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schilderwerk en houtrenovatie

Laat uw tuinhuis en schuur schilderen door een professionele schilder-aannemer.
Ook in de winter en het vroege voorjaar. Dan is het af voordat het seizoen begint.

Informeer naar de mogelijkheden
Schilderwerken | Diversen aannemerswerk | Rot hout vervangen | Klemmende deuren en ramen
Jan Willem Wartena – tuin 96
Bel voor een adviesgesprek: – 06-40938242
of mail: jww@urbanjoy.org
Sinds 1998 als aannemers- en schildersbedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30151900
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Jaap’s advies over
onderhoud van uw tuinhuis

Voor u ligt de eerste Gazet van het nieuwe seizoen.
Een seizoen dat op 12 maart begint met de eerste
tuinbeurt voor iedereen en de traditionele gezamenlijke lunch. Het belooft een gezellige dag te worden
waarin iedereen elkaar weer ontmoet, we kennis maken met nieuwe tuinders en we onze handen uit de
mouwen steken om de tuin te verfraaien en een start
te maken met de grote projecten waarover u verder
in deze Gazet meer leest: het herinrichten van het
plantsoen voor de kantine en het speelveld.
De tuinwinkel is op zaterdag 5 en 19 maart open en
vanaf april elke zaterdag. U kunt daar terecht voor
diverse artikelen die geheel voldoen aan de eisen
voor ‘Natuurlijk Tuinieren’. U leest in deze Gazet wat
Corry Jansen gedaan heeft om u, geheel volgens de
hedendaagse normen, te kunnen voorzien van natuurlijke produkten voor een schappelijke prijs.
Een volgende belangrijke gebeurtenis is de Algemene
Ledenvergadering op 16 april. U kunt daar meepraten
over financiële en het bestuurlijke beleid voor 2016
en meebeslissen over de bemensing van bestuur en
commissies. In een speciale bijlage van deze Gazet
vindt u de stukken voor deze vergadering. U wordt allen verwacht.
In het komend tuinseizoen wordt er weer een beroep
op u gedaan om mee te werken aan een bloeiend
verenigingsleven. Dat kan op veel manieren, door het
onderhoud van ons gemeenschappelijk groen natuurlijk, door actief te zijn in een commissie of de winkel,
door deel te nemen aan één van de projecten zoals
die voor de herinrichting van het speelveld of het
plantsoen voor de kantine of bijvoorbeeld door deel
te nemen aan de Open TuinKunstdag. U vindt hiervoor aanknopingspunten in diverse artikelen waarin
uw medewerking wordt gevraagd.
Dit jaar wordt belangrijk voor natuurvriendelijk imago, eind mei bepaalt de AVVN of Tuinwijck toetreedt
tot het selecte gezelschap van volkstuinen met het
Nationaal Kenmerk Natuurlijk Tuinieren. Corry Jansen
is er al klaar voor, zoals u kunt lezen treft u geen natuuronvriendelijke artikelen meer in haar winkel aan.
En ook de verfraaiing zit niet stil, Maartje Root vertelt
u in deze Gazet over de werkzaamheden die op de
agenda staan.
Namens de redactie, Kees Keijser
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TOON MIJ UW TUIN EN IK ZAL

ZEGGEN
WIE U BENT

WILT U 1 DAG GELUKKIG ZIJN, BEDRINK U DAN AAN ZOETE WIJN. WILT U EEN WEEK
GELUKKIG ZIJN, SLACHT, BRAAD EN EET VET ZWIJN. WILT U GELUKKIG ZIJN EEN JAAR,
TROUW MET EEN VROUW, GENIET VAN HAAR. WILT U EEN LEVENLANG PLEZIER,
WORD DAN EEN YV’RIG HOVENIER.
Auteur onbekend

Tuinieren is
goedkoper dan

THERAPIE
en je krijgt tomaten.
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ergens de

Geduld is als een

VRUCHTEN

BITTERE

van plukken.

plant die zoete vruchten geeft.

Op de jaar
vergadering van
16 april a.s zal
er door mij een
keuze gemaakt
moeten worden
of ik doorga als
voorzitter. Dit
omdat ik volgens
de regels weer
opnieuw gekozen
moet worden.

