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In dit 

NUMMER o.a.

We willen graag 
dat de Gazet 
een blad van alle 
tuinders wordt. 
Schrijft u een 
stukje, maakt u 
foto's? Stuur ze 
naar tuinwijck.
gazet@gmail.com 

FOTO’S 
van Miriam langeveld

BESCHOEIING en 

RINGSLANG

10

8 Genieten van kunst, gezelligheid, lezingen en workshops

Binnenkijken bij 

JAAP & YVONNE

OPEN 
TUINKUNSTDAG

SEDUM
je kunt het dak op 

VAN DE REDACTIE
Voor u ligt de geheel vernieuwde Gazet, voor deze 
keer voor iedereen op papier. De nieuwe Gazet 
is vormgegeven door Evelyne Dielen (tuin 176) 
die onlangs tot de redactie is toegetreden. Zij is 
grafisch vormgever van beroep en brengt een 
schat aan ervaring mee uit de bladenwereld. Ter 
geruststelling: de Bond van Volkstuinders heeft 
voor veel volkstuinen een nieuwe drukker gevonden 
die veel meer kwaliteit levert voor hetzelfde geld.
Nu ik dit schrijf hebben we kunnen genieten van we
kenlang prachtig tuinweer en tal van activiteiten in 
en rondom de kantine. Tuinwijck leeft! In deze Gazet 
vindt u verhalen en foto’s van vele gebeurtenissen.
Speciale aandacht verdient het aangeschafte hart
defibrilatieapparaat (AED). Voorlopig hangt het in de 
kantine, later in een kast naast de ingang van de kan
tine. Het is van levensbelang dat iedereen weet hoe te 
handelen als er iemand onwel wordt. Dat overkwam 
é én van onze tuinders onlangs nog. In deze Gazet 
vindt u een lijst met personen die u kunt benaderen 
in geval van nood.
Onze nieuwe redacteur Evelyne debuteert met een 
groot interview met Jaap en Yvonne van tuin 152. 
Yvonne vertelt hoe ze vergroeid is met de tuin, van 
jongs af aan met de hele familie, Jaap over zijn passie: 
klussen. 
Het afgelopen seizoen heeft de verfraaiing niet stil 
gezeten, Maartje Root doet in deze Gazet verslag. 
Opvallend is het project Kerkelandersloot. Waar eerst 
een dicht begroeid en moeilijk te onderhouden alge
meen stuk was, is nu een nieuw vormgegeven tuin. 
Jaap Noordermeer vertelt u er meer over. 
Erg actueel is het aanleggen van groene daken. Het 
stadsbestuur maakt hiervoor geld vrij. Er zijn plannen 
om de kantine een groen dak te geven, Astrid Kuiper 
heeft een sedum dak gemaakt op haar schuur en be
schrijft hoe dat in zijn werk gaat.
Onze vaste columnisten hebben niet stil gezeten.  
Paula Dol vertelt over het wel en wee van de bijen, 
Cora Hazewindus beschrijft de watercipres en Miriam 
Langeveld toont foto’s uit haar rijke verzameling. Tot 
slot besteden we aandacht aan de tentoonstelling 
PROEF NOORD in het museum Amsterdam Noord, 
waarin de voedselproductie centraal staat. De volks
tuinen speelden hierin vroeger een belangrijke rol en 
deze wordt weer groter door de hernieuwde belang
stelling voor lokale producten, bijvoorbeeld uit moes
tuinen.
Namens de redactie, Kees Keijser
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de metamorfose van de 

KERKELANDERSLOOT

Veertig jaar op de tuin, en nog steeds gelukkig hier!

Tuinwijck kan groenzone omvormen tot 

een natuurpareltje voor ijsvogel en ring

slang!

urbanjoy schilderwerken
schilderwerk en houtrenovatie
Laat uw tuinhuis en schuur schilderen door een professionele schilderaannemer.
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: – 0640938242
of mail: jww@urbanjoy.org

Sinds 1998 als aannemers- en schildersbedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer  30151900

Elvira en haar team hebben een 

openbaar stuk omgetoverd tot een 

prachtige tuin..



TUIN
 is een lust voor het oog, 

en een klus voor het leven.

VOLKSTUIN
is stress reducerend!

(Onderzoek Universiteit Wageningen)

HARKEN
zorgen voor een stevige 

lichaamsbeweging die meer calorieën 
verbrandt dan fietsen. 
Gay Search - schrijver

Een mooie Een Spitten en

WIL JE EEN PAAR UUR GELUKKIG ZIJN..
WORDT DAN EEN KEER GOED DRONKEN!
WIL JE EEN PAAR JAAR GELUKKIG ZIJN..

TREEDT DAN IN HET HUWELIJK.
WIL JE EEN LEVEN LANG GELUKKIG ZIJN…

NEEM DAN EEN TUIN.
Chinees gezegde
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ALTIJD VAN ALLES 

TE DOEN
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 ontvan
gen graag kopij voor de komende 
nummers van u. Dat kunnen ook 
mooie foto’s zijn.
De foto op de omslag, van de 
Vlaamse Gaai op dievenpad, is 
gemaakt door Marianne Kuiper 
van tuin 175.

Zoals u zal 
opvallen is de 
opzet van de 
gazet veranderd, 
de redactie is 
bezig om er een 
verenigingsblad 
van te maken dat 
gezien mag worden.

Van de voorzitter
Als deze Gazet uitkomt, zitten wij al ver in het tuinseizoen. De ont
spanningscommissie heeft zijn best gedaan om in de jeugdvakan
tie de zaterdagavonden in te vullen, zij hopen dat u het ook gezellig 
vond.
Op de jaarvergadering werd gevraagd om een werklijst voor die 
mensen die wat extra wilden doen. Hierop zijn wat reacties ge
weest en zoals u ziet is er een nieuw bord bij de ingang geplaatst. 
Dit is verzorgd door een tuinder. Ook de verlichtingspalen wor
den geschilderd. Hier had ook iemand zich voor aangemeld (wie 
volgt). 
Bij het meelopen bij de tuincontrole viel mij op dat er veel  tuin
huisjes verwaarloosd zijn. Ik zag veel houtrot, stukke ruiten en een 
kwast verf kan ook geen kwaad. Ik vind het onbegrijpelijk dat de 
mensen zo met hun bezit omgaan. Als de animo er niet meer  is, 
doe het dan weg en laat het niet zo verpauperen. Als u het huisje 
te koop aanbiedt en het is een bouwval, laten wij het op uw kosten 
opruimen. Bij verwaarlozing van tuinen krijgen wij vaak te horen 
dat de eigenaren door omstandigheden geen tijd hadden voor de 
tuin. U blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van uw tuin. Dus 
als u de tuin zelf niet kunt onderhouden, zult u zelf andere mensen 
in moeten schakelen om het voor u te doen. Verwacht  niet van ons 
dat wij dit voor u doen.
Het bestuur heeft ook een AED apparaat aangeschaft. Het  is de  
bedoeling deze op te hangen in de oude telefooncel als deze is  
opgeknapt, de tuinders kunnen dan met hun heksleutel bij het  
apparaat. Hij hangt voorlopig in de kantine bij de ingang.
Ik hoop op een goed naseizoen zodat wij lang van onze tuinen  
kunnen genieten.

