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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 
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NEPAL 

een schitterde tuin!

Voor u ligt het meinummer van de Tuinwijck Gazet, vol 
met verhalen en foto’s. Het is ontzettend prettig dat 
steeds meer tuinders een bijdrage leveren zodat het 
blad niet alleen voor, maar ook van ‘iedereen is’. Een 
bijdrage leveren, dat is wel het thema van deze Gazet. 
Wil Janssen begint er al mee als hij een oproep doet 
aan nieuwe bestuurders om het stokje van Joop en hem 
over te nemen. Ingrid Albreghs vertelt over de totstand-
koming van het perk voor de kantine, waaraan een 
team van tuinders, elk op hun eigen wijze bijdragen. 
Trees van Rijsewijk, in het dagelijks leven werkzaam 
voor de door haar opgerichte Stichting Tamsarya, die in 
Nepal een school, een weeshuis en een tehuis voor 
ongehuwde moeders heeft gebouwd en erg druk is met 
de nasleep van de verwoestende aardbeving, een jaar 
geleden, houdt ons een spiegel voor. 
Het hoofdartikel is deze keer geweid aan het ‘200 
buurtje’, nabij het Wijnstokpad. Dit buurtje is de laatste 
jaren volledig vernieuwd. De nieuwe tuinders hebben 
veel energie gestoken in de opbouw van hun paradijs 
en staan klaar om meer bij te dragen aan de vereniging. 
Lees hoe het hun de eerste jaren op Tuinwijck verging 
en wat hun plannen zijn.
Op 26 juni vindt de Open TuinKunstdag plaats. Een 
recordaantal tuinders heeft zich bereid verklaard de tuin 
open te stellen voor belangstellenden, met of zonder 
kunst.
De bijzondere Algemene Ledenvergadering, over de 
financiën, is op 6 juli. De stukken hiervoor vindt u in de 
bijlage.
En verder vindt u in deze Gazet bijdragen van Corry 
Jansen over het opknappen van de kantine, Hans en 
Loes Seijnen over de gevolgen bij onachtzaamheid bij 
het afsluiten van de waterleiding, Sofia van Hecke met 
twee leuke stukjes over zevenblad en de heilzame 
werking van tuinieren, Greet Bensch met klaver-
jasnieuws, IJsbrand Wals met de agenda voor de 
kantine, Maartje Root met nieuws van de verfraaiing, 
Elvira Melotte met een recept voor pompoensoep, 
Astrid Kuiper met een oproep voor ideeën en hulp voor 
het Bloemendalerkwartier en niet te vergeten Anton 
Valens met een leuk stukje over hoe hij het tuinieren 
combineert met het schrijven van een kort verhaal, de 
rust van het tuinieren met aan de andere kant van de 
telefoon de dwingende stem van de uitgever die hem 
aan de deadline herinnert. 
Ik hoop dat deze Gazet u inspireert om bij te dragen 
aan een prachtig seizoen, met z’n allen, elk op zijn 
manier.
Namens de redactie, Kees Keijser
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Trees van Rijsewijk over werken en leven in Nepal.

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

Informeer naar de mogelijkheden
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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EN OOK: 

BESTUUR
gezocht

NIEUWelan in het 200 buurtje

VOORJAAR 
op het tuinpark

ANTON VALENS

TUINIEREN
een gezonde sport

Tuinmansverdriet 

kort verhaal door

VAN DE REDACTIE

en de foto’s van Miriam Langeveld

korte knipsels ingezonden door Sofia

Herinrichting speelveld en 
perk voor de kantine
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FOCUS
wel op groei blijven 

(Loesje)

STERF
ik ook een beetje vasn binnen.

ONKRUID
van een ander niet.

(Nederlands spreekwoord)

Ook als je snoeit 
moet de 

Als 1 van mijn planten 
dood gaat, 

Wie zijn tuintje wiedt, 
ziet het 

MIJN TUIN IS MIJN FAVORIETE LERAAR.
 Betsy Canas Garmon
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HERSTEL
Wat is jouw 
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!