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

Van de voorzitter
Ik wil aangeven dat ik mij nog verkiesbaar stel voor 1 jaar. In deze
periode hoop ik dat er iemand komt die het stokje overneemt. Ook
onze secretaris heeft aangegeven er volgend jaar mee te stoppen.
Er zal een plaatsvervanger moeten komen die zich wil bezighouden
met de administratie en verwerking van de post.
De boekhouding is voor groot gedeelte in handen bij de bond,
het betreft verwerking van de contributie. Toch is er voor onze
penningmeester nog veel werk te verzetten en ik hoop dan ook dat
ze samen de verdeling van de boekhoudwerkzaamheden kunnen
blijven doen.
Het is heel belangrijk dat er tuinders opstaan die zich aanmelden
voor een bestuursfunctie. Als ik zaterdags kijk bij het verplicht werk
zie ik over het algemeen dames de werkzaamheden uitvoeren.
Misschien is er iemand bij die een functie als bestuurslid aandurft.
(uitdaging?) Ik wacht af.
Helaas zijn er weer tuinders die de waterleiding niet hebben
afgesloten in de wintermaanden. Op dit moment zijn er lekkages
die wij niet kunnen vinden. Er gaat op dit moment veel drinkwater
verloren door stuk gevroren leidingen. Wij zijn dan ook de
mening toegedaan om in augustus alle standen op te nemen,
op die manier kunnen we bekijken waar de lekkages hebben
plaatsgevonden. U begrijpt, deze tuinders zullen een hoge
rekening krijgen. Ook blijkt dat tuinen niet betreedbaar zijn omdat
toegangsdeuren zijn afgesloten en de heg te hoog is. Daardoor is
het onmogelijk voor ons om te zien hoe de tuin er uit ziet en om
lekkages op te sporen.
In de kantine zijn de afgelopen winter periode door Jaap, Stef en
Jurriaan werkzaamheden verricht aan de toiletten en de afvoeren.
Ook zijn de toiletten en het aanrecht in de kantine opnieuw
betegeld. Beslist de moeite waard om te gaan kijken.
Het perk voor de kantine wordt in overleg met Ingrid Albreghs en
de andere leden van het ontwerpteam en de verfraaiingscommissie
opnieuw ingedeeld, inclusief
een overdekt zitgedeelte.
Vrijwilligers voor de
uitvoering van dit project zijn
welkom.
Ik hoop uw weer te zien op
de jaarvergadering.
Wil Janssen

Veel tuinplezier.
Uw voorzitter, Wil Janssen
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ALGEMENE LEDEN

VERGADERING

TUINPARK TUINWIJCK OP ZATERDAG 16 APRIL 2016.
AANVANG 13.30 UUR IN ONS CLUBGEBOUW. ZAAL OPEN OM 13.00 UUR
1• Opening.
2• Mededelingen en/of binnengekomen stukken.
3• G
 oedkeuring notulen Algemene Najaars
vergadering d.d. 14-11-2015.
4• Jaarverslag 2015 van de secretaris.
(zie de website).
5• Financieel verslag Tuinwijck 2015.
6• Financieel beleid Tuinwijck 2016.
6.1• Financieel verslag van de penningmeester.
6.2• Verslag van de kascommissie.
6.3• Na dechargeverlening pm, goedkeuring van
het bestuur.
6.4• Benoeming kascommissie.
7.• Benoeming bestuur en commissieleden.
7.1• B
 enoeming zittende en/of nieuwe bestuurs
leden.
7.2• Bouw- en taxatiecommissie.
7.3• Technische commissie.

advertentie
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7.4• Inkoopcommissie.
7.5• Verfraaiingscommissie.
7.6• Broeikascommissie.
77• Bagger- en beschoeiingscommissie.
7.8• Kantine- en ontspanningscommissie.
7.9• Stroomcommissie.
8.• Bestuurlijk beleid en/of visie in 2016.
8.1• V
 aststelling werkbeurten en boetebepaling.
(zie art. 5 en 8 HHR).
8.2• Vaststelling Algemene Najaarsvergadering
per 12 november 2016.
8.3• Terrasontwerp bij kantine.
9.• Mededelingen van het Bondsbestuur.
10• A
 genda Bondsvergadering.
11• B
 enoemingen afgevaardigden naar Bonds
vergaderingen.
12• Rondvraag.
13• Sluiting.

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

OPENINGSTIJDEN
de winkel

• Maart: 5 en 19 maart
•V
 anaf april elke zaterdag open en in de
vakantieperiode ook op woensdag avond

Klaverjasnieuws
Zondag 13 maart en 17 april is er weer klaverjassen in de kantine. Om 13.00 uur gaat de
kantine open en om 13.30 uur starten we met
klaverjassen.
Zondag 15 mei (Eerste pinksterdag) sluiten we
het zondagklaverjassen af. Op deze dag zullen
we er iets extra’s van gaan maken. Informatie
hierover volgt!
Vanaf vrijdag 20 mei gaan we dan weer op de
vrijdag verder. Iedere vrijdag starten we om
20.00 uur.
We hopen dat dit nieuwe tuinseizoen ons zal
gaan verrassen met nieuwe enthousiaste tuinklaverjassers. Kom gerust eens een kijkje nemen in de kantine op de vrijdagavond.
Namens de klaverjascommissie Greet Bensch
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NIEUWS

van de verfraaiing
2016, een heel nieuw tuinjaar ligt er voor ons.
Het jaar waarin we ons project ‘Natuurlijk
Tuinieren’ gaan afronden.