Veel tuinplezier. 
Uw voorzitter, Wil Janssen



INFO & MEER

advertentie
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DE WATERCIPRES

Hij kan in enkele jaren 20 meter 
hoog worden en uiteindelijk een 
hoogte bereiken van ongeveer 
35 meter. Van deze boom, die al 
60 miljoen jaar geleden op onze 
aardbol voorkwam, waren al
leen fossielen bekend. Totdat..... 
in 1943 een Chinese houtves
ter in ZuidChina een paar hem 
onbekende bomen ontdekte. 
Na onderzoek bleek het om de 
watercipres te gaan, waarvan 
tot dan toe  werd aangenomen 
dat hij allang was uitgestorven 
en er alleen fossielen van waren 
overgebleven. Om de boom een 
nieuw leven in te blazen, werden 
zijn zaden via het bomenonder
zoekcentrum in Boston over de 
hele wereld verspreid.

Ook kwam er uiteindelijk een 
paar nazaten op Tuin wijck te
recht, die inmiddels zijn uitge

groeid tot reuzenbomen. In de 
herfst kleuren de bladeren (die 
meer op naalden lijken) mooi  
oranjerood. Naarmate de bast 
ouder wordt krijgt hij een prach
tige structuur. O.a. bij tuin 154 
aan de Keynsellaan staat er 
een en ook bij tuin 89 aan het 
Achtertwiske. Hier staat zelfs 
een bordje met een beschrij
ving bij. Dit bordje is onderdeel 
van de Volkstuinroute Boven Y, 
waarvan u de route ziet op de 
website van Tuinwijck. Er staan 
natuurlijk veel meer soorten 
bomen en coniferen die in een 
mensenleven tot grote hoogte 
kunnen groeien, maar de Me
tasequia (Watercipres), die nog 
stamt uit  de prehistorie, steekt 
er wel met kop en schouders 
boven uit.
Cora Hazewindus

(foto: Metasequoia_Glyptostroboides)

OPENINGSTIJDEN
de kantine
•  Tot 9 augustus zondagmiddag geopend 
•  Tot 12 aug. iedere woendagavond maaltijd (hoofd

maaltijd+ salade+toetje), vers bereid, voor 5 euro 
per persoon vanaf 17:30 uur in de kantine

de winkel
•  Elke zaterdag open van 11 u tot 13 u en in de  

vakantieperiode ook op woensdagavond van  
19 u tot 20 u.

Belangrijke data 2015
15 augustus Open podium
3 oktober   Laatste werkbeurt, gezamenlijke af

sluiting tuinseizoen met lunch
14 november De najaarsvergadering

Klaverjasnieuws
WE ZIJN AL EEN POOSJE BEZIG MET ONZE 
‘ZOMERKLAVERJASPERIODE’. 
Het is een gezellig ploegje mensen dat elke 
vrijdagavond een potje komt klaverjassen.
Is het je nog niet opgevallen en kun je 
klaverjassen, schroom niet en kom een keertje 
binnen op een vrijdagavond in de kantine. Je 
kunt altijd meekaarten. Er is een prijs voor 
degene die het hoogste aantal punten heeft 
behaald, maar ook een voor degene die het 
minste aantal punten heeft en de meeste 
marsen wordt ook beloond. We beginnen om 
20.00 uur. De kosten zijn € 3,00. Voordat we 
beginnen, trekt iedereen een nummer, met dit 
nummer kun je nog een extra prijsje winnen! 
We hopen dat er de komende periode 
nieuwe gezichten binnen zullen komen op de 
vrijdagavond! Wij hebben er nog steeds zin in, 
tot gauw, De klaverjascommissie

De Bouwcommissie
Voor alle vragen en opmerkingen is de bouwcom
missie bereikbaar op het volgende e-mailadres: 
Bouwkommissie.tuinwijck@gmail.com.
Raadpleeg de website van Tuinwijck voor Informa
tie over bouwaanvragen. Hier kunt u ook stan
daard bouwaanvragen downloaden.

HET GEZEGDE: BOOMPJE GROOT PLANTERTJE DOOD, GAAT 
NIET ALTIJD OP. HELEMAAL NIET BIJ DE WATERCIPRES 
(METASEQUIA GLYPTOSTROBOIDES). 



Voor de beschoeiing ligt een aantal halve cirkels 
met waterplanten. Bij navraag blijken die door het 
stadsdeel te zijn aangelegd met de bedoeling om 
het leefgebied van de ringslang te vergroten.
In oktober 2014 kwam Fred Haaijen, stadseco
loog van Amsterdam-Noord bij het bestuur met 
de vraag of wij wilden meewerken aan het aan
brengen van natuurvoorzieningen die de ecozo
ne moeten vergroten. Het is met name de bedoe
ling om de ringslang, die door verstedelijking en 
door aanleg van autowegen van het buitengebied 
worden afgesneden een mogelijkheid te bieden 
om naar het buitengebied te komen. De mogelijk-
heden om zich voort te planten worden dan ver
groot.
Al 25 jaar weten opeenvolgende besturen dat de 
beschoeiing aan de Weersloot moet worden ver
nieuwd maar dat werd altijd terzijde geschoven 
vanwege de prijs  (e 46.000,-). Toen de Gemeen
te met de vraag kwam over het doortrekken van 
de ecozone gaf het bestuur aan dat dan eerst de 
beschoeiing moest worden vernieuwd en dat wij 
maximaal 20.000,- Euro konden betalen. De ge
meente heeft toen het ontbrekende deel betaald. 
Investering in leefgebied voor de ringslang rond

