologische verbinding voor flora en fauna functioneren. Voor
waterberging is watercompensatie gerealiseerd in de natuurvriendelijke
oever.
NATUURVRIENDELIJKE OEVER:
De natuurvriendelijke oever is aangelegd om watercompensatie te geven
voor de te realiseren wiepenoever. Daarnaast heeft de
natuurvriendelijke oever betekenis als leefgebied en verbindingszone
voor de doelsoorten ringslang en noordse woelmuis. Verlanding van
deze zone wordt voorkomen door gefaseerd 1/3 van de vegetatie te
verwijderen en waar nodig uitkrabben. Beheer geschiedt conform de
Amsterdamse gedragscode Flora- en Faunawet. Dit betekent dat het
onderhoud gefaseerd wordt uitgevoerd waarbij altijd 50% vegetatie in
een aaneengesloten zone gespaard blijft.
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Het gegraven water bij de natuurvriendelijke oever zorgt daarmee voor
extra waterberging in de Waterlandse boezem.
ONDERHOUD WIEPENOEVER (± 150 mtr2):
Het beheer van de oever is dat eens per jaar éénderde deel wordt
gemaaid. Je bent dan eens in de drie jaar rond. Deze variatie is om zoveel
mogelijk diversiteit te laten ontstaan en er voldoende schuilruimte en
voortplantingsplekken voor doelsoorten aanwezig is. De oever en talud
wordt gevarieerd aangelegd en zodanig, dat deze zone goed kan worden
onderhouden.
Rietuitgroeiing in de Weersloot vanuit de oever achter de
wiepenbeschoeiing wordt jaarlijks verwijderd.
BAGGERWERK WEERSLOOT:
Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk als beheerder van de
waterloop. Zij maken de slootbodem eens in de 10 jaar op diepte. De
eerstvolgende keer is in 2021.
De aangelegde zone grenst aan tuinen van het volkstuincomplex
Tuinwijck. Gezien de breedte van de strook kan het bagger niet op de
oever of oeverzone worden aangebracht en dient de bagger naar een
andere locatie te worden afgevoerd. Bij voorkeur wordt daartoe een
tijdelijk baggerdepot op agrarisch gebied ingericht. Met een duwboot of
kraan of een baggerzuiger kan vanaf het water worden gebaggerd.
DOELSTELLING:
Het doel is de ecologische verbinding te verbeteren voor doelsoorten als
de ringslang en noordse woelmuis. Daarnaast gebruiken snoek,
rietvogels en dwergmuis deze zone en ontwikkelt zich een zone met
water en oeverplanten. Natuurbeleving voor vaarders, fietsers,
wandelaars, omwonenden en volkstuinders.
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Tuinpark Tuinwijck houdt in de maand april traditioneel haar Algemene
Ledenvergadering. Ook traditioneel is dat de
secretaris op die vergadering het verslag van het
afgelopen jaar presenteert, zo ook ditmaal met
enkele opmerkelijke zaken.
Het wordt zo langzamerhand een traditie
voordat in maart het seizoen begint met de
verplichtte werkbeurten, dat na de eerste en
laatste werkbeurt een lunch wordt aangeboden
door de verfraaiingscommissie. De leden van
deze commissie hebben tijd noch moeite
gespaard een uitstekende lunch samen te stellen die bij een ieder
bijzonder in de smaak viel.
Nadat de nieuwe bestuurskamer in gebruik werd genomen, is de
keukeninstallatie van de kantine, die zeer sterk verouderd was, compleet
vernieuwd. Uiteraard is hier de kantine- en ontspanningscommissie
bijzonder verheugd mee. En organiseerde in het seizoen diverse
activiteiten, waaronder feestavonden, bingo en workshops. Die door de
tuinders goed bezocht zijn. Als uitzondering mogen de workshops, diner
en sushi o.l.v. Johan Bensch een voltreffer genoemd worden. Ook
hebben de workshops een aanvang genomen in het kader tot verkrijging
van het keurmerk Natuurlijk Tuinieren van het AVVN.
De fa. Lengkeek heeft in de maand september, omdat het
verzekeringscontract na negen jaar was verlopen, een algehele
hertaxatie van de huisjes uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid, deze
taxaties hebben niets van doen voor de verkoopwaarde, maar dienen
alleen als richtprijs voor de herbouwwaarde van huisjes na bv. brand of
andere calamiteiten.
In oktober is begonnen met de voorbereiding en installatie van
camerabeveiliging bij de parkeerplaats van ons park, de beveiliging op de
rest van het park volgt later. Tevens werd daar ook de verbetering van
het wegdek ter hand genomen.
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Tuinwijck heeft, voor de Algemene Najaarsvergadering van de Bond van
Volkstuinders, als gastheer gefungeerd. En in het afgelopen seizoen
hebben er 39 inschrijvingen plaatsgevonden en zijn een 12-tal huisjes
van eigenaar gewisseld. Ook heeft het bestuur haar maandelijkse
bestuursvergaderingen gehouden en overleg gevoerd met de diverse
commissies.
Amsterdam, april 2015.

Joop Bruggeman, secretaris.

Ruim 75% van de tuinleden heeft een e-mailadres. Dit is
bijzonder gemakkelijk voor het secretariaat om snel
berichten door te kunnen sturen. En het bespaart veel
portokosten. Onlangs bleek bij een mailbericht, dat er
veertien foutmeldingen retour kwamen van onjuiste
adressen.
Het bestuur vraagt U daarom, als u van e-mailadres
verandert, geef dat a.u.b. zo snel mogelijk door aan het
secretariaat via Tuinwijck@scarlet.nl.
Dat geldt ook voor verandering van uw 06-nummer.
U kunt de wijziging ook in de witte brievenbus (bij de
hoofdingang) deponeren.
Tuinders zonder een e-mailadres krijgen belangrijke
berichten uiteraard z.s.m. per post aangeleverd.
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Financieel jaarverslag Tuinwijck 2014
Balans debet
kas penningmeester
kas kantine
kas broeikas
kas inkoop
ING 4827930
ING spaarrekening
Rabo 0105380733
Rabo spaarrekening
ING elektra
inventaris kantine
voorraad kantine
voorraad inkoop
voorraad gas
debiteuren

Totaal:

31-12-2014

31-12-2013

431
200
60
300
901
70.488
6.551
90.742
14.940
2.649
1.225
5.544
1.455
2.092

386
200
137
300
9.955
69.667
58.251
0
22.490
2.649
881
6.384
1.455
0

197.578

172.755

Jaarverslag Kantine 2014

9.799
5.066

10.000
7.500

4.722
5.078

kosten
onderhoud
afschr inventaris

2.642
1.405
0

kosten totaal
resultaat

7.500
2.500

1.000
500

4.048
1.030

Jaarverslag Stroomcommissie 2014

31-12-2014

31-12-2013

7.288
-2.865
4.982
7.196
8.250
-9.785
4.420
12.290
7.787
10.179
13.365
11.450
14.705
0
14.940
5.379
1.887
7.225
65.913
12.973
197.578

