deTui
nwi
j
c
kGazet

j
u
n
i
2015

2

Colofon
Officieel orgaan van Tuinpark TUINWIJCK
Afdeling van de Bond van Volkstuinders
Adres: Liergouw 55
Amsterdam 1026 BW
Telefoon/Fax.020-4904911
e-mail : tuinwijck@scarlet.nl
website: www.tuinparktuinwijck.nl
Bestuur: Wil Janssen, Piet Mosman, Joop Bruggeman,
Willem Bruikman, Karel Schram
Voorzitter: Wil Janssen
Secretaris: Joop Bruggeman
Penningmeester: Piet Mosman, Herman Brandenburg
Post in brievenbus bestuur
Redactie Gazet: Jaap Noordermeer en Kees Keijser
Foto’s: Kees Keijser, tenzij anders aangegeven
e-mail: gazet.tuinwijck@gmail.com
Eventueel in brievenbus bestuur
Redactie en/of bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
ingezonden brieven en mag plaatsing weigeren en tekst inkorten.
U vindt deze Gazet ook op de website onder het kopje ‘de Gazet’
Sluitingsdatum voor kopij voor de volgende Gazet: 31 juli 2015

3

Inhoudsopgave
Van de redactie

5

Van de voorzitter

6

Problemen bij de Bond van Volktuinders

7

Veel verouderde gasslangen aangetroffen

8

Kantine

8

Openingstijden winkel

8

Belangrijke data 2015

10

Klaverjasnieuws

10

Vrijwilligers gevraagd

11

Open TuinKunstdag

13

Nieuws van de beschoeiingslieden

20

Ruim baan voor de trekker

21

Introductie Miriam Langeveld

22

De nieuwe inrichting van het speelveld

27

Blinde en verlamde Joris heeft woonruimte

31

Boerenmarkt Zunderdorp

32

Brandweer komt ook voor reanimatie

33

Waterland-kerkenland

34

Zoekplaatje Hans Seijnen

36

Nieuws uit de kas

39

Workshop composteren

41

De bonte wilg

45

Geen niews van het dolle bijen front

46

Bouwcommissie

47
4

Van de redactie
Op de voorkant ziet u een foto van de mannen van de Bagger- en
beschoeiingscommissie. Leendert en Timo’s werk draagt ertoe bij dat de
sloten open blijven en uw tuin niet in de sloot verdwijnt. Beschoeien is
zwaar werk en er is nog veel te doen. In deze Gazet vindt u een
beschrijving van het werk en de oproep voor nieuwe leden, want die zijn
dringend nodig.
Verder vindt u in deze Gazet een bijdrage van Miriam Langeveld. Zij is
bioloog en fotograaf en levert al enige tijd foto’s voor de Gazet. Voor
deze editie maakte ze foto’s van vogels en planten die je in het voorjaar
aantreft. Alle foto’s zijn gemaakt op Tuinwijck of in de omgeving.
En dan is nog het speelveld dat opnieuw wordt ingericht. Nettie
presenteerde op de voorjaarsvergadering haar plannen en dankzij de
creatieve inzet van kabouter Ben beginnen deze vorm te krijgen.
Speciale aandacht verdient de Open TuinKunstdag die samen met onze
buren van Kweeklust wordt georganiseerd. Op 21 juni zijn onze
tuinparken het toneel van tal van kunstuitingen, zowel in de openbare
ruimten als in diverse tuinen. Een recordaantal van 26 Tuinwijckers en 17
tuinders van Kweeklust stellen hun tuin open voor bezoek. Veel van deze
tuinders exposeren kunst. En verder zijn er tal van tentoonstellingen,
workshops, lezingen en andere activiteiten om uw dag een meer dan
volle dagbesteding te geven.
En dan hebben we nog de perikelen rond de Bond van Volkstuinders. U
hebt daar wellicht iets over meegekregen, We publiceren een kort
overzicht van de gebeurtenissen.
Wij wensen u veel leesplezier,
Namens de redactie, Kees Keijser
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Van de voorzitter
De afgelopen tijd bent u misschien geschrokken van de verhalen in de
pers over de belastingschuld van de Bond van
Volkstuinders. Wij zullen u zoveel mogelijk van
de ontwikkelingen op de hoogte houden via
onze website.
Bij de laatste ledenvergadering hebben wij het
gehad over de verhoging van de reservering
vernieuwing waterleiding. Dit was naar
aanleiding van een ingekomen brief van een
tuinder, die ons op de vingers tikte omdat wij
de verhoging van 50 Euro als voorstel op de
agenda hadden moeten zetten. Ondanks dat is de verhoging wel
goedgekeurd door de aanwezige leden. Toch willen we dit agendapunt
alsnog op de agenda zetten van de begrotingsvergadering in het najaar,
om het volgens de regels te doen. Het bedrag is wel voldaan door de
tuinders. Het was opgevoerd op uw contributiekaart van 2015.
Op de ledenvergadering gaven wij ook aan dat er veel werk blijft liggen
omdat er weinig vrijwilligers zijn die wat extra willen doen buiten hun
verplichte werkuren. Hierdoor moeten wij werk gaan uitbesteden wat
geld gaat kosten. Vanuit de vergadering kwam de opmerking om een lijst
van werkzaamheden op te stellen en die op te hangen aan de
mededelingenborden. Tuinders die bereid zijn de werkzaamheden op te
pakken, alleen of in samenwerking, kunnen zich opgeven (wij wachten
af).
Ook willen wij u verzoeken de slootkanten niet af te dekken met stukken
zeil tegen het onkruid. Deze stroken dienen vrij te blijven en ook
verharding tegen de beschoeiing is niet toegestaan. Bij de tuincontrole
bleek ook dat 40% van de tuinders overjarige gasslangen gebruikt, daar
zijn wij van geschrokken. Denk om uw verzekering bij schade.
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Het tuinseizoen begint voor de meeste tuinders pas nu het weer beter
wordt. Houd rekening met uw buren bij het uitvoern van
werkzaamheden die lawaai veroorzaken. Gebruik gereedschap dat
overlast bezorgt alleen in de aangegeven tijd.
Voor sommige tuinders is mijn verhaal bekend, maar er zijn ook
tuinders die deze regels nog steeds niet hebben begrepen. Wij zijn een
vereniging, dus met elkaar moeten wij hier een prettig verblijf kunnen
hebben.
Veel tuinplezier.