Het project
‘Natuurlijk
Tuinieren’
Twee jaar lang zijn we aan de slag geweest onder begeleiding van de Bond om het ‘Natuurlijk
Tuinieren’ op ons park op gang te brengen. We
hebben verschillende verfraaiingsstukken opnieuw vorm gegeven, ingericht met natuurvriendelijke planten, een stenen muurtje gebouwd,
een takkenwal gemaakt, drijfeilandjes gemaakt,
insectenhotels gebouwd, op het speelveld bij de
wilgen een strook met wilde bloemen gecreëerd,
een wilgentenen hut gebouwd, een workshop
composteren en een workshop snoeien gehouden en dat alles naast het reguliere bijhouden
van de verfraaiingsstukken. Al met al hebben we
met z’n allen hard gewerkt. Verder heeft ons tuinpark door samenwerking met de Gemeente Amsterdam aan de achterkant een heel stuk natuurlijke oever gekregen. De begeleiding gaat stoppen
en wij gaan nu op eigen kracht verder om ons
Tuinpark zo natuurlijk mogelijk in te richten. [Foto’s drijfeilandjes, insectenhotel, wilgentenen hut,
bloemenstrook van Karel]
Op zaterdag 28 mei vindt er een controle plaats
van de Bond, zij gaan dan bepalen hoe natuurlijk ons tuinpark op dat moment is. Naar aanleiding van die controle krijgt ons park stippen op
een lieveheersbeestje. Worden we een park met
de Tuinwijck GAZET 8

één of misschien wel twee stippen? We wachten
het af. Is dat belangrijk, vraagt u zich misschien
af, moeten wij ons druk maken om stippen? Toch
wel, want een tuinpark met het keurmerk ‘Natuurlijk Tuinieren’ en een lieveheersbeestje met
stippen heeft bij de Gemeente Amsterdam meer
bestaansrecht. En we willen natuurlijk met z’n allen nog heel lang van ons mooie plekje op Tuinwijck blijven genieten.

Gezamenlijke start van de
tuinbeurten en de plannen
voor dit jaar
De tuinbeurten starten op zaterdag 12 maart
2016. Die ochtend is er een gezamenlijke tuinbeurt, die afgesloten wordt met een gezamenlijke
lunch in de kantine.

Wat gaan we dit jaar allemaal doen?
We gaan nog enkele eenvoudige wilgentenen
hutten maken op het grasveld, we willen van wilgentenen een fraaie ingang van onze heemtuin
maken en we willen wat doen aan die kale stenen
muur die om de heemtuin staat.
Verder is er één van de ontwerpen voor het plantsoen voor de kantine, waar nu de heidetuin is,
gekozen en die gaan we het komend seizoen ook
realiseren.
We hebben nog één workshop in april/mei in het
verschiet, een workshop over ‘combinatieteelt’,
welke planten kunnen goed samen en welke be-

onder leiding van Cora M. en Martie. Lijkt het u
leuk zo’n nieuwe klus onder handen te nemen,
meld u dan op 12 maart aan voor deze groep.

10 werkbeurten

slist niet, heel belangrijk bij het inrichten van je
tuin. De datum voor deze workshop is op dit moment nog niet vastgesteld, maar houd het mededelingenbord in de gaten en geef u op.
En dan natuurlijk ons reguliere werk in het algemeen groen. Al met al een druk seizoen.

Ook dit jaar draait elke tuinder 10 werkbeurten,
we beginnen op 12 maart samen en eindigen
op 22 oktober met een gezamenlijke beurt. Elke
werkbeurt begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00
uur. De kantine is op zaterdagochtend om half
10 open en tot 10.00 uur is er tijd om een kopje
koffie te drinken. Zorg dat je op tijd bent en je gereedschap bij je hebt (hark, schoffel, snoeischaar
en eventueel kruiwagen).
Als je een keer niet kunt, meld je dan via de mail
of telefonisch af haal de tuinbeurt zo snel mogelijk in. Op 3 zaterdagen in de zomermaanden, te
weten 25 juni, 23 juli en 20 augustus zijn er geen
reguliere werkbeurten. Op deze zaterdagen kun
je een gemiste werkbeurt inhalen. Kun je door
omstandigheden meerdere beurten niet draaien,
dan dien je zelf voor vervanging te zorgen. Aan
het eind van het seizoen dient een ieder 10 beurten gedaan te hebben.