6.895
-2.224
4.352
10.000
7.150
-11.570
4.365
10.000
7.787
5.599
11.075
0
14.705
5000
22.490
3.993
0
7.225
65.949
-36
172.755

Jaarverslag winkel 2014

-344

bruto resultaat

kapitaal

res. borg sleutels hek
res. gasflessen
res. onroerende zaak bel.
res. onderh. gebouwen
res. voorschot elektra leden
res. verbruik elektra leden
res. vuilnis
res. tractor
res. watergeld voorschot
res. beschoeiing
res. waterleiding
res. aanleg nieuwe waterleiding
res. riool belasting
res. Verfraaiing hakselaar
r.c. stroomproject leden
crediteuren
schade uitkeringen
overige vorderingen
kapitaal tuingroep
winst
Totaal:

Begroting 2014

omzet
inkoop
voorraad mutatie2014

ontvangsten
kosten

Balans credit

omzet
inkoop
voorraad mutatie2014

20.575
16.962

kosten totaal
resultaat

253.569

Jaarverslag Stroomcommissie 2014
te betalen aflossing aan de leden
van de voorfinanciering

247.511
6.058

te betalen nagekomen kosten
kapitaal
ING elektra

22.000
18.600

840
17.802
2.773

bruto resultaat

onkosten
onvoorzien

1.500
1.000

Begroting 2014

85

18.600
3.400

400
500

85
2.689

900
2.500

6.250

247.511
2.632
6.058
14.940

Begroting en Resultaat Tuinwijck 2014
Lasten
Administratie kosten
Alarm beveiliging complex
Bestuurskosten
Bouwtekeningen
BVV administratiekosten
BVV/AVVN contributie
Commissie bagger
Commissie bouw
Commissie elektra
Commissie ontspanning
Commissie technische
Commissie verfraaiing
Div. overige kosten
EHBO/Arbo
Gazet
Groenafvoer
Grondhuur
Kosten onvoorzien
Nuon
Onderhoud complex
Onderhoud gebouwen
Onderhoud parkeerplaats
Onderhoud vuilstortplaats
Onderhoud waterleiding
Onkosten broeikas
Onroerende zaakbelasting
Reinigingskosten
Representatiekosten
Reservering beschoeiing
Reservering tractor
Reservering waterleiding
Rijdend materieel
Stookgas
Telefoon
Verzekering complex
Verzekering tuinhuizen
Watergeld
Sub lasten
Sub baten
Resultaat

Resultaat
2014
2.223
3.924
1.531
15
17.596

2.843
199
876
4.936
1.888
55.913
31
6.521
10.969

-107
60
983
3.099
1.923
4.580
2.290
2.290
2.419
5.319
1.109
1.693
19.028
8.689
162.841
175.814
12.973

Begroting
2014
2.500
500
1.500
25
500
18.000
400
200
500
2.500
1.000
4.500
2.000
500
2.500
3.000
56.000
9.000
7.000
3.000
500
500
2.500
500
650
1.500
1.500
4.580
2.290
2.290
4.000
3.000
1.000
1.600
19.000
6.000
166.535
169.245
2.710

Resultaat
2013

Begroting
2013

4.427
701
1.539

1.750
1.500
1.500
25

17.485
665
328

17.000
800
200

1.361
965
6.072

2.500
1.000
4.500
1.000
200
2.500

1.116
54.577
700
5.266
21.547
2.986

704
218
1.066
7.195
1.530
4.580
2.290
2.290
783
6.362
1.147
1.693
18.826
6.615
175.034
174.998
-36

57.000
500
10.000
10.000
2.000
500
200
200
687
1.000
1.500
4.580
2.290
2.290
2.000
3.000
1.000
1.600
16.830
5.500
157.152
156.617
-535

Baten
Admin. kosten kandidaat
Admin. kosten overdracht
Boetes
Bouwtekeningen
Contributie BVV/AVVN
Contributie O.Z. belasting
Div. overige inkomsten
Elektra verkoop
Entreegelden
Gazet advertenties
Grondhuur
Jaarl. bijdrage
Onderhoud waterleidingen
Reiniging
Rente
Reserv. beschoeiing
Reserv. nieuwe waterleiding
Reserv. onderh. waterleiding
Reserv. tractor
Resultaat broeikas
Resultaat kantine
Resultaat winkel
Tractorritten
Verzekering complex
Verzekering tuinhuizen
Watergeld

Sub baten

Resultaat
2014
1.981
915
239
17
17.994
630

1.820
270
61.695
36.640
4.850
1.563
4.580

Begroting
2014
500
750
500
25
17.000
650
1.000
50
1.120
60.000
36.640

2.290
2.290
1.400
1.030
2.689
1.093
1.775
20.477
9.579

2.500
1.200
4.580
11.450
2.290
2.290
1.500
-1.000
1.000
500
1.700
17.000
6.000

175.814

169.245

Resultaat
2013
1.240
1.125

17.865
624
100
10
1.960

Begroting
2013
525
750
500
25
17.000
687
200
800
1.400

60.148
50.380
579
4.090
2.384

57.000
45.800

1.500
882
5.030
798
1.670
18.647
5.966

1.500
1.000
2.500
500
1.600
16.830
5.500

174.998

156.617

1.500
1.000

kantine
begroting
verkopen
inkopen
onderhoud
onkosten
resultaat
totaal
inkoop
begroting
verkopen
inkopen
onvoorzien
onkosten
resultaat
totaal

2012
2013
2014
inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven
10000
10000
6000
7500
7500
3500
500
500
500
1000
1000
3000
1000
1000
-1000
10000

10000

10000

10000

6000

6000

2012
2013
2014
inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven
28000
22000
15000
25000
18600
12500
200
500
500
300
400
1000
2500
2500
1000
28000

28000

22000
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22000

15000

15000

Lasten
Alarm/beveiliging complex
Tot nu toe is er 3000,00 euro extra uitgegeven voor de camerabeveiliging. In
2015 zal het systeem verder worden uitgebreid.

Reinigingskosten
Een hoger bedrag vanwege het vele groenafvoer, wat gelukkig word gedekt
door de karren enz. zie baten.

Stookolie/gas
Vooral in dec/januari werd extra veel verstookt, de voorraad bleef gelijk.

Verfraaiingscommissie
Deze commissie is nu in het trotse bezit van een serieuze bladblazer. Eén en
ander is vanuit de opgeheven reservering Hakselaar (€ 5000,00) betaald

Onderhoud gebouwen
Daar is 2800,00 euro uitgegeven en geheel uit de reserve betaald.

Water.

3

Door lekkages na de meter is zo’n 1700 m extra water verbruikt. Dit is in
rekening gebracht bij de tuinder. Daardoor vindt u dit jaar op uw nota voor 2015
geen berekening voor water complex. Zie Baten watergeld.