Uw voorzitter, Wil Janssen

Problemen bij de Bond van Volktuinders
In de media zijn diverse artikelen verschenen over mogelijke financiële
problemen bij de Bond van Volkstuinders. Er wordt verwezen naar
stukken die de kascommissie van tuinpark Kweeklust naar het
bondsbestuur heeft gestuurd. In deze stukken wordt aangegeven dat er
mogelijk een discussie is met de belastingdienst aangaande afdracht van
BTW.
Na een gesprek met de Belastingdienst geeft de Bond de volgende
verklaring:
“Beste tuinders, afdelingsbesturen en andere geïnteresseerden,
Vandaag heeft het gesprek plaatsgevonden met de Belastingdienst over
de mogelijke BTW-plicht van de Bond van Volkstuinders en haar
afdelingen. Dit gesprek is open en constructief verlopen. Afgesproken is
dat de Bond aan de Belastingdienst een Formeel Standpunt vraagt. Het
betreft hier ingewikkelde materie en daarvoor is zorgvuldig onderzoek
nodig. De Bond wacht daarom het antwoord op dit verzoek in alle rust
af. Als dit standpunt bekend is, zult u daarvan uiteraard direct op de
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hoogte worden gesteld. Vooralsnog is er geen enkele sprake van een
dreigend faillissement van de Bond van Volkstuinders.”

Veel verouderde gasslangen aangetroffen
Tijdens de jaarlijkse tuinschouw zijn er veel gasslangen aangetroffen die
verouderd zijn. Het bestuur wijst er op dat dit gevaar op kan leveren en
gevolgen heeft voor de verzekering van uw tuinhuis. Dus: controleer uw
gasslangen en vervang ze indien ze ouder zijn dan 4 jaar
(productiedatum vóór 2011). De productiedatum staat op de slang.

Kantine



Vanaf 5 juli elke zondagmiddag geopend (6 weken)
Vanaf 8 juli iedere woendagavond (6 weken) maaltijd
(hoofdmaaltijd+ salade+toetje), vers bereid. Voor 5 euro per
persoon, vanaf 17:30 uur in de kantine

Openingstijden winkel
De openingstijden van de winkel zijn als volgt:


Elke zaterdag open en in de vakantieperiode ook op
woensdagavond

8

9

Belangrijke data 2015














21 juni
21 juni
27 juni
27, 28 juni
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 augustus
8 augustus
15 augustus
3 oktober

Open TuinKunstdag
Puzzeltocht, met zonnebloemwedstrijd
Boerenmarkt Zunderdorp
Fietstocht langs de kerken in Waterland
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

Klaverjasnieuws
De hele zomerperiode kunt u bij ons op vrijdagavond 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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Vrijwilligers gevraagd
Op de laatste ledenvergadering van 25 april jl (die helaas slecht bezocht
was), werd gevraagd om bestuursleden,
kascommissieleden en mensen die onze
vrijwilligers willen bijstaan. Geen enkele vinger
ging omhoog!
Weet u dat u van uw tuin kan en mag genieten
dankzij het bestuur en onze vrijwilligers? Zij
houden uw vereniging draaiend.
Zijn ZIJ er niet meer, dan wordt deze mooie
groene oase opgedoekt en zet de gemeente er
dure villa’s neer.
Wij weten dat vele van u het erg druk hebben met uw geld verdienen en
kleine kinderen, maar….om van uw tuin te kunnen blijven genieten zijn
wat offers nodig.
We zijn met 229 tuinders, daar moet toch een aantal tussen zitten die
iets voor onze club willen doen.
Kom op mensen, de schouders eronder! U hoeft niet iedere dag
aanwezig te zijn maar steek een handje toe.
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Er waren eens drie tuinders ....
Er waren eens drie tuinders Iemand, Niemand en Iedereen.
Toen Iemand vertelde dat er een grote klus aan kwam en om hulp vroeg
stond Niemand op.
Het werk vorderde niet en Iedereen vroeg of die klus nu eindelijk eens
klaar was.
Toen stond Iemand op en vroeg of Iedereen dan even kwam helpen maar
Niemand reageerde
Corry Jansen, illustratie Lucy Keijser
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Open TuinKunstdag
Op zondag 21 juni van 10.00 tot 17.00 uur vindt de tweede Open
TuinKunstdag plaats op de tuinparken Kweeklust en Tuinwijck In
Amsterdam Noord. De tuinparken liggen aan de Ringweg A 10 (S 115) en
aan de voet van de Schellingwouderbrug, respectievelijk richting
Durgerdam en Ransdorp.
Er is op de parken een folder verkrijgbaar met informatie over de open
tuinen, de exposities, en de algemene en groepsactiviteiten. Er is een
looproute uitgezet.
De opening van de dag wordt om 10 uur verricht in de kantine van
Tuinwijck door de voorzitter van dit tuinpark. Bezoekers zijn de hele dag
welkom in de kantine van Tuinwijck aan de Liergouw 55 voor informatie,
een consumptie en activiteiten. De kantine van Kweeklust aan de
Durgerdammerdijk 1 is gesloten, maar er is wel informatie verkrijgbaar
over de open tuinen en de activiteiten.
Alle activiteiten op de tuinparken zijn gratis toegankelijk voor een
algemeen publiek. Op Kweeklust kan worden deelgenomen aan jeu-deboules en ‘schaken voor jong en oud’. Er zijn activiteiten voor kinderen,
een ruilbeurs met eigen tuinproducten en er is veel zang en muziek te
horen.
Op Tuinwijck is de plantenbroeikas de gehele dag geopend. Er is zijn
lezingen, er draait een film over de tuinseizoenen en er zijn workshops.
Meer informatie is ook beschikbaar op de websites van beide
tuinparken: www.tuinparkkweeklust.nl en www.tuinparktuinwijck.nl
Presentaties tuinders Tuinwijck
Tuin 11
Tuin 16
Tuin 17