om Amsterdam is een direct gevolg van natuur
compensatie voor de aanleg van IJburg en daar 
profiteren wij nu van mee.
Als je aan Fred Haaijen vraagt: ‘Waarom is  de 
ringslang al dat geld en die moeite waard?’, zegt 
hij: ‘De ringslang is het grootste reptiel van Ne
derland en een gidssoort voor  water en oeverge
bonden natuur. Van deze gebieden profiteren ook 
allerlei andere planten en dieren. Denk daarbij 
aan rietvogels, libellen, kikkers, padden salaman
ders enz. De ringslang legt bij voorkeur zijn eieren 
in composthopen. Door een doorgang langs de 
volks tuinen te maken worden ook de mogelijk
heden om te broeden vergroot.’
Dus als u eieren, eierschalen of (jonge) ring
slangen in uw composthoop vindt, is hij daar reu
ze in geïnteresseerd. Laat het Fred Haaijen weten! 
F.Haaijen@amsterdam.nl
Fred wil er nog graag aan toevoegen dat hij het 
heel leuk vindt om samen met de tuinders op te 
trekken om de groenzone om te vormen tot een 
natuurpareltje voor ijsvogel en ringslang!
Wees niet bang, ringslangen zijn niet giftig en voor 
mensen ongevaarlijk!!
Jaap Noordermeer

VOOR WIE HET NOG NIET GEZIEN HEEFT: ONS TUINPARK  HEEFT AAN DE WEERSLOOT 
(ACHTERZIJDE PARK) EEN PRACHTIGE NIEUWE BESCHOEIING GEKREGEN. 

Beschoeiing en ringslang

advertentie
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Veel water drinken en rustig 
aan is het advies van vandaag, 
geen grote klussen, maar rustig 
onkruid verwijderen. Zo komt 
de verfraaiing met haar harde 
werkers deze tropische ochtend 
door. Na gedane arbeid is het 
goed rusten in de schaduw.
Er wordt inderdaad elke zater
dagmorgen hard gewerkt door 
de tuinders in het algemeen 
groen, want na een buitje regen 
schiet het onkruid weer de grond 
uit. Het project aan de Kerkelan
dersloot is af. Alle planten staan 
erin en het pad is voorzien van 
haksel. Het is een mooi stukje 
Tuinwijck geworden, nu is het 
een kwestie van onderhouden 
en bijhouden. 
We zijn met de verfraaiing al
weer over de helft van de 10 
tuinbeurten, op zaterdag 3 ok
tober is de laatste werkbeurt en 
deze wordt zoals gewoonlijk af
gesloten met een gezamenlijke 
lunch in de kantine.

NIEUWS
van de verfraaiing

Zomer op 
Tuinwijck, de 
zon schijnt op 
zaterdagmorgen 
om 10 uur al flink. 
Dat wordt een 
ochtend zweten 
voor de werkers 
in het algemeen 
groen, Maar niet 
gemopperd het is 
zomer. 

DIT JAAR ORGANISEERT DE 
VERFRAAIING 2 WORKSHOPS 
VOOR ALLE LEDEN VAN 
TUINWIJCK. DE EERSTE 
HEBBEN WE IN APRIL 
GEHOUDEN, DE WORKSHOP 
COMPOSTEREN.
Deze workshop werd gegeven 
door Roos Broersen en werd 
door zo’n 20 tuinders bijge
woond, een inspirerende work
shop en vele tuinders zijn gestart 
met het aanleggen van een com
postplek op hun eigen tuin want 
er gaat niets boven eigen mest in 
je tuin.

DE TWEEDE WORKSHOP 
WORDT GEHOUDEN OP:
ZATERDAG 10 OKTOBER IN 
DE KANTINE VAN TUINWIJCK 
VAN 10.00 UUR TOT 12.00 
UUR DE WORKSHOP KUNDIG 
SNOEIEN.
Deze workshop wordt ook ge
geven door Roos Broersen en 
is voor elke tuinder, er zijn geen 
kosten aan verbonden. U mag 
meenemen: een snoeischaar, 
takkenschaar of zaag en dan 
wordt er gekeken of deze nog 
scherp genoeg zijn.
Als er genoeg tijd is gaan we bui
ten nog wat snoeien.
Voor de workshop kun je je op
geven bij de verfraaiing.
We hopen vele tuinders te zien 
op 10 oktober.
Allemaal nog een fijne voort
zetting van deze zomer, geniet 
ervan.
Maartje Root, namens de verfraaiing.



Deze sluipwesp 
legt haar eitjes 
in een vruchtje van 
de dagkoekoeks-
bloem, waarin al 
een larve zat van 
een ander insect. 
De sluipwesp 
larven groeien op 
ten koste van deze 
andere larve.

DIEREN EN PLANTEN RONDOM TUINWIJCK
ZWEEFVLIEGEN ZIJN TE HERKENNEN DOORDAT ZIJ IN DE LUCHT ALS HET WARE STILSTAAN

Insecten vliegen nu volop. Onder 
een foto van een hommel in de 
vlindertuin naast het speelveld, 
bij de bernagie en phacelia. 
Zweefvliegen zijn te herkennen 
doordat zij in de lucht als het wa
re stilstaan, in tegenstelling tot 
bijen en wespen die altijd door
vliegen. Veel zweefvliegen leggen 

hun eitjes in of bij water, maar 
niet altijd. Sommige soorten leg
gen hun eitjes in boomholtes 
waar de larven leven van het sap.  
Er zitten mooie exemplaren bij. 
Hier twee algemene soorten: 
Snorzweefviegen kun je her
kennen aan de gele bandjes 
met daarin ‘kleine snorretjes’ 

op de rug. Je ziet goed de grote 
roodachtige ogen. Omdat de lar
ven leven van bladluizen worden 
ze wel gebruikt voor de bestrij
ding ervan.
De gewone pendelvlieg heeft ook 
gele bandjes, maar ook gele vlek
jes en op het borststuk strepen in 
de lengte.
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FOTO’S
van Miriam Langeveld 

Sinds vorig jaar lever 
ik foto’s aan voor 
de Gazet. De mees
te zijn genomen op 
Tuinwijck of in de 
omgeving.
Miriam Langeveld

Boven: De heemtuin staat vol met 
prachtige soorten. Het geoord 
helmkruid, hier de kleine bloemen 
waar je goed de kenmerkende wit
te rand van de kelkblaadjes ziet. 
De plant ontleedt de naam aan 
de oortjes aan de bladeren. Om 
zwellingen tegen te gaan werd een 
smeersel gemaakt van fijngemaak
te bladeren vermengd met reuzel.
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Tot en met 13 
september is de 
tentoonstelling 
Proef Noord 
over de voed-
selproductie in 
heden en verleden 
te zien in het in 
in Museum Am-
sterdam Noord, 
in het voormalig 
oude badhuisje 
van Vogeldorp 
(foto 5). 