Onderhoud gebouwen.
De reparatie giraffenhok en deel kantine is gefinancierd vanuit de reservering.

Div. overige kosten
Uit onderzoek is gebleken dat er nog een achterstallige boeking van € 4936,00
uit 2013 wachtte.

Baten
Hier geen opvallende dingen behalve eerder genoemd water en adm.kosten
kandidaat waaruit blijkt dat zeer veel mensen zich op Tuinwijck hebben
ingeschreven.
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Mocht u nog vragen hebben over het financiële verslag 2014 dan zien wij uw
reactie graag tegemoet vóór 15-4-2014 per e-mail naar Tuinwijck@scarlet.nl of
via een briefje in de brievenbus van de bestuurskamer.
U krijgt in elk geval antwoord en indien het voor de leden interessant is zal de
penningmeester uw vraag tijdens de vergadering behandelen.
Mocht u daarna nog vragen hebben dan verzoeken wij u een afspraak met de
penningmeester te maken.
Piet Mosman, penningmeester
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Verslag van de kascontrolecommissie van Tuinwijck ten behoeve van
de Algemene Ledenvergadering:
Beste tuinders van Tuinwijck,
Het afgelopen jaar en dit jaar is de kascontrolecommissie diverse keren
bijeen gekomen om de financiële administratie van de vereniging te
controleren.
De penningmeester, de heer Piet Mosman, heeft ons inzage gegeven in
alle relevante financiële stukken.
De vrijwilligers van de tuinwinkel en kantine hebben in het kader van
balansen e.d. hieraan ook meegewerkt
Voor het boekjaar 2015 hebben wij de volgende aanbevelingen
meegegeven:
- Maak voor de vereniging een inventarisatielijst van alle
bezittingen, ook al zijn deze boekhoudkundig afgeschreven.
- Maak een risicolijst voor grote reserveringen (bijv. waterleiding,
onderhoud gebouwen, etc.).
- Onderzoek het hoge gasverbruik van de kantine en kijk of het
mogelijk is subsidie te krijgen voor isolatie e.d.
- Neem in de begroting een post op voor ‘vrijwilligersvergoeding’.
- Zorg dat er een betere omschrijving op bonnetjes en stortingen
komt te staan, zodat deze duidelijk te herleiden zijn.
- Geef een schriftelijke toelichting bij grote verschillen in de
jaarrekening en begroting.
- Vraag aan iedere commissie om een kort jaarverslag, inclusief de
begroting met de uitwerking van de voorgenomen plannen. Deze
kunnen dan samen met het financiële jaarverslagverslag van de
penningmeester t.b.v. de ALV in de Gazet gepubliceerd worden.
- Onderzoek of de kostenpost groenafval terug te brengen is.
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Na een uitgebreide steekproefcontrole kunnen wij als
kascontrolecommissie aan de Algemene Ledenvergadering vragen om
de penningmeester en het bestuur van Tuinwijck decharge te verlenen
over het afgelopen boekjaar.
Amsterdam, 31 maart 2015
Leden kascontrolecommissie:
Jan Veldmeijer,
Els Meijer,
Mark Heuvel
Astrid Kuiper

Zondag 5 april (eerste paasdag) hebben we paasklaverjassen: kantine
gaat open om 13:30 uur en we starten met klaverjassen om 14:00 uur.
We proberen van deze dag iets feestelijks te maken en iedereen mag aan
het eind van de middag met ons een kop soep en broodje nuttigen. Het
zou fijn zijn als je van te voren doorgeeft of je komt, zodat we met de
inkoop er rekening mee kunnen houden.
Vanaf vrijdagavond 1 mei starten we weer met klaverjassen op de
vrijdagavond. De hele zomerperiode kunt u bij ons terecht om een
gezellig potje te klaverjassen en het voornemen is dat we doorgaan tot
half/eind augustus. U wordt hierover nog geïnformeerd.
Evenals vorig jaar hebben we besloten, dat als je 10 keer of meer hebt
meegedaan, je op de laatste vrijdagavond in aanmerking komt voor een
verrassingstas!! Wel als dat geen motivatie geeft, wij zien u dan ook
graag verschijnen.
Namens de klaverjascommissie, Greet Bensch
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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.
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Op ons tuinpark zijn er vanuit de Verfraaiing verschillende projecten
uitgevoerd, die met Natuurlijk Tuinieren te maken
hebben. Ook het speelveld willen we inrichten op
een meer natuurlijke manier. Geen kant-en-klare
speeltoestellen die aan heel strenge eisen moeten
voldoen en veel geld kosten, maar natuurlijke
materialen, voorhanden op ons eigen park:
omgezaagde boomstammen, houten 'stapstenen',
een snipperpad en wilgentenen voor hutten die
we met vrijwilligers en kinderen willen maken. Het is materiaal, dat
uitdaagt om verschillende dingen mee te doen, bijvoorbeeld op een
stam kan je lopen, zitten lezen of naar het voetballen kijken; in de
wilgentenen hutten kan je verstoppertje spelen, chillen of lekker liggen.
Omdat de maaimachine niet overal kan maaien wordt er elke tuinbeurt
met de streamer gewerkt om het gras kort en netjes te houden. Ook
blijft er genoeg ruimte over om te voetballen of andere sporten te
beoefenen. Op de bladzijde hiernaast ziet u de globale opzet van het
plan.
Lopend op het hoofdpad vanaf de hoofdingang komt u eerst, net als nu,
aan uw rechterhand het speelveld (voetbalveld) tegen. Daarna een
snipperpad dat u langs een plekje voor de kleine kinderen leidt (met
plakken boomstammen om op te zitten, zand of houtsnippers en ander
materiaal). Als je het pad volgt kan je naar links naar de ingang van de
heemtuin en rechtdoor naar de wilgentenen hutten. Daarachter komen
de afgezaagde boomstammen te liggen. Aan het einde van het veld loopt
het snipperpad uit op een bestaand pad achter het speelveld. Je loopt
het laatste stukje onder wilgentenen bogen door.
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Graag vragen we uw toestemming tijdens de ledenvergadering om dit
project aan te pakken.
Nettie Peters (ontwerp en tekst) en Cora Mulder (schets)

Tuinschouw:
De eerste tuinbeurt van 2015 is gedraaid. Het was
wel koud, maar gelukkig droog en een hele groep
mensen is weer hard aan de slag gegaan. Na het
werken was het goed vertoeven in de kantine
met een warm kopje soep en een lekker broodje
nog even gezellig na kletsen.
De kop is eraf en vanaf 28 maart worden er elke
zaterdagmorgen weer tuinbeurten gedraaid.
Nu de lente in aantocht is, wordt het ook tijd dat u uw eigen tuin weer
op orde krijgt, zodat u er straks volop van kunt genieten.
Vanaf 1 mei a.s. gaat de verfraaiing samen met het bestuur tuinschouw
lopen. Zorgt u ervoor dat uw tuin dan op orde is. Waar moet u zoal op
letten:
- Uw heg aan het pad mag niet hoger zijn dan 1.80 meter.
- Er mogen geen takken over het pad hangen lager dan 3 meter.(
dit is om de vrije doorgang van brandweer en ambulance te
garanderen)
- Het pad om uw tuin moet u voor de helft onkruid vrij houden.
- Aan de slootkant mogen geen grote struiken en bomen staan, zij
kunnen met hun wortels de beschoeiing wegdrukken.
- Er mogen geen materialen liggen, die vanaf het pad zichtbaar
zijn en een rommelige indruk maken.
- Dode bomen en/of struiken dienen verwijderd te worden.
- Uw tuin mag geen verwaarloosde indruk maken.
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Uw gasslangen mogen niet over de datum zijn.