Een vaste projectgroep
Met het project op het speelveld en het project
van de heidetuin willen we wekelijks aan de slag
met een vaste groep mensen, uit elke zone ongeveer 7 die daar elke tuinbeurt aan werken. Op 12
maart zullen we met een grote ploeg de eerste
aanzet geven aan deze projecten. Het project van
het speelveld staat onder leiding van Nettie en
Jan Willem en het project van de heidetuin staat
advertentie

Tuinschouw in mei
Naast uw tuinbeurten gaat u natuurlijk ook op uw
eigen tuin aan de slag, uw tuin weer opruimen en
klaar maken voor het seizoen. Het bestuur en de
verfraaiing gaan in de maand mei de tuinschouw
lopen. Zorg ervoor dat uw heg niet hoger is dan
1.80 m., het pad om uw tuin er netjes uitziet, er
geen overhangende takken op het pad zijn, de
rommel van uw tuin uit het zicht is opgeruimd,
de gasslangen in orde zijn en uw tuin geen verwaarloosde indruk maakt.Dan lopen
wij met plezier de tuinschouw en
scheelt het ons heel veel aanschrijfwerk.
We gaan er een leuk tuinseizoen van
maken en hopen allemaal op veel
mooi weer om optimaal van
onze tuin te genieten.
Ik hoop u 12 maart te zien op de
eerste tuinbeurt.
Namens de verfraaiing, Maartje Root
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DE NARCIS

bloem&kunst
De Narcis kondigt voor veel
mensen het voorjaar aan! De naam
Narcissus (Amaryllidaceae),
is afkomstig uit de Griekse
mythologie. Een parabel dat vele
kunstenaars inspireerde.
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Narcissen zijn voorjaarsbollen en
hebben een koude rustperiode
nodig. Met hun vrolijke ‘kopjes’
sieren ze al snel uw borders,
bloembakken én woonkamer.
De gele trompetnarcissen zijn
het bekendst. Je vindt narcissen
in vele soorten en kleuren: roze,
oranje, rode, witte of gevlekte,
dubbelbloemige bloemen, met
grote gele trompetten of met
trosjes van gele of witte bloemetjes. Je kunt narcissen rustig laten verwilderen; ze vermeerderen zich vanzelf en elk jaar zullen
er meer bloemetjes komen.

Links: Narcissus door Caravaggio (1599).
Boven: Narcissus door Gyula Benczúr (1881)

HET VERHAAL VAN DE JONGELING NARCISSUS DIE IN EEN BLOEM VERANDERT DIE
DAN NAAR HEM GENOEMD WORDT. DEZE IJDELE ZELFBESPIEGELING VERLEIDDE VELE
KUNSTENAARS TOT VERBEELDEN
Dan heb je nog het verhaal van de narcis. De schijnbaar vrolijke lente
bode, die toch zo droevig haar kopje laat hangen, zichzelf weerspiegelend
aan de waterkant. De bloem heeft vele geheimen. Haar naam is ook
afgeleid van ‘narce’ wat bedwelming (narcose) betekend. Dat kan slaan op
de intense geur van sommige narcissoorten of anders op de giftige bol.
Narcissus is de narcistische held die de inspiratie heeft gebracht
voor het moderne woord narcisme. Hij was een Griekse jongeling
waarvan was voorspeld dat, zodra hij zichzelf zou leren kennen, dit
zijn ondergang zou worden. In de wereld der oude Grieken is de
beste spiegel een heldere poel met bronwater, op een windstille dag.
Narcissus keek in de poel, zag zijn reflectie en werd verliefd op zichzelf.
Omdat dit spiegelbeeld onbereikbaar was kwijnde hij weg en stierf. Hij
veranderde in een Narcis die net zoals hij, zijn kopje laat hangen aan de
waterkant…
evelyne dielen

Boven: Echo and Narcissus, John
William Waterhouse (1903)
Onder: SalvadorDali-Narcissus-1937
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Nieuw assortiment in