Tentoonstelling 

PROEF
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De productie van levensmid
delen hoort van oudsher bij 
Noord. Waterland was bijvoor
beeld lange tijd belangrijk voor 
de melkvoorziening van de stad. 
Vanaf het begin van de 20e 
eeuw kwam ook ruimte voor in
dustriële bewerking van voed
sel zoals o.a. in de Nederland
sche Plantenboterfabriek en de 
dropfabriek Möllenkamp. Ook 
de volkstuinen, visserij en jacht 
waren belangrijk. Anno 2015 is 
de levensmiddelenindustrie in 
Noord een groeiende sector.

(foto1) Boer Jacob de Vries op 
de Schellingwouderdijk, circa 
1939. In Waterland zijn er voor

al melkboeren. Dit is historisch 
gegroeid. De melkveehouders 
produceerden consumptiemelk 
voor de bevolking van Amster
dam. Melk is niet lang houd
baar en moest dus van dichtbij 
komen. 

(foto2) Kippenhouders in Dur
gerdam. Eind 19e eeuw ging 
het slecht in de landbouw en 
binnenvisserij. Veel Waterland
se ondernemers schakelden 
daarom over op het houden van 
eenden en kippen. 

De tentoonstelling PROEF 
NOORD werpt een bijzonder 
licht op hoe voedsel geprodu

ceerd wordt in heden, verle
den en in de toekomst. Allerlei 
producten uit Noord worden 
tentoongesteld en er wordt veel 
achtergrondinformatie gegeven. 
Daarnaast zijn er foto’s van ver
se Noordse producten van Iris 
van Vliet en van boeren in Wa
terland van Rachel Corner. 
(foto3) Pioppino Mycophilia
Op deze foto zie je de Piop
pino paddestoel oftewel po
pulier leemhoed, deze wordt 
gekweekt door het innovatieve 
bedrijf Mycophilia. Mycophilia 
is gevestigd aan de Distelkade, 
en kweekt in vijf zeecontainers 
in grote getale paddenstoelen 
voor consumptie. 

Bij het thema tuinen wordt inge
gaan op moestuinen, volkstuinen, 
schooltuinen, buurtmoestuinen 
en stadslandbouw. Er zijn min
stens tien volkstuinparken in Am
sterdam Noord. De oudste is Bui
tenzorg, deze is opgericht tijdens 
de eerste wereldoorlog. Ondanks 
zijn neutraliteit had Nederland 
door de oorlog een groot tekort 
aan voedsel. Het Amsterdamse 
bestuur zag de volkstuin als een 
goed middel tegen honger.

In 1914 verhuurde de gemeente 
een braakliggende strook naast 
het Vliegenbos aan gezinnen 
die moeite hadden om rond te 
komen. De stukjes grond wa

ren 100m2 groot en kosten zes 
gulden per jaar. Noordeling Jan 
Hoeksel begon hier als een van 
de eersten met het telen van 
aardappelen en groenten. Pas 
drie jaar later, in 1917 werd de 
tuin officieel een volkstuingroep 
onder de naam Buitenzorg. La
ter toen er geen direct voedsel
gebrek meer was, veranderde 
de volkstuin steeds meer in een 
recreatietuin. Alleen rondom de 
Tweede Wereld-oorlog was de 
volkstuin nog van grote beteke
nis voor de voedselproductie.
(foto4) Volkstuinpark Buitenzorg. 
De volkstuin in 1987 met de Ket
jen fabriek op de achtergrond.
Kees Keijser
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LATER TOEN ER GEEN DIRECT VOEDSELGEBREK MEER WAS, VER-
ANDERDE DE VOLKSTUIN STEEDS MEER IN EEN RECREATIETUIN

MUSEUM AMSTERDAM NOORD
ZAMENHOFSTRAAT 28A, 1022 AD 
AMSTERDAM
OPENINGSTIJDEN DONDERDAG T/M 
ZONDAG 13.00-17.00 UUR
BEREIKBAAR MET BUS 32 EN 38 GVB 
HALTE MERELSTRAAT

NOORD
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FOTO’S
Open Tuinkunstdag 

Na maanden voorbereiding 
begon de Open Tuinkunst-
dag van 2015 op 21 juni met 
een miezerig regentje. 
Voorzitter Wil Jansen hield niettemin een enthou
siasmerend welkomstpraatje en daarmee was de 
dag, georganiseerd door tuinparken Tuinwijck en 
Kweeklust, geopend voor bezoekers.
Op Tuinwijck hadden ongeveer 30 tuinders hun 
tuinen opengesteld. Op veel van die tuinen was 
niet alleen hun tuin te bewonderen, er werd ook 
kunst tentoongesteld. Vaak van de tuinder zelf, 
soms ook van een bevriende kunstenaar. Op an
dere tuinen werd muziek gemaakt en er waren 
diverse workshops. Tuinders boden hun gasten 
soms wat te drinken of een klein hapje aan. 
Ook in kantine vonden verschillende activitei
ten plaats. De film ëMother Earth Breathing: the 
Gardení van tuinster Sara van der Heide werd er 
vertoond, waarbij de invloeden van de seizoe
nen op het tuinleven heel sfeervol in beeld waren 
gebracht. Er was een boekenstalletje van boek
handel Over het Water uit Noord met alles over 
tuinieren, er was een fototentoonstelling van 
Joop Bruggeman en de stadsecoloog van Amster
damNoord, Fred Haaijen, hield een lezing over 
de ecologie op en rondom de beide tuinparken. 
De broeikas was de hele dag geopend en daar 
werden, net zal 2 jaar geleden, toch goede zaken 
gedaan.
In de loop van middag klaarde het weer op, het 
werd zelfs zonnig en de tuinpaden werd steeds 
meer bewandeld door geinteresseerde bezoekers. 
Al met al werd het een geslaagde dag, die feeste
lijk werd afgesloten op Kweeklust. 
Toch mag de zon bij een volgende Tuinkunstdag, 
wat ons betreft, best de hele dag schijnen. Doen 
we niet moeilijk over!
Het voornemen is om ook dan weer met 
Kweeklust samen te werken, met als motto:
een goede buur is beter dan een verre vriend.
Ineke Verweij

OPEN TUIN-
KUNSTDAG

Rondleiding Fred Haayen

Muziek bij Thom en Jessica

Kunst van Marleen Hoogkamp

Eten op de tuin van Alfred en Frederieke

U heeft het wel-
licht gezien, sinds 
enige tijd hangt 
er een intekenlijst 
voor het verrichten 
van klussen op het 
mededelingenbord 
naast de winkel. 