Zorgt u ervoor dat uw tuin in mei op orde is, dan gaan wij met plezier
schouwen.
Er zijn mensen, die een stukje van de verfraaiing in eigen onderhoud
hebben. Veelal mensen, die op de zaterdagochtend i.v.m. hun werk geen
tuinbeurten kunnen draaien. Zij krijgen een verfraaiingsstukje
toegewezen en mogen dat in de uren dat het hen uitkomt onderhouden.
Deze uitgegeven stukjes worden gecoördineerd en gecontroleerd door
Bert Holtkuile van de verfraaiing. Het is niet zo, dat als je een eigen
stukje in onderhoud hebt, je alleen in het voorjaar en najaar hoeft te
werken, het stukje moet het hele tuinseizoen bijgehouden worden en er
goed uitzien. Het is dus beslist niet minder werk dan iemand die
tuinbeurten draait, eerder meer werk.
Als je eigen tuin niet op orde is, kun je ook niet in aanmerking komen
voor een eigen onderhoudsstukje. Mensen met een eigen stukje, neem
je verantwoordelijkheid, zodat Bert niet als een soort politieagent in de
rondte hoeft te lopen en als er problemen of vragen zijn kun je altijd bij
Bert terecht.
De verfraaiing gaat elk jaar wat eigen onderhoudstukjes aanpakken en
opnieuw inrichten, dit jaar zijn enkele stukjes langs het Kerkelanderpad
aan de beurt.
Nettie heeft voor deze stukken een nieuw ontwerp gemaakt en dat gaat
dit seizoen uitgevoerd worden. Degene die zo’n stuk in onderhoud
hebben, krijgen hulp van de mensen, die op de zaterdagochtenden
werkbeurten draaien en zodra de stukken op orde zijn, moeten zij het
zelf weer bijhouden.
Verder ligt er een plan voor het speelveld. Aan de rechterkant van het
speelveld staan de wilgen en het is de bedoeling dat daar tussen wilde
bloemen gezaaid gaan worden, zodat we daar dit seizoen van kunnen
genieten. Het middengedeelte van het speelveld blijft gehandhaafd voor
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voetbal of andere balspellen en de doelen worden voor de zomer weer
terug geplaatst. Tenslotte de linkerkant van het speelveld daar is een
plan voor ontworpen en zal een natuurlijk speelstuk worden.
Aankomende vergadering zal dit plan gepresenteerd worden aan de
leden en dan is het aan de leden om te bepalen of dit door gaat. De
kosten willen we laag houden en werken met natuurlijke materialen,
zoals wilgentenen hutten, boomstammen, houtsnippers enz. Zorg dat u
erbij bent op de vergadering, dan kunt u met eigen ogen zien wat de
bedoeling is. Als de vergadering het een goed plan vindt, gaan we het
plan het komend jaar uitvoeren en dan hopen we dat u ook bereid bent
om ons te helpen, want in ons eentje kunnen wij dat niet.
Veel werk aan de winkel de komende tijd en nu maar hopen dat het
weer ons ook goed gezind is en wij met onze plannen aan de slag
kunnen.
namens de verfraaiing van Tuinwijck
Maartje Root.

Je kunt de leeftijd van een oranje gasslang eenvoudig zelf controleren.
De productiedatum staat er gewoon op gedrukt. Tel er vier jaar bij op en
je weet of de oranje slang over de datum is.
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Terugblik 2014
Alle kasleden kijken met goede zin terug naar het afgelopen jaar. Men
heeft over het algemeen
lekker gewerkt en vindt
dat er veel werk verzet is
door ons allen. We waren
erg blij met de extra hulp
die af en toe geregeld
werd via de verfraaiing.
We hopen dat dit in het
aankomend tuinseizoen
ook zo kan gaan. Door
voldoende zaaigoed,
waren er voortdurend
volop planten te verkrijgen, waarbij de Scharlei verreweg de favoriet
was. Er is goed verkocht, veel blije klanten en belangstelling van leden
van Tuinwijck maar ook van mensen uit omringende volkstuinen en
omgeving.
Omdat Ida vorig jaar haar tuin heeft verkocht en
we daardoor een dierbaar, hard werkend kas lid
kwijt zijn geraakt. Zijn we actief op zoek gegaan
naar een jong bruisend nieuw kas lid.
We hebben haar gevonden! Welkom Caroline
Strasters!
Ook zo’n zin om aan een nieuw seizoen te
beginnen?
Het Pottenplan, welke potten wel en welke niet
Enthousiast brengen tuinders lege plantenpotten naar de kas. Zo is de
afgelopen jaren een enorme verzameling ontstaan. Niet alle potten zijn
even goed bruikbaar helaas. Vorig jaar hebben we flink opgeruimd,
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Thieme en Gea zijn twee keer met een auto vol plastic naar de stort
gereden.
De bedoeling is in 2015 het ‘pottenplan’
wat gestructureerder te laten verlopen.
Elke zaterdag is de kas open tussen 10:00
en 12:00 uur en is er iemand bereid om
de potten van u aan te nemen. Gelieve
geen potjes in plastic zakken aan het hek
te hangen, of er over heen te gooien.
Ook vragen we u als ‘pottenbrenger’ iets
selectiever te werk gaan. Vierkante
potten van 10 cm en treetjes van tien
kleine potjes aan elkaar zijn altijd fijn om
te krijgen, mits ze heel zijn. Potten
groter dan 10 cm voorlopig graag zelf
weggooien.
Openingstijden
Vanaf 4 April elke zaterdag van 10:30 – 12:00 uur
Anje, Anna, Caroline, Gea, Lies, Marja, Marjan, Karel, Peter, Ricky en
Thieme wensen een ieder een fijn tuinseizoen toe en hopen u te
ontmoeten in de kas!
Gea van Straaten
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Beste tuinders, op naar het nieuwe
tuinseizoen, wij hebben er zin in. We kunnen
niet wachten om weer heerijk in de aarde te
wroeten en te genieten van de natuurlijke
pracht op ons tuinpark. Buiten het vrolijke
groene gebeuren hebben we ook een
entertainment programma:
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 augustus
8 augustus
15 augustus

Openingsavond met live zang
Bingo-avond
Dansavond met DJ
Rommelmarkt met BBQ
Bingo-avond
Tropische avond met DJ
?