DE TUINWINKEL

De winkel is
een belangrijk
ontmoetingspunt
en onmisbaar
voor vele
benodigheden.
Corry zwaait er
de scepter, hier
haar nieuws.
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Ook dit seizoen staat Corry Jansen weer voor u klaar in de winkel,
5 en 19 maart, vanaf april elke zaterdag en tijdens de zomermaanden ook op woensdagavond. Het assortiment is volledig aangepast aan de eisen van deze tijd, alle producten die schadelijk zijn
voor de natuur zijn verdwenen en waar mogelijk vervangen door
natuurvriendelijke producten.
De nieuwe schoonmaakmiddelen nemen een belangrijke plaats in,
ze staan dan ook prominent op de toonbank. Corry wijst er met
trots naar. Ze zijn niet alleen onschadelijk voor de natuur, maar
ook voor het biologisch zuiveringsproces in uw septic tank.
Verder zijn alle graszaden, mestkorrels, slakkenkorrels e.d. vervangen door natuurvriendelijke varianten.
Het assortiment uitgebreid met Franse boomschors en grint. Corry: ‘In oktober j.l. hebben wij een uitnodiging gekregen van onze leverancier in meststoffen etc om eens te komen kijken hoe
het een en ander in zijn werk ging. Reuze interessant. Al die grote
machines en hoe die balen afgevuld worden enz. Ook hebben wij
gezien dat er ook grint verkocht wordt en Franse boomschors.
Franse boomschors is wel duurder dan Nederlandse schors maar
duurzamer. Ook het grint zal duurder zijn dan b.v. bij de Gamma
maar het ligt dan al wel op de tuin en u hoeft geen vrachtkosten
meer te betalen.’

Namens de medewerkers van de winkel,
Corry Jansen
Tekst bewerkt door Kees Keijser

DE NIEUWE
SCHOONMAAKMIDDELEN
ZIJN NIET ALLEEN
ONSCHADELIJK VOOR
DE NATUUR, MAAR OOK
VOOR HET BIOLOGISCH
ZUIVERINGSPROCES IN UW
SEPTIC TANK.

Natuurlijk kunt in de winkel nog altijd terecht voor gasflessen,
tuingereedschap en allerhande kleine materialen zoals gasslangen en slangenklemmen. Corry wijst met nadruk op de houdbaarheidsdatum van gasslangen. Controleer uw gasslangen en vervang
ze indien ze ouder zijn dan 4 jaar (productiedatum vóór 2012). De
productiedatum staat op de slang. Uw tuinhuis is niet verzekerd
als u verouderde gasslangen gebruikt.
Ook verkopen ze muizen- en rattenvallen. Die zijn gemaakt van
stevig kunststof en zijn goed afgesloten, dus er kunnen geen honden en poezen in komen. De vallen kunnen van boven open, daar
doet u het lokvoer in, deksel dicht en aan de buitenkant zit een lip
waar u de val mee kunt spannen. Dus je vingers kunnen er nooit
meer tussen komen. En u begrijpt dat daar een prijskaartje aan
hangt. De muizenvallen komen op 9.95 euro per stuk en de rattenvallen op 19.95 euro per stuk. Als er desondanks belangstelling
voor is hoort Corry het graag, doe een briefje in de brievenbus van
de winkel dan worden ze besteld.
Net als vorig jaar kan Corry wel wat hulp gebruiken. ‘Bij de inkoop
staan twee mensen die dit jaar 79 jaar worden. Wij doen het nog
graag maar er moeten zo langzamerhand wel nieuwe mensen bij
komen. Dan kunnen wij ze nog wegwijs maken. Wij wensen u een
geweldig tuinjaar.’
13 de Tuinwijck GAZET

26 juni 2016

OPEN TUIN-KUNSTDAG
In 2016 doen we het dus zonder
onze buren, we zijn van
plan dit jaar op 26 juni een
Open Tuin-Kunstdag alleen op
Tuinwijck te organiseren.

In de afgelopen
jaren 2013 en
2015 is er een
gezamenlijke Open
Tuin-Kunstdag
met onze buren
van Kweeklust
georganiseerd. Er
is afgesproken
ook in 2017 deze dag
in principe weer
gezamenlijk te
organiseren.
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De opzet wordt in grote lijnen
dezelfde als in eerdere jaren:
tuinders worden uitgenodigd
hun tuin open te stellen voor
publiek. Er zou een (ruil)markt
opgezet kunnen worden met
planten en boeken, zelfgemaakte jams, honing , ingelegde
groenten etc.
Alle tuinders die het leuk vinden
om met natuur, en/of cultuur
en/of kunst bezig te zijn, worden uitgenodigd om mee te
doen in de vorm van exposities
of een muziekoptreden.
Verder is er de mogelijkheid om
een workshop te geven, hobby’s te demonstreren, gedichten
voor te dragen, theater te maken, films te vertonen etc. Het
staat u ook vrij om bevriende
kunstenaars uit te nodigen op
uw tuin te exposeren.
De rode draad van een Open
Tuin-Kunstdag is dat tuinders
zich aan mede-tuinders en publiek van buiten presenteren
met hun bezigheden, inspiraties
en kunstzinnige uitingen met
betrekking tot het buitenleven,
het tuinieren en het leven op
een volkstuin.