Hedendaags keramiek en een brocante hoek van Maps Farber,
tijd 10.30 tot 17.00 uur
Open tuin van Tibbe en Ricky, tijd 10.30 – 17.00 uur
Hydrolaat destilleren met geneeskrachtige kruiden door fyto-en
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Tuin 20
Tuin 39
Tuin 49
Tuin 52

Tuin 61
Tuin 70
Tuin 78
Tuin 82
Tuin 96
Tuin 123
Tuin 129
Tuin 134
Tuin 146
Tuin 153
Tuin 163
Tuin 171
Tuin 172
Tuin 183
Tuin 186
Tuin 187

aromatherapeute Els Meijer, tijd 10.30-13.00 uur
Open tuin van Anton Valens, tijd 10.30 -17.00 uur
Workshop: Nestkasten maken met natuurlijke materialen uit de
tuin met Miriam van Loosdrecht, tijd 10.30 – 17.00 uur
Open tuin van Loes en Jan Wildschut, tijd 13.00 –17.00 uur
Zingen in de natuur, laagdrempelige Afrikaanse en Surinaamse
liedjes met zangpedagoge Tia Postma, tijd 12.00 uur en 14.00
uur
Open tuin van Alfred en Frederique, tijd 11.30- 16.30 uur
Kunstenaars exposeren op de tuin van Maria Berglund en Rob
Birkman, tijd 10.30 tot 17.00 uur
Foto’s en beelden van Miriam Langeveld, tijd 12.00 tot 17.00
uur
Expositie van beeldhouwwerk van Renee Meefout, tijd 140017.00 uur
Beeldende kunst van Jan Willem Wartena, tijd 10.30-17.00 uur
Open tuin van Iet Tiggelaar, tijd 12.00 tot 17.00 uur
Open tuin van familie van Sermond, tijd 10.30- 13.00 uur
Muzikaal optreden van een Zeeuwse Joffer, gitaar en zang van
Yvonne Wagenaar, tijd rond 14.00 uur en rond 15.30 uur
Illustraties van Ulla Välk op de tuin van Gijs Plantinga, tijd
10.30-17.00 uur
Kunstexpositie “kikkers” van Maarten Giltay Veth, op de tuin
van Sofia en Ed Godri , tijd 10.30-17.00 uur
Open tuin van Gea, tijd 1400-1600 uur
Beeldende kunst van Marleen Hoogkamp op de tuin van Ingrid
Albreghs en Kees Keijser , tijd 10.30-17.00 uur
Open tuin van Corry Jansen, tijd 10.30- 17.00 uur
Kunst van Jaap en zijn vrienden op de tuin van Jaap Noordanus,
tijd 10.30- 17.00 uur
Theetuin waar muziek in zit op de tuin van Thom Klaasse en
Jessica Heilbron tijd 13.00-17.00 uur
Open tuin van Maria Derksen, tijd 10.30-17.00 uur
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Tuin 189
Tuin 196
Tuin 229

Beeldentuin van beeldhouwer Leen Markus, tijd 10.30 -17.00
uur
Kunst van Annetta Willemse op de tuin van Marielle, tijd 12.00
– 17.00
Schilderijen op de tuin van Cora Mulder, tijd 13.30 – 17.00 uur

Plattegrond met open tuinen

Groepsactiviteiten in de kantine:
 Feestelijke opening van de gezamenlijke Tuinkunstdag door Wil
Jansen de voorzitter van Tuinwijck om 10.00 uur
 Fototentoonstelling van Joop Bruggeman, tijd 10.30 – 17.00 uur
 Film over de seizoenen op de tuin: “Mother Earth Breathing: The
Garden”, regelmatige vertoning in de kantine, gemaakt door Sara
van der Heide
 Lezing “ Over de Weersloot, ijsvogels en andere
wetenswaardigheden op en rondom de tuinparken” door Fred
Haayen, stadsecoloog, tijd 14.30 –1500 uur
 Workshop “Aquellereren” met kunstenares Cora Mulder, tijd 10.3013.00 uur
 Workshop “Breng uw tuinwensen in kaart” met Ingrid Albreghs, tijd
10.30-13.00 uur, kosten €10,- pp
15



Voorts is er informatie over vlinders te vinden en een boekenstand
met alles over het thema “tuinieren”. Ook is er een info-stand over
“natuurlijk tuinieren”.

Broeikas bij de kantine:
Advies over stekken en planten; plantjes tegen spotprijzen te koop, met
Karel Schram en Peter Michielsen, tijd 10.30 – 17.00 uur
Heemtuin:
Rondleiding door de heemtuin met een medewerker van de heemtuin
(onder voorbehoud)
Speelveld:
Kinderactiviteiten; w.o. pannenkoeken bakken, een limonadefontijn,
airbrushen en spijkers in boomstronken slaan met “Kabouter Ben” en
Marcella tijd: 10.30-17.00 uur
Presentaties tuinders Kweeklust
Tuin 1
Muziek door Albert Manders: solo dwarsfluit. 15.00 en 16.00
uur
Tuin 3
Installaties van gerecyclede materialen door Winnie Roeper
Tuin 5
Open moestuin door Henk en Irene Klein, tijd 11.00 – 14.00 uur
Tuin 6
Stoken van alcohol van (eigen) fruit door Han Westerhof, tijd
14.00 uur
Tuin 9
Open rolstoelvriendelijke tuin en huisje door Ton Sol
Tuin 37 Werken op rijstpapier met inkt en acryl door Monique Lafeber
Tuin 39 Raamkunstwerken, schilderijen e.d. door Petra Mol
Tuin 49 Schilderijen(naief realisme) door Thalé Baas
Tuin 50 Schilderijen en tekeningen met teksten door Carla van Beurden
Tuin 54 Tekeningen en schilderijen door Hennie Hooijer en beelden van
hout en steen door Antoinette Verboon
Tuin 72 Reisfotografie (o.a. Noord Afrika, Midden-Oosten) door Jos van
Walderveen en Karina Rethmeier
Tuin 73 Reliëfs op papier door Inez Melissen en houtskoolobjekten door
Marjoke Staal in rolstoelvriendelijke omgeving
16