Sommige avonden staan in het teken van een
thema. Eventueel thema en aanvangstijden
vindt u te zijner tijd op de
mededelingenborden.
Het Grote Vraagteken

43

De afsluitavond van aankomend
seizoen staat op de agenda
aangegeven met een vraagteken. Wij
willen op die avond een ‘Open
Podium’ organiseren. Bespeelt u een
instrument? Zingt u? Doet u een act of
heeft u iets te vertellen? Het podium
is voor u!

Er is volop talent aanwezig, dat
weten wij zeker, schroom dus
niet en geef u op voor 1 juli. Bij
voldoende belangstelling kunnen
wij dan het vraagteken
vervangen door een echte
aankondiging van het ‘Open
Podium’. Aanmelden of informatie vragen kan telefonisch bij Cisca (0654246478) of Cobie (06-52687106)
Cisca en Cobie
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Van 6 april t/m 16 mei is de museumtuin hortus-bulborum in Limmen
(NH) geopend. Deze museumtuin heeft een collectie van meer dan 4000
verschillende tulpen, narcissen, hyacinten en andere bolgewassen. Deze
hortus stelt zich tot doel om oude bolgewassen voor het nageslacht in
stand te houden. Hier wordt een belangrijke collectie van veelal oude
historische bolgewassen gekweekt die voor de commercie nauwelijks
meer interessant zijn en daarom niet meer gekweekt worden. De oudste
tulp in de collectie, de Duc van Tol Red and Yellow, stamt uit 1595. De
oudste keizerskroon, Frittilaria imperalis "Proliferia" stamt uit 1577.
Het is dus zeker interessant om daar eens een kijkje te gaan nemen.
Vanaf 1 april 2015 is het ook mogelijk om een Historisch
Bloembollenpakket 2015 te bestellen. Bel of mail naar Anton Nijssen: 0612321921 of verkoop@hortus-bulborum.nl
Verdere informatie op de site van de stichting: www.hortus-bulborum.nl
Attachments area Preview attachment hortusbulborum-zonnig.jpg
Jaap Noordermeer
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Onlangs kwam ik iemand tegen die over een collega tuinder vertelde die
in zijn volkstuin een tekenbeet had
opgelopen. Hij had dat aanvankelijk niet
had onderkend en daarna ook nog enigszins
verwaarloosd. De gevolgen waren nogal
ernstig. Dit was een volkstuin in het oosten
van het land. Ik vroeg mij af in hoeverre wij
ook gevaar lopen om zo'n tekenbeet in onze
tuin op te kopen. Op tekenradar.nl staat
Amsterdam doorgaans een geringe kans op een tekenbeet aangegeven.
Maar toch, het zal je maar overkomen. De ziekte van Lyme is iets wat je
absoluut moet voorkomen.
Ik heb even gegoogled en vond toen dit artikel van de volkstuin
Frankendael in Driemond. Dus bij ons in de buurt kan het ook
voorkomen.
“Beste tuinders,
Hierdoor wil het bestuur je aandacht vragen voor het volgende: Onlangs
is aan het bestuur gemeld dat een van onze tuinders een recente
borrelia besmetting heeft doorgemaakt. Deze tuinder is er zeker van dat
de tekenbeet in september jl. op de eigen tuin is opgelopen. Dit betekent
dat er met de borrelia bacterie besmette teken op onze volkstuin zijn.
Borrelia besmetting door teken komt in Nederland steeds vaker voor en
kan tot ernstige neurologische aandoeningen leiden (de ziekte van Lyme)
als de eerste verschijnselen niet behandeld worden. Het is daarom van
belang te weten wat je moet doen bij een tekenbeet. De huisarts van de
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betreffende tuinder heeft aangegeven dat het voor alle tuinders nu van
belang is zich op de hoogte te stellen van de symptomen, preventieve
maatregelen etc. Voor alle informatie hierover verwijzen wij naar de
speciale site www.tekenradar.nl (UV Wageningen en RIVM)
In het kort:


Teken zijn van maart t/m oktober actief, maar het meest in mei
en september.



Controleer ‘s avonds na het tuinieren je lichaam op teken. Als je
alleen bent kan je bijvoorbeeld een handspiegel kopen, zodat je
de achterkant van je lichaam kunt controleren. Huidplooien zijn
geliefde plekken voor de teek; knieholtes, bilnaad!



Zorg dat de teek binnen 24 uur weg is, als het jezelf niet lukt ga
naar de huisarts , of eerste hulp.



Als je een rode jeukende kringvormige vlek krijgt ga naar de
huisarts.



Speciale teektang te koop bij drogist en apotheek.



Er bestaat speciale (beroeps)kleding (ook sokken) die teek
werend is.

Nog even: wat te doen in geval van......
Tekentang en niets anders
Gebruik een tekentang en ga niet zelf in de weer met een pincet, je
nagels of alcohol. Als de teek niet goed wordt verwijderd, blijft het kopje
achter en is de kans op ontsteking van de wond groter.
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Op het internet circuleert een bericht over het verwijderen van een teek
met watten en zeep. Dit bericht is een hoax (nep bericht). Een teek 15
tot 20 seconden bedekken met een door zeep doordrenkte prop watten
zal de teek spontaan doen loslaten, geeft het bericht aan. Dit is absoluut
niet waar. Je vergroot hierdoor zelfs de kans om ziek te worden. De
(geïnfecteerde) teek kan hierdoor schrikken en zijn speeksel afgeven
waardoor bacteriën in de bloedbaan terecht kunnen komen. De veiligste
manier om een teek te verwijderen is het gebruik van een tekentang.
Verwijder een teek ook nooit met alcohol of een heet/brandend
voorwerp, de teek kan daar ook van schrikken en als reactie speeksel in
de wond spuiten. Daardoor is de kans op besmetting met de ziekte van
Lyme groter. Verwijder de teek het liefst binnen 8 uur, om de kans op
besmetting te verkleinen. Teken komen voor in je tuin, op de golfbaan, in
het park, de speeltuin etc. en de meeste tekenbeten vinden plaats
tijdens het tuinieren. Jong, oud, groot, klein, iedereen maakt evenveel
kans op een tekenbeet.


Verwijder een teek altijd binnen 8 uur en op de juiste manier.



Teken verwijder je met een speciale tekentang!



Gebruik nooit alcohol, zeep of vuur om een teek te verwijderen!
Dit vergroot de kans op ziektes.