DE ZOMER STAAT DIT JAAR 
IN HET TEKEN VAN DE 
WEDEROPSTANDING VAN 
HET VERENIGINGSLEVEN.

De vorig jaar ingezette acti
viteiten zijn ook dit jaar weer 
een succes. Vooral de kantine 
is weer nieuw leven ingebla
zen dankzij de enthousiaste 
inzet van vooral Coby, Ciska en 
IJsbrand, bijgestaan door een 
aantal vrijwilligers die bardien
sten draaien, zich een slag in de 
rondte werken in de keuken etc. 
Vooral de wekelijkse maaltijden 
op woensdag zijn een door
slaand succes. Het begon met 
35 maaltijden, maar de derde 
keer waren de bestelde 40 halve 
kippen binnen een uur op. Toen 
de kroketten, de bitterballen, 
de frikandellen... Er gaan stem

men op om ook in het weekend 
maaltijden te serveren, pizza’s 
te bakken e.d. Leuke ideeën, 
maar dan moeten er meer vrij
willigers komen die mee willen 
helpen. Dus, meld u aan s.v.p.
En dan valt er nog veel meer 
te noemen: de supergezellige 
opening van het tuinseizoen, de 
drukbezochte TuinKunstdag, de 
bingo avonden en de barbecue 
die ondanks het slechte weer 
toch een succes werd en de acti
viteiten van de verfraaiingscom
missie. 
Kortom, Tuinwijck leeft!! Met de 
inzet van meer vrijwilligers kan 
het nóg meer tot bloei komen.

Ed bij het nieuwe toegangsbord.

ZOMER OP TUINWIJCK

Anton Valens van tuin 20 heeft ingetekend voor het schilderen van 
lantaarnpalen. Ed Godri van tuin 153 een nieuw naambord bij de 
ingang en het bord ‘Saloon bar’ in Westernstijl in de kantine. Ook 
knapte hij het mededelingenbord bij de ingang op.
Dit talent komt niet uit de lucht vallen, als jongen van 15 ging Ed al 
in de leer bij vermaarde letterschilders en al snel vestigde hij naam 
met gezichtsbepalende borden bij het City-theater op het Rem
brandsplein en bij de Stadsschouwburg. Kunst en acrobatiek tege
lijk. Dat is allemaal lang geleden, maar Ed is zijn vaardigheden niet 
verloren. Even bladeren in zijn letterboek, gezichtsbepalende let
ters uitzoeken, vlakverdeling bepalen en kwasten maar. 

WILT U OOK EEN KLUS DOEN? SCHRIJF U DAN IN OP DE 
LIJST OP HET MEDEDELINGENBORD BIJ DE WINKEL.Anton Valens schildert.



Karel Schram meldde onlangs dat 
de wilde orchidee en de Sint 
Jacobsvlinder op Tuinwijck zijn  
gesignaleerd. Vroeger kleurden 
de velden in het voorjaar roze 
door de wilde orchidee, tegen
woordig is het een beschermde 

soort, die nog voorkomt in som
mige gebieden in Limburg, Gel
derland en op Texel. Ook op Tuin
wijck is er een aantal ontdekt. 
De orchidee heeft een prachtige 
bloem die helemaal aangepast is 
aan bestuiving door insecten.

De Sint-Jacobsvlinder komt 
nog algemeen voor in Neder
lands, maar is desalniettemin 
een opvallende verschijning. 
Deze overdag actieve nacht
vlinder is rood met een zwarte 
tekening.
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De orchidee heeft een prachtige bloem die helemaal 
aangepast is aan be stuiving door insekten.

WILDE ORCHIDEE & 
SINT-JACOBSVLINDER 

Zelf een Sedum dak 
aanleggen. Even flink 
wat werk, gegarandeert 
een geweldig resultaat.

Sinds mei hebben we op ons schuurtje een sedum 
dak. Op de foto’s is te zien dat we dit zelf heb
ben aangelegd. De voordelen zijn dat je tegen een 
mooi groen, in feite meerkleurig, dak aan kijkt, het 
dak het water opvangt en dit vocht vasthoudt wat 
voor extra isolatie zorgt. Door de isolatie is het zo
mers een stuk koeler en in de winter minder koud, 
in ons geval merk je dat als je in de schuur bent. 
Een ander voordeel is dat  het onderliggende dak 
langer meegaat. 
Het doe-het-zelf pakket bestaat uit wortelweren
de folie, drainage doek en omdat het een schuin 

dak is hard plastic cassettes die in elkaar passen 
(zie foto). Over de cassettes wordt het substraat 
gestrooid en daar over heen de sedum matten 
gelegd. Een keer per jaar moet je kijken of er geen 
boompjes op groeien en het sedum  wat voeding 
geven. Met heel droog weer moet je het dak wel 
een beetje water geven. Kortom, een extra stukje 
groen in de tuin dat enorm wordt gewaardeerd 
door de bijen en andere insecten.
Graag zien we ook een groen dak op ons tuin
huisje. Bestuurslid Karel Schram wist mij te ver
tellen dat er een bedrijf is die de daken aanlegt 
met subsidie voor ongeveer 20 euro per m2. Als 
er meer mensen zijn die een groen dak zouden 
willen, stel ik voor bij elkaar te komen. Hoe groter 
het totale oppervlak, hoe goedkoper het wordt en 
het maakt Tuinwijck weer een stukje groener
Astrid Kuiper, Tuin 175

 Extra stukje 
groen in de 

tuin
DAT ENORM WORDT 

GEWAARDEERD DOOR DE BIJEN 
EN ANDERE INSECTEN

groene 

DAKEN

~ GESIGNALEERD OP TUINWIJCK ~



Lange zomers op 
de tuin, genietend 
van het buiten-
leven. Maar ook 
druk als vrijwil-
ligers: tuinders 
van het eerste uur: 
Yvonne Blok en 
Jaap Spoelder. 