Een voorbereidingsgroepje gaat
de ideeën verder ontwikkelen,
maar we hebben u als tuinder
natuurlijk nodig om er een succes van te maken.
In de loop van de komende
maanden zullen dan ook zoveel mogelijk tuinders benaderd
worden met de vraag of zij zin
hebben mee te doen. Maar u
kunt uzelf natuurlijk ook opgeven. Aanmelden kan al via het
mailadres van de Gazet: gazet.
tuinwijck@gmail.com
In de komende edities van de
Gazet wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.
De voorbereidingsgroep
Tuin-Kunstdag 2016
Ingrid Albreghs
Kees Keijser
Ineke Verweij

1

Hang je lampekap
aan de wilgen. Of
beuken, of kersen
of dennen, of
welke tak dan
ook.

2

Kroonluchtige
plantjes. Ook
buiten staat dit
armatuur mooi.

TUIN
BUDGET
TIPS
4

3

Altijd fijn als
de gang naar
de glasbak
vermeden
kan worden.

Een buiten
keuken van
beton. Stapel
een paar
flinke betonnen
stapstenen op
elkaar en je
keuken is klaar.

5
6
Zaaien! In een
opgerolde krant,
een wc-rol of tot
potje gevouwen stuk
karton.
In een eierdoos,
of rechtstreeks in
een ei. De mogelijk
heden om thuis te
zaaien en al vroeg
verzekerd te zijn
van plantjes voor de
tuin, zijn eindeloos.

Als je toch rechtstreeks uit de fles
drinkt, kunnen
die glazen mooi
dienst doen als
kandelaar.

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

Nieuwe

TUINDER

met twee rechterhanden
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Steeds vaker
komen er lege
tuinen vrij.
Helemaal opnieuw
beginnen is voor
veel mensen een
drempel, maar
voor sommigen
een kans om zelf
hun droomhuis
te bouwen. Voor
Jurriaan en AnneMarie was het een
'gelukkie'. Hun
droomhuis vordert
gestaag.

Op een koude, zonovergoten woensdag in februari loop ik over de
Kerkelandersloot. Het is windstil. Slechts het gekabbel van de ringweg een een paar overvliegende ganzen zijn hoorbaar. In de
verte klinkt het ratelend geluid van een schroefboormachine. “Dat
is Jurriaan”, zeg ik tegen Cora Hazewindus die deze middag heeft
uitgekozen om haar braam in model te brengen. “O, ik dacht dat
het een specht was”, zegt ze.
Jurriaan grijpt elk vrij moment aan om te bouwen aan zijn huis. “Dit
was een gelukkie”, zegt hij als ik zijn tuin oploop. “Een lege tuin waar
ik mijn droomhuis kan bouwen”. In de tuin komt verder nog een
kas, een moestuin, kruiden en sierplanten.
Jurriaan, Anne-Marie, beiden rond de 40, en hun kinderen Lola
en Rick zijn sinds september de trotse bezitters van tuin 92, waar
voorheen de dames Heijster verbleven. Jurriaan is timmerman met
een eigen bedrijf in Weesp, Anne-Marie stewardes bij de KLM. Ze
werken allebei parttime en delen de zorg over de kinderen. Waarom Tuinwijck? Voorheen hadden ze een nutstuin bij Landsmeer,
erg klein en geen mogelijkheid om te overnachten. Tuinwijck biedt
meer mogelijkheden, ook voor de kinderen die hier lekker kunnen
spelen, onder andere met de kinderen van tante Roos.
Dat Jurriaan twee rechterhanden heeft, bleef niet lang onopgemerkt. Tijdens de aanvoer van bouwmateriaal strikte Jaap hem
direct voor het installeren van nieuwe wc’s in de kantine. Gelukkig
is hij niet te beroerd om zich in te zetten voor de vereniging, zeker
een aanwinst!
Ondertussen is hij regelmatig op de tuin. Echt hard gaat het bouwen niet. “Ik heb net 2 grote klussen aangenomen”, zegt hij. Maar
in april, mei moet het wel klaar zijn. Desnoods heb ik nog wel wat
maten die kunnen helpen.
Kees Keijser
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~ AMSTERDAMMERS OVER HUN VOLKSTUIN ~

‘IETS ANDERS
hoeven we niet’

Wie een ‘buiten’wil in de stad bouwt zijn eigen
groene paradijs in een van de volkstuincomplexen
in en rond Amsterdam. Wie zijn deze
volkstuinbewoners en wat betekent de plek voor
Foto en tekst: Sara Noot
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ADVERTENTIE

Een grote vlakte met hier en
daar een boompje, zo zag
volkstuincomplex Tuinwijck in
Amsterdam-Noord er uit toen
Martin (68) en Marga (67) van
Wijland 41 jaar geleden
werden ingeloot. Zelfs het
tuinhuis bouwden ze zelf. Een
volkstuin was niet nieuw:
martin bracht er als kind al zijn
vakanties door en samen
hadden ze eerder een plekje
op de Oosterringdijk.
‘Toen onze zoon werd geboren, hebben we een tuin
gekocht’, zegt Martin. ‘Waar
wij woorden konden kinderen
niet buiten spelen, hier kon dat
wel.’ Inmiddels zijn de kinderen
in de veertig, beide hebben
een eigen huisje op het
complex. Ook de kater is een
tuinkat: Roodje kwam acht jaar
geleden aanlopen en is nooit
meer weggegaan.