Wellicht dat hier ook een taak voor onze EHBO-ers ligt? Er is natuurlijk
nog veel meer over te vertellen, maar ik laat het even hierbij. bekijk
anders www.tekenradar.nl
Jaap Noordermeer
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Misschien bent u al een paar seizoenen bezig om een eigen moestuin
van de grond te krijgen of misschien gaat u het dit jaar voor het eerst
proberen.
Ze zeggen: "Alle begin is moeilijk", maar grote kans dat het best mee kan
vallen. Op internet zijn alle tips en wetenswaardigheden te vinden die bij
kunnen dragen tot succes..
Twee leuke sites zijn www.moestuintips.nl en www.tuinieren.nl.
De NTR academie heeft een hele leuke cursus met 10 filmpjes voor de
beginners.
http:?//ntracademie.nl/cursussen/cursuspagina/10-stappencursus-jeeigen-moestuin.html
De cursus bevat:
 10 clips met Petra Wilbrink
 Handige links
 Verwante clips
Overzicht van de cursus:
1. Locatie en omvang
2. Teeltplan en ondergrond
3. Boontjes
4. Kool
5. Sla
6. Tomaten en aardappelen
7. Fruit
8. Kruiden
9. Onkruid
10. Mini-moestuin
Met het bekijken van de video's in deze cursus ben je ongeveer drie
kwartier bezig.
En natuurlijk hebben we ook collega-tuinders op ons complex met veel
moestuinervaring die natuurlijk best even met hun kennis naar uw tuin
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wille kijken en zonodig advies willen geven. In de Gazet van Augustus
2014 heb ik geschreven over de tuin van Bart Berndsen van tuin 68. Hij
heeft een fantastische moestuin waar de jarenlange ervaring vanaf te
zien is. Ga maar eens bij hem langs. En hij is altijd bereid tot een praatje
over zijn grote hobby, zijn moestuin.
Heel veel succes en vooral plezier!
Jaap Noordermeer

In 1988 schafte ik mijn tuin/huis op Tuinwijck aan.
Het was in de tijd dat volkstuinieren nog niet 'in' was,
laat staan dat heel Holland moest moestuinieren. Er
was geen wachtlijst, dus volop keuze uit de diverse
'te koop' staande huisjes. Het werd huisje nr. 99 aan
de Kerkelandersloot. Staande op een stoel keek ik
over de 2 meter hoge en 10 meter lange
coniferenhaag. Wat ik zag was een adembenemend
weids landschap: een weiland met boterbloemen, schapen met
lammetjes, koetjes met kalfjes, allemaal weidevogels: grutto's,
kievieten, scholeksters; de koekoek riep zijn naam en de kikkers
kwaakten in de sloot, alles onder de mooiste Hollandse wolkenlucht. Het
was net een schoolplaat. Met als klapstuk de Stompe Toren van
Ransdorp (1525) aan de horizon.
Als eerste moest de coniferenhaag eraan geloven, zodat de tuin aansloot
op de Kerkelandersloot, met aan de overkant het rustige
wandel/fietspad. Bij het begin aan de Liergouw een paal in het wegdek
en een bordje, dus niet brommen.
Inmiddels is er veel veranderd. Het weiland is zomers een mensenhoog
maïsveld, waardoor het uitzicht op Ransdorp is verdwenen. Het
wandelpad is een lawaaierige brommer/scooter/racefietsbaan
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geworden, dat gedeeld moet worden met slierten slingerend fietsende
toeristen. Maar als in het najaar het mais is geoogst en de toeristen naar
huis zijn, komt als een rots in de branding de Stompe Toren van
Ransdorp weer tevoorschijn.

Uitzicht op Ransdorp

In de volgende Gazet vertel ik over de geschiedenis van Ransdorp de
toren en Rembrandt, die daar enige tijd verbleef.
Cora Hazewindus

De Toren van Ransdorp werd in 1525 gebouwd door Jan Poy in
laatgotische stijl. De toren mist zijn spits, misschien werd hij te zwaar
voor de slappe bodem. Niet voor niets werden de huizen in Waterland
van hout gebouwd. De toren was bedoeld als oriëntatiepunt voor de
schepen op de Zuiderzee en het Buiten IJ. In de 17e eeuw
was Waterland (met Ransdorp als hoofdstad) het centrum van
melkveehouderij en zuivelproducten, met Amsterdam (dat net in
opkomst was) als grootste afnemer.
Deze zuivelproducten werden vervoerd op grote platte schuiten,
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waarmee geroeid en gezeild kon worden. Via de sloten (die nog steeds
bestaan, zoals de Weersloot en de Kerkelandersloot) , naar het Sluisje
van Nieuwendam en dan met groot gevaar voor schipbreuk het woeste IJ
over naar de Scheierstoren.
De sloten die toen gebruikt werden liggen er nog steeds. Er lopen er een
paar zelfs dwars over ons Tuinpark. Dit is op oude kaarten nog te zien.
Om een weids uitzicht te houden naar Ransdorp zou het mooi zijn de
zichtlijn (waar mogelijk) vrij te houden van bomen/struiken/schuurtjes.
Cora Hazewindus

Gezamenlijke Open TuinKunstdag van Tuinwijck en Kweeklust
op zondag 21 juni 2015
Op zondag 21 juni vindt er weer een Open TuinKunstdag plaats op de
tuinparken Tuinwijck en Kweeklust van 10:00 tot 17:30 uur.
Tuinders kunnen hun tuin dan openstellen voor
publiek. Ook zijn er exposities en workshops van
tuinders. Producten uit eigen tuin, of hobby’s
zoals zelfgemaakte sieraden kunnen in de eigen
tuin worden gedemonstreerd. Evenementen
zoals een ruilmarkt met planten en boeken,
taarten en jams zijn die dag ook mogelijk.
De plantenkas van Tuinwijck zal de hele dag
geopend zijn.
Er is een wandelroute over de beide tuinparken in
Noord beschikbaar.
Deze dag is ook voor een algemeen publiek toegankelijk en daarmee
gaan de tuinparken zich, net als 2 jaar geleden, aan de buitenwereld
presenteren.
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Om 10 uur wordt de dag feestelijk geopend in de kantine van Tuinwijck
en er zal dan informatie verkrijgbaar zijn over de algemene activiteiten
en de opengestelde tuinen op beide parken. Om 17.30 uur vindt de
afsluiting plaats van deze gezamenlijke dag rond de vijver van Kweeklust
met zang en muziek, een hapje en een drankje.
Overdag zijn de beide kantines permanent geopend, waar ook diverse
activiteiten plaatsvinden.
Sinds de vorige Tuinkunstdag is op Kweeklust spontaan een koortje
ontstaan. Tuinders van Tuinwijck die het leuk vinden om in dit
gelegenheidskoor mee te zingen, kunnen zich melden bij
ondergetekenden. Of bij Aad Doorduijn van Kweeklust tel 06- 10545503.
4 april a.s. vindt de eerste repetitie plaats om
13.00 uur op Kweeklust.
Het zou leuk zijn als een aantal Tuinwijckers zich daarvoor aanmelden!
Een aantal tuinders heeft zich al gemeld om mee te doen met
verschillende activiteiten. Als u als tuinder met een cultureel aanbod of
tuinevenement op uw eigen tuin (of op het speelveld) wilt meedoen, of
gewoon uw mooie tuin wilt open stellen, kunt u zich aanmelden bij de
organiserende tuinders van Tuinwijck.
We gaan er van uit dat uw tuin dan van 10.30 tot 16.30 uur open is voor
het publiek, tenzij u andere tijden aangeeft.
Schroom niet, doe mee en neem s.v.p. vóór Pasen (zondag 5 april)
contact op met een van ons:
Karel Schram, tuin 7, 06-50532273
Rene Roelofs, tuin 134
Ineke Verweij, tuin 134, 06-48542962
Ineke Verweij
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Na de start van de eerste gezamenlijke tuinbeurt van het jaar volgde een
heel leuke workshop verzorgd door Ingrid Albreghs, tuinontwerper van
‘Tuin voor Groentjes’.
Het groepje dat zich had opgegeven was een leuke mix van oude en
nieuwe tuinders en de sfeer was al snel gezellig:).
Na een presentatie met beeld van wat 'Tuin Voor Groentjes' voor je kan
doen, begon het al snel te borrelen. Ik merkte dat ik het toch ook wel
spannend vond, want hoe ga ik die tuinwensen van mij in beeld krijgen...
Wat wil ik eigenlijk?
Dat is het grootste probleem, want niet alleen ik, maar volgens mij, wij
allemaal , wilden heel graag - ALLES. Nu zijn onze tuinen best groot, maar
toch wat klein voor een plek om EN in de zon te zitten en in de schaduw,
een vijver, eten, lezen, spelen, buitenkeuken, bbq-plekje, regenton,
fietsenstalling en ga maar door... Maar welke keuzes moet ik maken?