Tuin 77
Tuin 78
Tuin 80
Tuin 91
Tuin 98

Els Groot, ruilactiviteiten en tuinproducten op Gazon t.o. tuin
78
Fotografie door Jürgen Vijfschaft, tijd 12.00 – 14.00 uur en
schilderijen door Aad Doorduijn, tijd 14.30 – 16.30 uur
Jaap Boon en collega, verkoop Sieraden op Gazon t.o. tuin 78
Tirza Elias, ruilactiviteiten en tuinproducten op Gazon t.o. tuin
78
Ria Massop, ruilactiviteiten en tuinproducten op Gazon t.o.tuin
78

Algemene en groepsactiviteiten:
Voor de kantine: Ontvangst gasten met informatie en koffie/thee door
Aad Doorduijn (tuin 78), Anna Gevers (tuin 61), Liesbeth Pijper (tuin 74)
van 10.30 tot 16.00 uur.
Speeltuin: Kinderen kunnen (onder toezicht van ouders/verzorgers)
spelen in de Speeltuin, o.a. in de zandbak en in de wilgentenen hut.
Spelvormen o.l.v. Jasper Harlaar (tuin 75): zonnebloempitwedstrijd en
puzzeltocht van 10.30 tot 13.00 uur
Vóór (en nabij) speelhuis (naast clubgebouw):
Jeu-de-boules wedstrijden, van 11.00 uur tot 13.00 uur o.l.v. Jeanne van
Kerkhoven (51) e.a.
Schaken voor jong en oud, van 14.30 tot 16.30 uur o.l.v. Jürgen Vijfschaft
(tuin 78 Kweeklust) en Frank Maas (tuin 141 Tuinwijck). Ondersteuning
Ans Drubbel (tuin 95)
Gazon t.o. tuin 78: Ruil en presentatie van boeken, plantjes, fruit, sieraden etc. m.m.v. tuin 77, 80, 91, 98 van 10.30 tot 13.00 uur
Zangkoor Kweeklust, o.l.v. Nel Veen (tuin 70) tijd 13.30 – 14.00 uur
Deelnemende tuinders Keeklust: tuin 58 (Meta), 70 (André en Nel), 74
(Liesbeth), 77 (Els), 78 (Aad), 95 (Ans) en Elli Izeboud.
Vijverhoek: Voordrachten uit eigen proza aan de vijver door Bik
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Versteegen (tuin 39), tijd 16.00 – 16.30 uur
Installatie Circel Pad: In een project van Carla van Beurden en Petra Mol
(50) gaan diverse gekleurde circels hun eigen weg op de paden van
Kweeklust nabij Vlinder- en Vijverhoek.
Afsluiting rond vijver en patio vijver voor deelnemende tuinders
Kweeklust en Tuinwijck met een hapje en een drankje van 17.00 tot
18.00 uur. Verzorging catering met medewerking van Jos van ‘t
Walderveen (tuin 72). Gastvrouw: Margriet Blok (tuin 53), Anna Gevers
(tuin 61) 17.00 uur Zangkoor Kweeklust, muzikaal intermezzo en
afsluiting met dankwoord
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Nieuws van de beschoeiingslieden
Het seizoen is al weer twee maanden gevorderd en zo af en toe kun je
ons weer in de sloot zien ploeteren. Sommige lieden die op zaterdag
verfraaiingswerkzaamheden tegenover
ons verrichtten noemden Leen en mij
voor de grap "Buurman en Buurman", en
als je het van een afstandje bekijkt zal
het daar vast wel wat op lijken!
Het beschoeiingswerk verloopt traag,
voordat er 25 meter beschoeid is moet er
heel wat gebeuren. Eerst wordt het oude
hout verwijderd. Daarna moeten er
hardhouten planken van vier meter en
de paaltjes vanuit de opslag naar de plek
getransporteerd worden. De planken
moeten gelijk de sloot in met de paaltjes
erbij, ze zijn dan nog niet netjes
ingemeten maar als je het spul zomaar aan de kant legt dan bestaat er
altijd een kans dat we tijdens een volgende werkbeurt het een en ander
moeten missen................verdwenen!!?? Daarna zetten we de planken
op de goede hoogte en stutten de boel met de paaltjes. Als laatst moet
de zaak dan nog vastgezet worden met bouten en boren we daar waar
nodig de gaten voor de afvoer van de stapelputten.
De plannen voor dit seizoen zijn om na een laatste stuk van ongeveer 50
meter eindelijk eens aan de buitenkant aan de noordzijde van Tuinwijck
te beginnen. Tegen die tijd ontvangen de leden die een tuin aan die zijde
hebben van ons een briefje met het verzoek om aan de binnenzijde van
de oude beschoeiing de grond een spade breed en twee spaden diep uit
te graven.
De beschoeiingscommissie is nogal ondervertegenwoordigd : Leen, Timo
en twee nieuwe leden die nog moeten beginnen...........Mocht dit werk,
lekker ploeteren in de sloot en smeuige beerputveenwalmen insnuiven
20

je wel wat lijken, kom dan eens langs voor een praatje bij Timo van tuin
135!!
Groeten van de beschoeiingscommissie