M’N HELE FAMILIE ZAT OP HET PARK
‘TIJDENS TALENTEN AVONDEN IN DE KANTINE MOEST JE OP TIJD KOMEN, 

ANDERS WAS ER GEEN PLAATS MEER!‘

Yvonne Blok is een Tuinwijck tuinierster van het eerste uur. Toen 
Tuinwijk veertig jaar geleden op de huidige plek kwam, heeft 

ze door middel van loting dit centraal gelegen stuk tuin op nr.152.
gekregen. Dertig jaar geleden is Jaap erbij ingetrokken. Een geza
menlijke vriend had hen aan elkaar voorgesteld. ‘Ik kwam hier ook 
eens even de waterleiding doorprikken,‘ zegt Jaap gekscherend. In 
werkelijkheid kwam hij de keuken installeren. Jaap is de grote klus
ser van het park. Overal staan bouw- en herstelwerkzaamheden 
van zijn hand. In het najaar starten we een rubriek in de Gazet met 
tips van deze ‘handige Harry’, te beginnen met een handleiding hoe 
je het beste je geiser afkoppelt en waterleiding leeg maakt. Een tip 
voor dit moment van Jaap: zorg dat je dakgoten schoon zijn! Als er 
bladeren blijven liggen verstoppen je pijpen en daardoor uiteinde
lijk ook je septic tank. Het beste is om roosters in je afvoerpijpen te 
doen zodat deze niet verstopt raken.
Jaap en Yvonne zitten er knus bij in hun perfect gestylde tuin en su
per mooie huisje. Op de beschaduwde veranda is het goed toeven 
naast de vijver met goudvissen, kikkers en prachtige waterlelies.  ‘Ik 
viel er in het voorjaar in, en kon nog net gered worden met een lad
der door Jaap. Zo diep is die vijver‘, zegt Yvonne. 
 

Wanneer ben je op Tuinwijk ge-
komen? ‘Ik ben opgegroeid op 
het tuinpark, hoewel niet dit 
park. Mijn opa en oma zaten 
er al en mijn ouders gingen 
ook elke zomer. Tuinieren is 
me met de paplepel ingegoten, 
we verbouwden van alles. Als 
de buurman een stukje zwarte 
aarde zag zei hij: “zeg Yvonne, 
daar kan weer wat groente in!“ 
Het is nu weer een trend, maar 
vroeger deden we niet anders, 
we aten bijna alleen maar van 
wat de tuin opbracht! Meer dan 

veertig jaar geleden zaten we op 
het tuinpark Egaszan. Alles wat 
we organiseerden, deden we in 
de kantine van het nabijgelegen 
Tuinwijck. Egaszan moest weg. 
Schandalig, we demonstreerden 
fel, zodat burgemeester Ed van 
Thijn zelfs langskwam, waardoor 
we een regeling aangeboden 
kregen. En toen kwamen we op 
Tuinwijck terecht, dat toen nog 
op de oude Ooster Ringdijk zat. 
Vanwege de bouw van de A10, 
kwam het park hier. Door loting 
kreeg ik dit stuk grond.

Sinds een aantal jaar is de in
gang aan het hoofdpad, dat 
mocht niet in het begin. Toen 
hebben we na een tijd nieuwe 
hekken neergezet en het stuk 
aan het hoofdpad vernieuwd.
Mijn hele familie zat hier, mijn 
zus daar aan de overkant, en 
mijn moeder aan de achterkant. 
Het was altijd een gezellige boel, 
je kende iedereen op het park. 
Ik noem geen namen maar er 
zijn heel wat liefdes ontstaan op 
het park. Ik zat in allerlei com
missies, we organiseerden zelfs 

Het huisje werd in een loods in elkaar gezet 

en hierheen gebracht. Vijftien jaar geleden 

ging het in vlammen op. Toen hebben we 

het in een half jaar in de avonden opnieuw 

opgebouwd. 
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mijn tuin, mijn 

PARADIJS

Ik moet er niet aan denken in de zomer op de flat 
te zitten, hier is het heerlijk!

Jaap en Yvonne, 
Veertig jaar op 

de tuin.
Er zijn al heel wat liefdes ontstaan op de tuin. Constructie van het huis op nr 152



EEN MOESTUIN HOEFT NIET MEER
‘ALS IK MET VEEL MOEITE IETS VERBOUW, LIGT HET VOOR EEN KWARTJE IN DE WINKEL!‘

modeshows voor mannen!’ ‘Ja 
en ik kwam een keer verkleed 
als vrouw naar zo’n show’, vult 
Jaap aan. Bij bonte avonden en 
talentenshows moest je op tijd 
komen, anders paste je niet 
meer in de kantine, zo druk be
zocht waren die avonden. Dat 
gebeurt zelden meer.
 
Jullie deden en doen dus veel aan 
vrijwilligerswerk?
Yvonne: ‘Nu niet meer, vroeger 
stond ik altijd in de kantine ach
ter de bar, en ik deed veel voor 
de jeugdcommissie, en toen ik 
m’n ingang verplaatste, vroeg 
de verfraaiing me om een extra 
stuk tuin in te richten. Dat is het 
hortensia stuk geworden.’ 

Jaap: ‘Ik maai het gras van het 
speelveld als Ab op vakantie is. 
Ik controleer en installeer de 
verlichting op het hele park. Tij
dens de jaarlijkse barbecue sta 
ik een hele avond te grillen. Ik 
rijd en repareer de tractor. De 
nieuwe, die mooie blauwe, heb 
ik uitgezocht, met goedkeuring 
van het bestuur. De oude kostte 
te veel aan reparaties, deze kan 
ik zelf repareren. 
Ik heb de hele keuken geïnstal
leerd in de kantine en doe daar 
nog steeds veel klussen. Nu 
werk ik vaak samen met Ton, 
maar alleen werken vind ik ook 
heerlijk.’ ‘En toen hij de vloer 
had geïnstalleerd en mensen 
met hun vieze laarzen de kanti

ne wilden betreden, sommeer
de hij ze allemaal die mod
derlaarzen uit te doen. Liep 
iedereen daar op z’n sokken,’ 
vult Yvonne aan. 
Waarom deden en doen jullie al 
dit werk al zo lang?
‘Als je geen vrijwilligers hebt, 
moet je alles door bedrijven la
ten opknappen, dan is dit park 
niet meer te betalen! Vroe
ger was de inzet om samen te 
werken groter. Tegenwoordig 
komen mensen meer om te 
recreëren, soms begrijpelijk, 
maar we missen de saamhorig
heid van echte tuinders af en 
toe. Gelukkig worden nieuwe 
initiatieven als de maaltijd op 
woensdagavond goed bezocht.’    