Knippend en plakkend in al die mooie plaatjes ontstond langzaam een beeld
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Het leuke van de workshop is dat je hiervoor gereedschap krijgt
aangereikt, waardoor het beeld dat ver weg in je hoofd zweeft, naar
buiten kan komen en concreet kan worden.
Het gereedschap is vandaag moodboard!
Er lagen allemaal tuin-magazines klaar waaruit we konden knippen en
plakken en al snel werden beelden doorgegeven: 'O, dat past wel bij jou’,
en andersom. Er werd veel gedeeld, gelachen, soms frustrerend
gezucht..:)
Maar al knippend en plakkend in al die mooie plaatjes, ontstond
langzaam een beeld dat voldoet aan veel van je eisen en vooral vorm gaf
aan het gevoel dat je graag op je plekje wil hebben.
Het was ook handig dat we vragen konden stellen, kan ik lavendel in de
tuin laten groeien, ook al is het veengrond, of wat is een mooie,
bloeiende schaduwplant. Ik, als startende tuinier, heb daar heel veel aan.
Ook hebben we een tuinontwerp van Ingrid in kunnen zien compleet
met ingetekende plattegrond en beplantingsplan. Goede tools om nu
zelf eens proberen ermee aan de slag te gaan...

Het was vooral erg leuk om elkaars keuzes te zien in een moodboard
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Het was vooral erg leuk om elkaars wensen
te horen, elkaars keuzes te zien in een
moodboard en te horen waarom de beelden
er stonden.
Het werkt ontzettend inspirerend, en dit
voorjaar ga ik toch dingen anders doen dan
dat ik eerst had gedacht om mijn plekje nog
leuker te maken.
Ingrid, dank je wel, ik, we, hebben ervan
genoten!
Marcella Dijjers
Marcella toont haar
moodboard
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Wilt u een creatieve workshop organiseren? Gezellig!!! Neem contact
met ons op, dan prikken we een datum.
Binnen of buiten, overdag of ’s avonds, laat het ons weten dan maken
wij het zo snel mogelijk bekend aan onze medetuinders.
Nieuwe tuinders met kleine tuindertjes, wat zou het geweldig zijn als u
voor de kleintjes iets organiseert. We hebben volop ruimte, maak er
gebruik van! Hebt u een idee, bel ons.
Wij sluiten af met het
toewensen van een heel
Fleurig, Fruitig, Vrolijk en
vooral Gezellig nieuw
tuinseizoen.

Cobie (06-52687106)

Hartelijke groetjes van de
ontspannings-commissie en
tot ziens op ons mooie
complex.
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Cisca (06-54246478)

Dinsdag 17 maart kwam RTV Noord Holland opnamen maken op
Tuinwijck voor het programma ‘NH Buurten’. Als eerste werd Ingrid
Albreghs van tuin 171 geïnterviewd door Fons Hendriks. Ze vertelde over
haar workshop ‘Breng uw tuinwensen in kaart’ en meer algemeen over
het hebben van een volkstuin.

Fons Hendriks interviewt Ingrid Albreghs

Daarna ging de cameraploeg naar Ed en Sofia (tuin 153). Zij zijn nog niet
zo lang op de tuin en dus ging het gesprek over hun voorgeschiedenis,
hun leven in Suriname en hun overstap naar Tuinwijck. Ed en Sofia
vertelden over hun behoefte om hun kleinkinderen te zien opgroeien en
hen een prettige speelomgeving te bieden op de tuin.
Natuurlijk kwamen ook de ingrijpende verbouwingen aan tuinhuis en
tuin aan de orde. Want Ed en Sofia zijn altijd bezig.
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Vervolgens wandelden de mensen van RTV Noord-Holland door naar de
tuin van Corry Jansen (tuin 172). Corry is tuinder van het eerste uur en,
als haar lichaam dat toelaat, altijd aan het werk. ‘Werxat’, staat er
veelbetekend op haar huisje. Haar tuin is verdeeld in moes- en siertuin,
onberispelijk onderhouden, zwarte aarde.
Tot slot verzamelde het gezelschap zich voor een gezamenlijke afsluiting
in de tuin van Corry Jansen.