Ruim baan voor de trekker
Wij, Rinus en Kees, brengen u aarde
en zand en halen uw tuinafval weer
op. Dat doen wij graag, maar het
wordt ons niet altijd gemakkelijk
gemaakt.
Het komt regelmatig voor dat we de
tuin niet kunnen vinden omdat het
tuinnummer niet te zien is. En
verder zijn sommige paden zo smal
geworden dat we er niet langs
kunnen zonder de tuinafscheiding
te beschadigen. Ook zijn karren
vaak te zwaar of te breed beladen
met tuinafval wat tot dezelde
problemen leidt.
Wij doen ons best voor u, wilt u het
ons ook mogelijk maken?
 Zorg ervoor dat uw tuinnummer op een logische plaats hangt en
zichtbaar is.
 Zorg ervoor dat uw haag of tuinafscheiding niet over het pad
hangt en op voor de trekker moeilijke punten 50 cm vanaf de
kant is.
 Zorg ervoor dat tuinafval niet buiten de kar uitsteekt.
Als u rekening houdt met ons, zorgen wij voor probleemloos vervoer van
uw spullen.
tekst Kees Keijser (niet van de trekker)
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Introductie Miriam Langeveld
Sinds vorig jaar lever ik foto’s aan
voor de Gazet. De meeste zijn
genomen op Tuinwijck of in de
omgeving.
Waar de fascinatie vandaan komt
weet ik eigenlijk niet. Het zal vast te
maken hebben met mijn kinderjaren
op een boerderij. Ik herinner mij
goed hoe ik op mijn 15e al kon
genieten van de stilte en de sfeer op
de vroege ochtend, wanneer ik op
mijn fiets naar de boeren ging om
melkmonsters te nemen. Zij molken
toen nog vaak buiten in het land.
Sinds die tijd ben ik gefascineerd
door natuur in het algemeen,
gelukkig heb ik met de
biologiestudie heel veel bijgeleerd over planten en vogels.
Ik probeer nu deze natuur vast te leggen met de camera. Daarvoor moet
je wel vroeg op pad met kijker en ander materiaal. Een heel gesleep,
maar meestal wordt dat beloond met een onverwachte mooie
zonsopgang, apart vogelgedrag of een prachtige lichtval op fazant of
paardenbloem.
Hoewel ik al lang fotografeer ben ik pas in 2012 overgestapt op een
digitale spiegelreflex camera. Bijkomend voordeel is dat je thuis nog
eens goed kan bekijken wat er op de afbeelding staat, en soms kom je
onverwachte mooie dingen tegen als je inzoomt. Zoals een lepelaar die
toevallig (heel ver weg) voor de opkomende zon vliegt, of de
voortplantingsorgaantjes van piepkleine mosjes, die je met het blote oog
niet eens ziet.
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Mijn foto’s zijn te vinden op: www.camaranatura.nl . Op de volgende
pagina’s vindt u een aantal foto’s die ik op en rond Tuinwijck heb
gemaakt.
Miriam Langeveld

Heggenmus. Een kleine vogel die
in eerste instantie aan een mus
doet denken, maar heeft echter
een fijnere snavel. Eet vooral
insecten en nestelt in dicht
struikgewas.

Sperwer. Broedt in parken en
heeft stompe vleugels die hem
onderscheidt van de torenvalk.
Hij jaagt op kleine vogels en
broedt in naadbomen. Het kostte
wat moeite om deze te vinden en
te fotograferen, want hij zat
nogal ver weg van het pad in
dichte naaldbomen.

23

Pimpelmees. Onderscheidt zich
van de koolmees door zijn
kleinere afmeting, blauwe ‘petje’
en effen buik (de koolmees heeft
een zwarte ‘stropdas’. Net als
andere mezen zie je ze vaak
hangen in twijgjes. Hij nestelt in
boomholtes, gaten in de muur of
nestkasten.

Aalscholver. Deze zat op het
landje naast de stolpboerderij
naast Tuinwijck. Een grote zwarte
vogel met een haaksnavel en
spanwijdte tot 1,5 meter. Na een
duik in het water zie je ze
regelmatig in deze karakteristieke
houding hun vleugels drogen. Hij
broedt in kolonies in bomen of op
de grond en wordt door de
vissers in het IJsselmeer als een
grote concurrent beschouwd.
Tjiftjaf. Zijn naam dankt hij aan
zijn roep. Lijkt erg veel op de
Fitis, maar zijn geluid, een hoge
tjif gevolgd door en lagere tjaf is
onmiskenbaar. In de winter blijft
hij niet in Nederland, dan zit ie in
Zuid Europa of zelfs ten zuiden
van de Sahara.
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Kievitsbloem. In het wild komt
deze lelieachtige voor in vochtige
hooilanden aan de kust en in
uiterwaarden van grote rivieren.
Is in de natuur zeldzaam, maar
wordt nu ook gekweekt.

Akelei. Nu veel gekweekt. De
wilde is een zeldzame, giftige
plant van loofbossen in ZuidLimburg. Een vroege, decoratieve
bloeier, die ook een medicinale
werking wordt toegedicht. Is
verwant aan de boterbloem.
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Vrouwenmantel. Altijd mooi met
de druppels. Komt in Nederland
niet, maar in België wel in het wild
voor. Volgens de overleveringen
zou een aftreksel hiervan de
vruchtbaarheid bevorderen.

Daslook. Net als de kievitsbloem is
dit een lelieachtige. In het wild is
hij zeldzaam en komt vooral voor
op kalkhoudende grond (o.a. in
Zuid Limburg). De ‘look’ in zijn
naam verwijst naar de (uien)geur,
net als bij bieslook en knoflook.

Heemtuin, de muur raakt begroeid
met Muurleeuwenbek en
Tongvaren.