Een makkelijke vraag tenslotte. Wat is je favoriete 
plant? Dat is de hortensia. Die staat hen beiden aan. 
‘Als die dood gaat, zet je hem gewoon in wat nieuwe 
aarde en groeit hij weer verder’, volgens Jaap. Waar
aan hij toevoegt: ‘Tegenwoordig verbouw ik, behal
ve sperciebonen, geen groenten meer. Zaaien, wa
ter geven, onkruid wieden en plukken, en dan liggen 
die groenten voor een kwartje in de winkel.’ 
Yvonne is het daarmee eens, maar op haar geweldig 
mooie bloemen is ze wel trots. Er staan verschillende 
soorten Dahlia’s, rozen, een bloeiende Brugmansia, 
Tijgerlelie’s, een grote Vlinderstruik en die enorme 
Hortensia tuin aan het hoofdpad. Wat mag er nooit 
veranderen op het park? ‘Nooit veranderen? Het park 
mag gewoon nooit weg, dit is ons paradijs!’
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Jaap en Yvonne zitten 
middenin een bloemenpracht

27

Boomstronk tuinpad, 
vogelhuisje, fietsstan

daard en planten
bak. Wel een stevig 

karweitje, maar dan 
heb je dat pilsje  op die 
boomstronk onderzet

ters dubbel en dwars 
verdiend,

‘Alle tuinpotjes 
verzamelen!’ Op 
een stok ermee.  

Handig om kruiden 
of aardbeien in te 

kweken.

Nooit meer naar 
de flessenbak 

na een avondje 
‘fijn wijn’. Hang 

ze gewoon in de 
boom!

Mini sprookjes
tuintje. Een on

gelukje met een 
terracotta pot 

verdoezel je zo. 

Oude pallet 
wordt luxe  

plantenhanger.

‘Niemand weet, 
niemand weet, 

dat ik Lepel
steeltje heet’.

Maak een paar gaatjes in ge
bruikte plastic flessen en graaf 

ze in. Vul ze met water en ze 
doen dienst als ondergrondse  

waterdruppelaars.

1
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TUIN 
BUDGET 

TIPS

IDEEËN OM 
OUDE SPULLEN 

TE HERGEBRUIKEN 
IN JE TUIN

evelyne dielen

HORTENSIA
De Hortensia tuin bij Jaap & Yvonne



KEES HULSMAN  
Kees Hulsman van tuin 71 zult 
u niet meer tegenkomen op de 
tuin. Jarenlang was hij met zijn 
vrouw Rie en de herdershond 
een vast gezicht op Tuinwij
ck. Sinds vorige zomer is hij 
opgenomen in een verzor
gingstehuis. De tuin wordt nu 
verzorgd door kleindochter 
Chelsy.

WILLEM BRUIKMAN-
Willem Bruikman heeft een 
reeks chemokuren achter de 
rug en is nu begonnen met 
een kuur voor pijnbestrijding. 
‘Hoe gaat het met je?’, vraag 
ik hem. ‘Ik kan er weinig over 
zeggen’, zegt hij, ‘wachten’, 
‘ook de doktoren kunnen er 
niets over zeggen, we wach

Het is een opvallende verschijning door zijn af
stekende blauwe en oranje kleuren, maar ook 
een zeer schuwe soort die zich weinig laat zien. 
Alcedo atthis is de enige ijsvogelsoort die tot 
in noordelijk Europa voorkomt inclusief Neder
land en Belgiė, althans de ondersoort Alcedo 
atthis ispida. De meeste ijsvogels leven in de 
tropen.
De ijsvogel is een typische viseter (piscivoor), 
dus sterk aan water gebonden. Zijn voorkeur 
gaat uit naar stromende wateren. In het groot

ste deel van het verspreidingsgebied is de soort 
algemeen, maar in sommige gebieden wordt de 
ijsvogel met uitsterven bedreigd. (bron: wikipedia)

Ook op Tuinwijck kunt u de ijsvogel aantreffen. 
Hij maakt zijn nest in een hol in een verticale 
wand, bij het water. Stadsecoloog Fred Haaijen 
wees ons een aantal mogelijke broedplaatsen 
aan tijdens een wandeling op de TuinKunstdag. 
Vooral de wortelkluit van omgewaaide bomen 
zijn geschikt. 
Bron: “Common Kingfisher Alcedo atthis” by Andreas Trepte

ten het maar af’. ‘Kom je 
nog naar de tuin?’, vraag 
ik. ‘Ik wil wel, maar ik kan 
mij er niet toe zetten’, zegt 
hij. “Zet maar in de Gazet 
dat ik iedereen hartelijk wil 
bedanken voor de aandacht 
en alle kaarten die ik heb 
gehad’. 
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ADVERTENTIE

De ijsvogel (Alcedo atthis) is een waterminnende vogel 
uit de familie ijsvogels (Alcedinidae). 

IJSVOGELS
~ GESIGNALEERD OP TUINWIJCK ~

WEL EN WEE
Hoe gaat het nu met bekende 

mensen op Tuinwijck?

Bij het ter perse gaan van dit 
nummer kwam Wil Janssen 
met de volgende mededeling: 
gezien de verslechterde 
gezondheidstoestand van Willem 
Bruikman is zijn terugkeer op 
de tuin zeer onwaarschijnlijk. 
Hij legt daarom zijn functie als 
bestuurslid neer. (redactie Gazet)
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Soms lukt het niet om bepaal
de openbare stukken goed te 
onderhouden en dan komt de 
vraag of er niet wat zinnigs met 
structuur kan komen. 
Besloten is om een stuk per jaar 
grondig aan te pakken. 
Elvira heeft een plan gemaakt 
dat past in het kader van na
tuurlijk tuinieren. Een extra lage 
beschoeiing, zodat de beesten 
gemakkelijk aan land kunnen 
komen en zoveel mogelijk ge
bruik van materialen die voor 
handen zijn.
Elke woensdag in het voorjaar 
kwam een groepje enthousias
telingen of werkbeurtinhalers 
naar de Kerkelandersloot om te 
rooien, de grond te bewerken, 
de paden met stammetjes aan 
te geven, enz.enz.

Het ziet er zo eenvoudig uit, 
maar zet maar eens wekenlang 
al die plantjes op hun plek. Het 
moet natuurlijk nog wat volwas
sen worden, maar het ziet er ook 
nu al prachtig uit.