De grootste
speciaalzaak in
Nederland voor

Dwarsslaap mechaniek

Twilight mechaniek

SLAAPBANKEN
& BEDKASTEN
Kom naar onze
showroom voor het
hele assortiment

MARTIN VAN WIJLAND: ‘DE
TUIN IS ALLES VOOR ONS.’
Het samen pionieren veertig
jaar geleden schepte een
band: de volktinbewoners
kenden elkaar allemaal.
Inmiddels is de sfeer ‘iets
afstandelijker’, maar contact is
er zeker. Marga: ‘We drinken
koffie en zien elkaar met de
bingo of klaverjassen in de
kantine. Aanstaande zaterdag
is er rommelmarkt en een
bandje, daar komen ook veel
mensen op af.’
Waar Marga het gezelschap
opzoekt, blijft Martin rustig
thuis. ‘Ik zit vaak in m’n
schuurtje. Lekker klussen of
naar der radio luisteren. Dat is

Bedkast Florenz

Showroom:
Middenweg 109-113a
1098 AH Amsterdam
mijn plek, daar komt verder
niemand.’ In de tuin staan
volop roze en blauwe Hortensia’s. Martin: ‘Vroeger hadden
we losse planten, maar dat
werd teveel werk. Hier hoef ik
weinig aan te doen en we
hebben toch de hele zomer
bloemen.’

Opklapbed Cubed

Tel.: 0206631161
E-mail: info@slaapbanken.nl
Internet: www.slaapbanken.nl
Op vakantie gaan Martin en
Marga niet. ‘We zijn van april
tot oktober hier’, zegt Marga.
‘Iets anders hoeven we niet.’
Martin: ‘Het is hier gewoon
heerlijk. Deze plek betekent
echt alles voor ons.’
Met toestemming overgenomen uit de Echo
van 2 september, na een tip van
Cora Brilman.

nieuws uit de

KAS

en tips van Karel

Loopt u de kas altijd voorbij
als u het tuinpark oploopt? Dan
wordt het tijd om eens te gaan
kijken. De kas staat vol met al
lerlei planten, bollen en stekken
die u voor een prikkie kunt kopen.
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OP 12 MAART ALS DE WERKBEURTEN
WEER BEGINNEN VERKOPEN WIJ IN DE
KANTINE DE VOLGENDE BOLLEN:
2 soorten Narcis 20 cm hoog
2 soorten mini Iris (blauw/paars) 15 cm hoog
Alle soorten kosten slechts 1 euro per pot.

Opening broeikas
De opening van de broeikas is op 2 april. We
hebben dan een grote sortering vaste planten in de aanbieding, zoals Tuingeranium,
Hosta, Morgenster, Dotterbloem voor langs
de slootkant, Rabarberplanten en Pioenrozen. Vorstgevoelige planten zijn vanaf eind
april, begin mei te koop, o.a.: Geraniums in
div. kleuren, Zomermargrieten, Lobelia, Afrikaantjes in twee kleuren, Begonia, Vlijtig Liesje, Agaratum, Zonnebloemen, Dhalia’s bruinbladig in diverse kleuren, Canna (Indisch
bloemriet) bruinblad en groenblad, Oost-In-

dische kers en Cosmea in diverse kleuren.
Ook zijn er weer verschillende soorten tomatenplanten en groentenplanten te koop zoals
Courgette, Bietjes, Slaplantjes, Koolplanten,
Pepers, Tuinbonen en Capucijners.

Binnen zaaien
De beste tijd om te beginnen met binnen zaaien is maart. Het binnen zaaien en opkweken
van planten binnenshuis kan het beste bij een
temperatuur tussen 15 en 20 graden Celsius. Sommige planten hebben meer warmte
nodig. Het beste is om dan een verwarmbare
zaaibak te gebruiken.
Andere soorten hebben juist een vorstperiode nodig. Dan zaai je in de herfst en laat ze in
de winter buiten staan.
Zaai in potjes die je hebt gevuld met zaaigrond en dek de zaden, indien gewenst, af
met een dun laagje aarde. Geef genoeg water
om de aarde vochtig te maken, maar niet te