Heemtuin in het voorjaar, vooral
de dotterbloemen vallen op.
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De nieuwe inrichting van het speelveld
Eind april presenteerde Nettie namens de verfraaiing het plan voor een
nieuwe inrichting van het speelveld. 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. De
reacties waren over het algemeen enthousiast.
Kabouter Ben was wel heel enthousiast. Hij nam het voortouw en
bouwde in zijn ééntje de eerste hut. Hierna zijn verslag, met foto’s van
de bouw.
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Van de week met m’n kleine helpertje Faye, een aantal dagen druk in de
weer geweest met stammen, takken, twijgen en twijgjes. Met
engelengeduld en m’n oude marathon spirit, takje voor takje. Het is
volgens mij een aardig bouwseltje geworden.
Ik hoop dat de kinderen er veel plezier van zullen hebben.
groet, Kabouter Ben
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Blinde en verlamde Joris heeft woonruimte
U bent hem afgelopen winter
vast wel eens tegengekomen
op ons tuinpark, Joris van de
Vliet. En wellicht dacht u net
als ik, ‘wat heeft hij hier te
zoeken?’
Zijn verhaal is een
nachtmerrie: Joris van de Vliet
uit Amsterdam-Noord had een
gezin en een goedlopend
klusbedrijf, tot hij een
bacteriële infectie opliep.
Sindsdien is zijn leven 180
graden gedraaid. Hij is
verlamd, blind, gescheiden en
z’n huis kwijt. Gelukkig
ontfermden zijn buren Alfred
en Frederieke zich over hem
en hielpen hem aan voorlopig
onderdak in hun tuinhuis (tuin 61).
Geen eigen woning
De GGD vond zijn situatie niet ernstig genoeg waardoor de Dienst
Wonen hierdoor geen urgentieverklaring zegt te kunnen afgeven. Een
woordvoerder van de Dienst Wonen stelde weinig woningen beschikbaar
te hebben. 'Daardoor worden er ook minder urgentieverklaringen
verstrekt. Wat we hebben, moet beschikbaar zijn voor de echt ernstige
gevallen.'
Rust en regelmaat nodig
Daardoor kwam Van de Vliet terecht in een nachtmerrieachtige situatie,
zegt hij zelf. 'De artsen liggen met elkaar in de clinch over wat mijn
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blindheid en de rechtszijdige verlamming die ik nog heb, hebben
veroorzaakt. De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert niet uit, die
zegt dat de oorzaak psychisch is. Maar mijn behandelende arts is van
mening dat er lichamelijke oorzaken zijn.'
Rust en regelmaat zijn voorwaarden om te herstellen, zegt zijn
behandelaar. Sinds kort heeft Joris een tijdelijke woning in het westelijk
havengebied. Dat geeft hem al een beetje rust. 'Ik ben blij dat ik de
komende maanden iets meer kan ontspannen, rust is nu het
allerbelangrijkste voor mij.'
Ook op tuin 61 is de orde en regelmaat weer hersteld. Frederieke, Alfred
en Moss zijn weer regelmatig op hun tuin te vinden.
Bronnen: Alfred, Joris en het Parool
Kees Keijser

Boerenmarkt Zunderdorp
Zaterdag 27 juni 2015, Boerenmarkt Zunderdorp.

De zomer 2015 zal van start gaan met een spetterend evenement,
georganiseerd door de kerk van Zunderdorp, met medewerking van de
Stichting Diensten met Belangstellenden én voetbalvereniging HBOK.
In de weilanden rond de kerk van Zunderdorp kunt u deelnemen aan
activiteiten, genieten van landelijke hapjes en drankjes, meedoen met
wedstrijden hooivorkdarten, voetbal cliniques en bij de rijkgesorteerde
kramen verse streekproducten aanschaffen. Ook is er een grootse
rommelmarkt met kramen gevuld met boeken, huisraad, speelgoed,
noem maar op. Zorgboerderij “Ons Verlangen” komt met allerlei
kleinvee, zoals kalfjes, varkens, konijnen en kippen. Er zijn optredens van
de Zunderdorper boerenkapel, Les Fleurs du Nord en het Zeedijkkoor.
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Het draaiboek voor deze gezellige dag ligt al klaar, de organisatie zal nog
heel wat werk verzetten om van deze Boerenmarkt een gezellig dagje uit
te maken.
‘t Zwaantje mei 2015

Brandweer komt ook voor reanimatie
en is vaak eerder ter plaatse dan ambulance
Brandweer Amsterdam-Amstelland
reanimeert sinds 2000 met een
Automatische Externe Defibrillator (AED).
Ook neemt de brandweer een groot deel van de basale reanimatie met
borstcompressie en beademing op zich. Dat de brandweer óók deze
levensreddende taak op zich neemt is niet altijd bekend. Hierdoor kan
het voorkomen dat de brandweer pas met reanimeren kan beginnen
nadat is uitgelegd waarom zij ter plaatse is en niet de ambulancedienst.
De belangrijkste minuten verstrijken …
Bel altijd 112
Wanneer bij 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, gaat de
melding zowel naar de ambulancedienst als de brandweer. Omdat de
ambulancedienst in de regio Amsterdam-Amstelland over slechts drie
uitvalsbases beschikt en de brandweer over twintig, is de brandweer
vaak eerder ter plaatse. Juist de eerste minuten zijn cruciaal en
doorslaggevend bij een reanimatie. De ambulancedienst neemt het over
zodra zij ter plaatse is. Elke brandweerauto (autospuit) is standaard
uitgerust met een AED. Ook het korps in Landelijk Noord
heeft dus de beschikking over een AED.
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De brandweer bestaat uit all-round hulpverleners.
Behalve voor het blussen van branden, voorlichten over brandveiligheid
en hulp verlenen bij verkeersongelukken, komt de brandweer ook bij
hartstilstand.
Informatie
Voor vragen of aanmeldingen om ons korps te versterken: Brandweer
Landelijk-Noord, Kazerne manager A. van Zanten, 06-18796581
www.brandweerlandelijknoord.nl
‘t Zwaantje mei 2015

Waterland-kerkenland
Muzikale fietsroutes door het prachtige Noord-Hollandse landschap,
naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo's wordt getrakteerd.
Op zaterdag 20 en zondag 21 juni en op zaterdag 27 en zondag 28 juni
2015.
Voor het twintigste achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en
Landelijk Amsterdam-Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd.
Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-Hollandse
landschap, naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo’s wordt
getrakteerd. Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot shanty en van
Ierland tot de Balkan. In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles,
orkesten, koren en bands. Om de miniconcertjes bij te kunnen wonen
moet er wel gefietst worden.
Vooral de combinatie van een mooie omgeving, de acht kerkjes en de
uiteenlopende muziek staan garant voor een mooie zomermiddag. De
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tocht op 20 en 21 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam,
Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuidroute.