WAT STAAT ER ZOAL 
Allum Karataviense (sierui), 
Hosta elegans, Hosta Halcyon, 
Pulmonaria Offcinalis (long
kruid), Lobella Siphilitica (vaste 
lobelia), Butomus Umbellatus 
(Zwanebloem), Primula Florin
dea, (sleutelbloem), Carex Mor
rowii Variegata (Japanse zeg
ge), Anaphalis tripilnervis (witte 
knoop), Euphorbia characias 
(wolfsmelk), Euphorbia Polygro
ma “Bonfire” (wolfsmelk), Gun
nera Manicata (reuzenrabarber), 
Phlomis, Persicaria (duizend

knoop), Panicum (vingergras), 
Verbena bonaiensis, Bergenia 
“Silberlichr” (schoenlappersplant), 
Geranium macrorrhizum.
De kunst is natuurlijk om ze zo 
te combineren dat gedurende 
het gehele seizoen te genieten 
is van bloeiende planten. Nou 
dat zit allemaal in het plan van 
Elvira. 
Bij de Hortus Botanicus zet
ten ze bordjes bij elk plantje of 
boom(pje). Dat is hier niet ge
beurd. Dus ik zal er zelf langs 
moeten met een plantenboek
je om het te leren. Mijn latijn is 
nooit zo goed geweest, dus het 
zal niet meevallen. Maar als ik 
het eenmaal onder de knie heb, 
kan ik de wereld ook laten zien 
dat ik een echte tuinder ben. 
Jaap Noordermeer

DE KERKELANDERSLOOT
Wie een tijdje niet op de Kerkelandersloot is geweest 
zal verrast zijn door de metamorfose die het openbare 
terrein heeft ondergaan.  

de metamorfose van de
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(AED)
SINDS KORT BESCHIKT TUINWIJCK OVER 
EEN HARTDEFIBRILATIEAPPARAAT (AED). 
DAARDOOR ZIJN WIJ IN STAAT HET LEVEN 
TE REDDEN VAN MENSEN MET EEN HART-
STILSTAND. 
Het apparaat hangt voorlopig in de kantine totdat 
de definitieve plaats, het voormalige telefoonhok 
naast de ingang van de kantine, opgeknapt is.
Hieronder ziet u een lijst met mensen u kunt be
naderen in geval van nood. Staat u niet op de lijst, 
maar bent u wél bevoegd om te reanimeren (bij
voorbeeld omdat u in de gezondheidszorg werkt), 
laat het het bestuur ( Joop Bruggeman) weten. Dat 
geldt ook voor mensen die in de gezondheidszorg 
werken maar op de tuin liever anoniem blijven; 
we benaderen u alleen in noodgevallen.

Marjolein Harms tuin 55 0621291298 
Reanimatie

Mathilda van Geem tuin 81 
Reanimatie en BHV

Cora Brilman tuin 124 
Reanimatie en diploma AED

Ab Vlasman tuin 167 06-6201198 
Reanimatie

Kees Keijser tuin 171 0648825470 
Reanimatie en diploma AED

Astrid Kuiper tuin 175 06-50227952
Verpleegkundige

Yvette Korzelius tuin 208,  0614402308 
Reanimatie, diploma AED en Sportverzorging 

Jolanda Bruggeman tuin 121 
Reanimatie

Marthe van Eerdt tuin 222,  0642380770 
Bedrijfshulpverlening (BHV)

Loes Bruggeman tuin 223 
Reanimatie

Cora Mulder tuin 229 
Bedrijfshulpverlening (BHV)

DOLLE BIJEN NIEUWS 
Na de hitte in juni zou je bijna vergeten dat 
het weer in het voorjaar behoorlijke koude 
en winderige periodes had. Dit is voor 
de bijen geen prettige tijd geweest. Het 
voorjaar is namelijk belangrijk vanwege de 
groei en ontwikkeling van het volk. Het volk 
moet zich dan vermeerderen om zo sterk en 
vooral groot te worden. 
Door het grillige weer groeide en bloeide 
alles niet optimaal. Soms was er niets te ha
len, en als er wel iets te halen was, was het 
vaak erg koud of het waaide veel te hard. 
Bijen blijven dan in de kast uit lijfsbehoud. 
Het kost heel veel energie om te vliegen als 
er veel wind staat. Het loont dan niet de 
moeite om er op uit te gaan. Bijen hebben 
een ingebouwd systeem dat aangeeft hoe
veel energie het kost om met een bepaalde 
windsnelheid naar op een bepaalde plek te 
vliegen om daar nectar te halen. Zo weten 
zij hoeveel ‘brandstof’ ze mee moeten ne
men om op de plaats van bestemming te ko
men en terug te vliegen. 
Het gevolg van dit grillige weer is dat er 
minder voer de kasten inkomt. Wij moesten 
daarom bijvoeren. De groei van één volk is 
echter achtergebleven omdat er op de cru
ciale momenten te weinig voer was. Op zo’n 
moment worden er minder zomerbijen ge
boren terwijl de winterbijen sterven. 
Sinds een aantal weken genieten de bijen 
van de nieuwe strook ingezaaide ‘bijenbloe
men’ op het speelveld langs de wilgen. De 
bijen, hommels en andere insecten zoemen 
hier rond en genieten er met volle teugen. 
Het is geweldig om te zien hoe de bloemen
zee een overdaad aan voedsel biedt voor de 
insecten. Dit zal er zeker aan bijdragen dat 
er in de zomerperiode veel meer voedsel 
voor de bijen is. Wij willen Karel Schram van 
harte bedanken voor dit geweldige initiatief!

Bijenweetje: 
De bij kan 10 km vliegen op een volle tank 
(40 mg nectar) en vliegt dan ook niet verder 
dan 2 tot 4 km van het nest om nectar te 
halen. 

Favoriete bloemen van de 
bij in de late zomer: 
Gewone engelwortel, bernagie, klimop, rese
da, witte honingklaver, hazelaar, vetkruid, witte 
mosterd, lamsoor, zonnebloem, bergaster, gul
denroede, tijm, linde, mais en sneeuwbes. 

Zoete zomer smoothy 
(voor 4 personen)
Ingrediënten:
8 grote verse dadels, 2 bananen, 4 eetlepels 
honing, handje pecan noten, 1 halve liter biolo
gische melk/ soja melk, 20 ijsblokjes
Bereiding:
Gooi alles bij elkaar in de blender en blenden 
maar! Daar is een heerlijke zomer drank. Gar
neer met een blaadje munt. Smullen maar!
Paula Dol
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