Gezamenlijke afsluiting

De uitzending is op vrijdag 3 april, RTV Noord-Holland.
Dinsdag 23 maart was het weer raak, Sjoerd Hilarius, ook van de radiotak
van RTV Noord Holland kwam langs voor een interview met Ingrid
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Albreghs. Het gesprek ging over moestuinen, het onderhouden van een
volkstuin en hoe je een tuin door alle seizoenen mooi kunt houden.
Kees Keijser
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Vorig jaar kwam een buurvrouw met een bloedende hand bij me
aankloppen voor hulp. Het leek me verstandig om een van de EHBOmedewerkers op te zoeken. Een lijstje met EHBO-tuinnummers ergens
aan mijn wand is dan wel handig. Ik moest nu een paar Gazetten
doorbladeren om het te vinden.
Ik dacht dat onze EHBO-er wel over een uitgebreide EHBO-uitrusting zou
beschikken. Nou nee dus. Dat viel tegen.
We hebben de buurvrouw wel kunnen helpen, maar ik kan mij
voorstellen dat bij ernstigere calamiteiten een goed voorziene EHBOkoffer toch wel wenselijk zou zijn. Dat kan een EHBO-kast zijn die voor
iedereen altijd bereikbaar is of een aantal EHBO-kits bij onze EHBO-ers.
Of beide. Het zou ook wel fijn zijn als er aan een EHBO-bordje aan hun
hek is bevestigd. Bij elk bouwwerk is zo'n kit altijd aanwezig en helaas
vaak ook onontbeerlijk. Wij doen ook van alles met scherpe scharen,
tangen zagen en enge machines. We gaan ervan uit dat het doorgaans
goed gaat, maar een ongelukje zit in een klein hoekje en dan ben je blij
als goede hulp dichtbij is.
Een aantal mensen heeft vorig jaar (eind maart) een cursus hart
defibrillatie gedaan. Als vervolg zouden we een AED apparaat installeren
en daar bekendheid aan geven. Op de vorige jaarvergadering is aan de
orde geweest wanneer het hart-defibrillatieapparaat zou komen. Bij mijn
weten is het nog niet geïnstalleerd Ik zou althans niet weten waar het
zich bevindt. hopelijk op een goed en altijd bereikbare plek. Misschien
moet er dan zelfs wel meer dan een apparaat komen. Het is een groot
terrein en elke minuut telt. Misschien dat het bij de vergadering van 23
april nog een keer op de agenda kan komen?
Jaap Noordermeer
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Op een zonnige dag in eind
februari zagen wij de eerste
bijtjes in de tuin. Het was
warm genoeg voor de eerste
bijtjes om de kast te
verlaten en een kijkje te
gaan nemen en te proeven van de lente die op dat moment om de
hoek stond. De belangrijkste reden voor hun eerste vlucht naar
buiten, is om zich te ontladen van ontlasting. Een bij poept
namelijk niet in de kast en houdt dus de hele winter haar ‘poep’
op. Natuurlijk gaan de bijen daarna ook op zoek naar de eerste
bloempjes voor voedsel.
Ook zagen wij op die de eerste zonnige dag een mooie grote
wollige hommel rondvliegen. Bij de hommel is het zo dat alleen
de koningin overwintert. Zij zoekt ergens een holletje,
bijvoorbeeld tussen de bladeren in de natuur en daar houdt zij
een soort ‘winterslaap’ . Eenmaal wakker geworden uit haar
‘winterslaap’ gaat zij opzoek naar voedsel en een woning om een
nieuwe start te maken. Heeft u nog ergens een oud vogelhuisje,
gooi het niet weg maar zet het in uw tuin. Wie weet is er wel
een hommel die besluit woning te nemen in het oude huisje.
Voor ons is het altijd spannend hoe de bijen de winter
doorkomen en of zij nog leven bij de eerste voorjaarsinspectie.
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Gelukkig hebben we bij alle kasten tijdens de inspectie levende
bijen gezien. De bijen vliegen bij mooi weer al volop uit. Ze
genieten van de narcissen en blauwe druifjes die we op het
eiland hebben geplant. Voorgaande jaren is het wel eens anders
geweest en waren er volken die de winter niet hebben
overleefd.
Tijdens dit schrijven is het weer niet optimaal en regent het
veel. Hierdoor kunnen de bijen niet vliegen. Er schuilt dan
alsnog een gevaar dat de bijen niet genoeg voedsel binnen
kunnen halen voor de voorjaars start. Voor de bijen is het dan
ook te hopen dat dit regenachtige weer niet te lang aanhoudt.
Want nu de bijen weer ‘wakker’ geworden zijn, verbruiken zij
meer energie en is voedsel belangrijk. Net als andere jaren
hopen wij dat u weer helpt om dracht planten in u tuin te
planten/zaaien/poten. Wij wensen u een heerlijk tuin seizoen
met veel bijen en hommels in de tuin.

Bijen weetje:
Een bij slaat 200 keer per seconde met zijn vleugels.

Favoriete van de bij in de vroege lente zijn o.a.:
Sneeuwklokjes, krokussen, blauwe druifjes, narcissen, wilgen,
salix, klein hoefblad, witte en paarse dovenetel, sleedoorn en
speenkruid.
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Tomaten jam
Ingrediënten:
1 kilo tomaten (schoongemaakt ongeveer 700 gram)
150 gram geleisuiker
4 grote eetlepels honing
1 gesnipperde rode ui
1 eetlepel five spice powder
beetje citroensap
beetje zonnebloemolie
Bereiding:
Pel de tomaten en snijd ze in kleine stukjes. Haal de pitjes en
harde stukjes eruit.
Verhit de ui in een pan olie en smelt het uitje tot het glazig is.
Doe dan de tomatenstukjes erbij. Gooi meteen de geleisuiker
erbij en roer stevig rond. Laat de tomaten 10 minuten kokend
pruttelen. Voeg honing en de kruiden toe. Voeg daarna
citroensap toe naar smaak. Haal de staafmixer door de jam tot
het zo grof of egaal is als u wilt. Smullen maar!
Paula Dol
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Barbecue
25 juli 2015,
17:00 uur,
kantine Tuinwijck

Ik doe mee!
Naam: ____________________________________________________

Tuinnummer: ______________________________________________

Aantal personen: __________________x 10 euro__________________

Telefoonnummer:___________________________________________

Email: ____________________________________________________

Dit strookje (of een kopie) s.v.p. ingevuld in de brievenbus van de
kantine of in de brievenbus van Cisca (tuin 215) of Cobie (tuin 157).
U krijgt nader bericht over de wijze van betaling.
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Bouw
zomerterras
vóór de kantine.
Tijd nader te
bepalen

Ik doe mee!
Naam: ____________________________________________________

Tuinnummer: ______________________________________________

Aantal personen: ___________________________________________

Telefoonnummer:___________________________________________

Email: ____________________________________________________

Dit strookje (of een kopie) s.v.p. ingevuld in de brievenbus van de
kantine
Er wordt nader met u overlegd over het hoe, wat en wanneer
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VOOR DE LEDEN VAN TUINWIJCK
Voor het seizoen: 2015 ( 1 april t/m 30 september)
S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS.
Naam en voorletters: …………………………….
Adres: ..............................................................
Postcode/woonplaats: ……………………………
Tuinnummer: …. Geboortedatum: ……………
Kenteken auto: ……………………………………
Verzoekt voor haar/zijn gezin, bestaande uit:
Man/Vrouw en … kinderen, waarvan:… jongens en … meisjes,
Een slaapvergunning te verstrekken op het tuincomplex: “TUINWIJCK”,
Liergouw 55 1026 BW te Amsterdam.
Voornaam en geboortedatum meisje(s):
………………………………………………………………………..
Voornaam en geboortedatum jongen(s):
………………………………………………………………………..
Leden, die een aanvraag voor een slaapvergunning indienen, worden
geacht te voldoen aan de door de Gemeente Amsterdam gestelde eisen.
Handtekening: ……………………………………………………………..
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