Met de Noordroute, op 27 en 28 juni, fietsen we langs de kerkjes van
Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van
Monnickendam.
De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk
heel uur, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk langs de
route een concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten. U geniet van de
muziek, kunt even heerlijk uitrusten en hebt dan weer voldoende
energie en alle tijd om naar de volgende kerk te fietsen. Beide routes zijn
elk ongeveer 18 kilometer. De afstand tussen de kerken – tussen de drie
en de vijf kilometer – maakt het heel goed mogelijk om van kerk tot kerk
te fietsen.
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Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 7,50.
Verkrijgbaar tijdens het fietsweekend bij iedere deelnemende kerk.
Vanaf 1 juni ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in
Monnickendam. Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis.
Waterland is een fietsgebied bij uitstek. Zeven dorpen en één stadje met
een roemruchte geschiedenis hebben daar hun eigen karakter weten te
behouden. De eeuwenoude kerktorens zijn nog altijd de vaste
oriëntatiepunten. Het is de achtertuin van Amsterdam met veel
vrijliggende fietspaden; voor fietsers een eldorado.
In de dorpen zijn, behoudens Ransdorp, alle kerken in gebruik bij
kerkelijke gemeenten. Er is een traditie van gastvrijheid en openheid om
alle bezoekers te ontvangen voor een rondleiding, torenbeklimming,
concert of tentoonstelling. Er staan tijdens deze fietsweekenden
tientallen vrijwilligers klaar.
Fiets mee en geniet!
http://www.kerkencultuurwaterland.nl/

Zoekplaatje Hans Seijnen
Op de pagina hiernaast ziet u een zoekplaatje, een bijdrage van Hans Seijnen
van tuin 103. Het plaatje bevat maar liefst 37 spreekwoorden en gezegden,
zoals `Het paard achter de wagen spannen`. De overige 36 mag u zelf
ontdekken. Voor oplossingen kunt u terecht bij Hans Seijnen of Kees Keijser
(tuin 171, gazet.tuinwijck@gmail.com).
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Website: www.spijkeridee.nl
Speciaal voor tuinders van Tuinwijck: korting op alle installatiematerialen voor
uw elektriciteitsvoorziening op vertoon van deze Gazet. Vraag in de winkel
naar de voorwaarden (vraag naar Peter).
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Nieuws uit de kas
Het Kasseizoen is in volle gang en er wordt met veel plezier gewerkt aan
de plannen die we vorig jaar met elkaar bedacht hebben.
Zo is duidelijk
zichtbaar dat het
achterste
gedeelte van de
Kas
gereorganiseerd
wordt om plaats
te maken voor
een tunnelkas en
een
kruidenspiraal.
Het kleine glazen
kasje wordt
langzaam weer in eer hersteld en we hopen die dan ook volgend seizoen
weer meer te gaan gebruiken.
Afgelopen periode deed dit gedeelte vooral dienst als opslag voor de
verfraaiing. Veel aanplant voor de algemene stukken stonden hier rustig
hun tijd af te wachten. De leden van de kas hebben met man en macht
de verkoop van deze planten weten te voorkomen. Ook al stonden de
planten ver achter in de kas, afgezet met rood wit lint, tuinders kwamen
toch met deze planten bij Lies om af te rekenen.
Dit heeft ons als kasleden tot nadenken gezet. We zien ons genoodzaakt
om de verwachting van de tuinder, snel mooie planten kunnen kopen
zoals in een tuincentrum, iets bij te stellen. Het is onmogelijk om aan
deze verwachting te voldoen. De kas moet u zien als een uit de hand
gelopen hobby van tuinders die met veel enthousiasme en inzet
proberen om zelf planten te stekken, te zaaien en op te potten om deze
vervolgens te delen met andere tuinders. Daarbij zien wij het als een
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uitdaging om zoveel mogelijk variëteit aan te brengen in het aanbod en
nieuwe dingen te proberen. Hierbij mislukt natuurlijk wel eens wat,
waardoor het elk jaar weer spannend is hoeveel we kunnen delen met
andere tuinders.
Dankbaar maken wij gebruik van planten die gebracht worden door
tuinders om daar vervolgens stekken voor de verkoop van te maken.
Maar hierbij geldt het net als voor het pottenplan: variatie is belangrijk,
anders hebben we de tafels alleen maar vol staan met ezelsoor, daglelies
en vrouwenmantel. Overigens mooie planten.
Vervolg Pottenplan
Dit plan verloopt inmiddels behoorlijk georganiseerd. Dank aan een
ieder!
Nog maar zelden staan er potten voor of achter het hek. Dit is prettig,
omdat wij nu gewoon naar binnen kunnen gaan, zonder eerst van alles
aan de kant te moeten zetten. De meeste mensen komen nu op zaterdag
de potten langsbrengen waardoor we gelijk een selectie kunnen maken
en niet met een overschot komen te zitten van niet bruikbare potten.
We zijn nog steeds blij met vierkante Potten van 10 cm en (hele) traytjes
van tien kleine potjes aan elkaar. Potten groter dan 10 cm voorlopig
graag zelf weggooien. Mocht deze wens ooit weer veranderen, zullen wij
u dit laten weten.
Tip:
Benieuwd naar hoe een plant met zijn Latijnse naam wordt aangeduid?
Vraag het Peter, onze wandelende plantenencyclopedie. U herkent hem
aan het blikje cola ipv koffie en zijn bruine schort.
Openingstijden:
Elke zaterdag van 10.30 – 12.30 uur
Graag zelf doosje, tas of krat meenemen om planten in te vervoeren.
Anje, Anna, Caroline, Gea, Lies, Marja, Marjan, Karel, Peter, Ricky en
Thieme hopen u te ontmoeten in de kas!
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Workshop composteren
Zaterdag 30 mei werd de workshop ‘Composteren’ gegeven. Deze
workshop is de derde in de serie workshops die worden gegeven door de
AVVN in het kader van het verkrijgen van het keurmerk ‘Natuurlijk
tuinieren’. Zo’n 20 tuinders luisterden zaterdag geboeid naar de
uiteenzetting van Roos Broersen over het hoe en waarom van
composteren.