nat. Dek daarna af met een glasplaatje of een
plastic zakje. Na het kiemen haal je deze meteen weg.
Hygiene is erg belangrijk: zorg voor schone
aarde en was de bloempotjes/zaaitrays goed
af met ontsmettende zeep.
Zorg dat de kiemplantjes op een lichte plaats
staan, maar niet in de zon. Zorg dat de grond
niet te nat is en verspeen ze op tijd. Hiermee
worden slappe, bleke planten vermeden. Verspenen is het verplanten van zaailingen in een
ruimere pot of tray waar ze verder kunnen
groeien. Pak de zaailingen voorzichtig bij de
kiemblaadjes. Prik met een potlood een gaatje
in de aarde en laat de zaailing erin zakken totdat de kiemblaadjes er net bovenuit steken.
Druk de grond voorzichtig aan.
Zet in het voorjaar de jonge planten niet meteen buiten, maar gun ze de tijd om te wennen
aan lagere temperaturen. Dit heet afharden.
Veel succes, Karel Schram
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VERENIGING
Wat is dat ook alweer,
VERENIGING? Verenigen
is samen doen, samen voor
de VERENIGING.
Want in een vereniging gaat niets vanzelf.Het
hangt vaak van een paar vrijwilligers af. En die
kunnen het niet alleen. Het samen doen, het WIJ
gevoel. Dat moet weer terug komen.
Dat gevoel is er wel hoor, maar alleen op het pad.
Het pad-wijgevoel.
Lieve mensen, laten wij er voor zorgen dat we
weer één worden. Kijk eens om je heen en als je
iets ziet wat niet hoort, doe er dan even wat aan.
Spreek er desnoods je medetuinders op aan. Wel
op een aardige manier, maar communiceer met
elkaar. Dat is zo belangrijk, want je leert elkaar
zo beter kennen. Loop bijvoorbeeld eens op een
vrijdagavond de kantine in en haal wat te drinken.
Dan kom je weer eens andere mensen tegen.
En als je wat wilt weten, ga naar het bestuur of
loop binnen bij de winkel. Daar staat de koffie en
een luisterend oor altijd klaar.

Ik wens iedereen een heel fijn
tuinseizoen toe met heel veel
mooi weer.
Corry Jansen

Colofon
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dakgoot schoonmaken: advies over onderhoud van uw tuinhuis door Jaap
Uw dakgoot schoonmaken is essentieel in
een regenachtig land als Nederland. Vooral
in de herfst- en wintermaanden wordt een
dakgoot overladen met bladeren, takken,
mos en ander ongewenst vuil. Het water kan
hierdoor niet via de regenpijp naar beneden
worden afgevoerd waardoor het in uw goot
blijft liggen.

Een vuile goot kan onder
meer de volgende schade
tot gevolg hebben:
Afbreken/scheuren. Door het gewicht van
het regenwater kunnen een dak en dakgoot
overbelast worden waardoor er dingen afbreken of afscheuren
Lekkages en waterschade. Het water kan
voor verzuring zorgen waardoor u kans
loopt op lekkages en waterschade.

Aangekoekt vuil kan met de borstel losgemaakt en opgeschept worden, maak die eventueel nat. Als de goot
vrij is van grof vuil kan deze doorgespoeld worden met
de tuinslang, naar de regenpijp toe.
Controleer of de regenpijp goed doorstroomt en of
het water weg kan. Eventuele verstopping kan worden
doorgestoken met een doorsteekveer of ijzerdraad. Let
erop dat de rommel die uit de regenpijp komt niet
in de afvoer terecht kan komen om een volgende
verstopping te voorkomen. Bij hardnekkige verstopping die op deze manier niet weg te krijgen
is, kunt u het nog proberen met een hogedrukjaap
reiniger. Lukt ook dat niet, dan moet de regenpijp uit elkaar gehaald worden om in gedeeltes
te ontstoppen. Om zulke toeren te voorkomen
De
kunt u overwegen om in de regenpijp bladvanhandige
harry
gers te (laten) plaatsen.

Insectenplaag – Een volle dakgoot is een
prima broedplaats voor insecten zoals muggen. Dit kan resulteren in een insectenplaag.
Tenminste één keer per jaar moeten dakgoten schoonmaakt worden. Een goede tijd
hiervoor is na de herfst, vanwege alle extra
bladafval, en ook een keer in het voorjaar,
als de vogels gaan nestelen. Dat laatste gebeurt nogal eens in dakgoten.
Voor het zelf schoonmaken van de dakgoot
is een stevige ladder (die hoog genoeg is!)
onmisbaar. Veiligheidsbril en werkhandschoenen zijn aan te raden. Een schepje en
(staal)borstel zijn nodig om los vuil te verwijderen, en een tuinslang om de goot door te
spoelen.
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