Roos vertelde ons over de verschillende grondsoorten die kunnen
voorkomen en hoe we de grond in onze tuinen kunnen verrijken met
compost. Compost geeft de bodem een betere structuur: zand krijgt
samenhang, veen en klei wordt luchtiger. Dit bevordert de plantengroei,
de waterhuishouding en voorkomt ziektes.
Een composthoop of –vat maak je bij voorkeur op een schaduwrijke plek.
Zet de bak direct op de grond, zodat de beestjes die de plantenresten
verteren de bak in kunnen. Vul de bak met plantenresten en wacht... De
volgende tabel geeft weer wat er wel en niet op de composthoop kan.
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WEL OP DE
COMPOSTHOOP
 klein tuinafval
 dunnere takjes

NIET OP DE
COMPOSTHOOP
 grof tuinafval
 dikke takken



bladverliezend
groen
haar van mens of
dier
weinig grasmaaisel



doornloos groen
onkruid


















groenblijvend
groen
veel grasmaaisel

OPMERKINGEN







zaagsel/stro
konijnenhok
organische
(stal)mest kalk,
eierschalen



schillen
peren/appels
haren hond, kat,
mens
EKO-aardappelschillen
pindadoppen





groen met doorns
wortels/zaad
onkruid



hondenpoep of
kattenbak
kunstmest






schillen citrusfruit
brood







bespoten
aardappels
hazel/walnotendoppen
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grof: beestjeshotel
takken op takkenwal
boomstammen in de
tuin
klimop, coniferen, beuk,
eik, kastanje en
tuinboon vertragen het
composteerproces
vanwege looizuur.
grasmaaisel als mulch
onder heesters
verwerken
doorns verteren slecht
en blijven scherp!
wortelonkruid drogen,
zaaionkruid tijdig wieden
alleen uitwerpselen van
planteneters
koeien/paarden/kippen
mest met stro is OK
eierschalen verteren
zeer traag (2-3 jr)!
schillen citrusfruit
schimmelt snel (blauw)
brood schimmelt snel en
trekt ongedierte aan
groeistopper aanwezig
op niet-EKO-aardappels
zachte doppen verteren,
harde eerst verbranden

WEL OP DE
COMPOSTHOOP
 fijne
groenteresten
 rauwe groente
 koffie/theeresten
 uitgebloeide EKObloemen
 houtas

NIET OP DE
COMPOSTHOOP
 groffe
groenteresten
 gekookte
etensresten
 vlees/visresten
 niet-EKObloemen

OPMERKINGEN





bijv. koolstronken,
avocadopitten niet
gekookte etensresten
bevatten vaak vet en
zout
potgrondresten direct op
aarde / boomspiegel

Aanbevelingen
 in de (half)schaduw, op een praktische plek, eventueel camoufleren
met planten of hekje.
 contact met de grond is belangrijk, het vat of de hoop niet op
bestrating plaatsen
 niet te droog en niet te nat! ‘Iets vochtig’ is prima. Te nat =
zuurstofgebrek = stank.
 karton of een krant bovenop fruitafval leggen: dit voorkomt dat
fruitvliegjes eitjes leggen
 materiaal verkleinen en mengen, variatie bevordert de vertering
 zuurstof nodig > aerobe omzetting > geen stank (deksel vat op stand
‘open’ houden)
zonder zuurstof > anaerobe omzetting > wel stank
Weetjes
 onder de 5 graden ligt de vertering stil omdat het dan te koud is
voor de beestjes
 kleine hoop (tot 1 m3) = koude omzetting
grote hoop = warme omzetting (ziektekiemen dood)
 elke tuin is groot genoeg voor een composthoop(je)!
 3 lagen: pas aangebracht materiaal, in vertering (veel
beestjesaktiviteit), klaar/rust
Bron: www.roosbroersengroenadvies.nl
Kees Keijser
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De bonte wilg
Dit is een bonte wilg (Salix integra), een boom die in heel veel tuinen
voorkomt. Het blad van de
bonte wilg is heel fraai en
heeft groen roze en wit in
zich. Ik vind dit een heel
mooi exemplaar. De
eigenaar, Nico van Zelst
van tuin 158, heeft er voor
gezorgd dat de kroon
mooi rond is en de witte
steentjes rond de stam
geven een extra accent en
maken het tot een
juweeltje.
De takken groeien relatief
snel en dus moeten ze
regelmatig getopt worden
gedurende het seizoen om
het kroontje mooi
compact en rond te
houden. Dat is hier
gebeurd en dan levert het dit fraaie resultaat op. Deze wilg bloeit vroeg
in het voorjaar tot mei op hout dat het vorig jaar is gegroeid. Deze
planten moeten dus liefst direct na de bloei voor de langste dag (21 juni)
gesnoeid worden anders heeft de plant onvoldoende tijd om nieuwe
scheuten te maken die het volgende jaar weer zullen bloeien. En dat zou
toch jammer zijn!
Jaap Noordermeer
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Geen niews van het
dolle bijen front
Deze keer geen nieuws van
de dolle bijen. Paula heeft
het te druk gehad met
schoolexamens om het wel en
wee van de bijen te
verwoorden. Daarom, voor
deze keer hommelnieuws van fraaie Cora. Want wat gebeurde?
Een gevleugeld volk heeft bezit genomen van een nestkast bij
Cora Hazewindus. Bijen? Dat zou wel heel bijzonder zijn, zei
Cor Dol desgevraagd. En hij had gelijk, geen bijen maar een
hommelvolk heeft zijn intrek genomen in de nestkast van Cora.
Hieronder ziet u de hommels in hun nieuwe huis.

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

Foto’s tweede pagina en achterkant



Gele dovenetel
Fuut. Vaak zie je deze in paren het hof maken tegenover elkaar.
Deze vond ik vissend bij de Oranjesluizen, maar er zitten er ook in
de weersloot.
Copyright van deze foto’s berust bij Miriam Langeveld
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