Op  de jaarvergadering  
heb ik aangeven dat 
ik mij nog 1 jaar 
beschikbaar stel  als 
voorzitter. Er moeten 
dan ook nieuwe 
bestuurders bijkomen 
om te zorgen dat de 
tuin niet zonder bestuur 
komt. 

Ook Joop de die de administratie verzorgt stopt ermee.
Op de vergadering werd gevraagd om een functieomschrijving 
voor bestuurders, deze is aan de agenda van de bijzondere 
Algemene Ledenvergadering van 6 juli a.s. toegevoegd (zie bijlage). 
Hopelijk staan er mensen op om dit jaar al mee te draaien binnen 
het bestuur, zodat  volgend jaar de nieuwe bestuurders het over 
kunnen nemen. 
Het tuinseizoen begint voor de meeste tuinders weer, vaak zie 
je dan ook dat er veel afval moet worden afgevoerd. U moet zelf 
zorgdragen voor het afvoeren hiervan, alleen takken/snoeihout kan 
tegen betaling door ons worden afgevoerd.
Er wordt mij vaak gevraagd of er op ons complex met de auto/
vrachtauto doorgereden mag worden  voor het brengen van 
materiaal.  Dat mag soms in overleg, maar met de vrachtauto zeker 
niet. Deze zijn te zwaar en beschadigen de paden. Ook zitten er 
stroomkabels en waterleidingen onder de paden. Als er wel auto’s 
worden toegelaten door leden, zijn de kosten van toegebrachte 
schade voor hun rekening.
Het perk voor de kantine wordt aangepakt. Na overleg hebben wij 
besloten tot een nieuwe indeling. Met wat extra hulp van tuinders 
kunnen wij er van de zomer nog van genieten.
Ook  is de kantine/opslaghok gedeeltelijk van binnen en buiten 
geschilderd zodat het geheel er weer verzorgd uitziet. 
Laten we er weer een mooi 
tuinseizoen van maken, en 
zorgen dat we elkaar geen 
overlast bezorgen.

Van de voorzitter

‘T GROOTSTE GESCHENK VAN DE TUIN IS HET

 VAN DE VIJF ZINTUIGEN. 



INFO & MEER
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ALGEMENE LEDEN
VERGADERING 

Zo’n 60 tuinders waren aanwezig bij de ALV op 16 
april j.l. Voorzitter Wil trapte af (en liet de bal niet 
meer los). Hieronder vindt u een overzicht van de 
belangrijkste onderwerpen.

Financien
Een overzicht van onze financien laat nog even 
op zich wachten. Penningmeester Piet verklaar-
de dat het conceptoverzicht van dit jaar en ook 
die van vorig jaar gebaseerd zijn op de verkeerde 
cijfers. Het kost nog wat tijd om de zaken recht te 
trekken. Op 6 juli om 19.30 uur wordt een extra 
vergadering belegd om de gecorrigeerde cijfers te 
presenteren.

Troep
Diverse tuinders nemen het niet zo nauw met op-
ruimen. Huisvuil, bouw- en tuinafval wordt gestort 
op plaatsen waar het niet thuishoort en tuinhuis-
jes worden verwaarloosd. Wil kondigt een strenger 

Openings-
tijden
de winkel

TUINPARK TUINWIJCK OP ZATERDAG 16 APRIL 2016. 

beleid aan: iemand die betrapt wordt op het illegaal 
storten van afval kan een boete tegemoet zien en 
tuinders die een bouwvallig tuinhuisje in de ver-
koop doen, moeten zelf opdraaien voor de sloop 
daarvan. “We worden er moe van de troep van een 
ander op te moeten ruimen!”, roept Wil veront-
waardigd.

Bestuurswisseling
Zoals in de vorige Gazet vermeld, stoppen zowel Wil 
als Joop komend jaar met hun bestuurstaken. Om 
een soepele overdracht te laten plaatsvinden, stelt 
Wil voor nog een jaar aan te blijven en die tijd te be-
nutten voor het inwerken van één of meer opvol-
gers. Na zijn oproep om handen op te steken, blijft 
het stil, maar in de zijlijn wordt wel druk overlegd 
tussen mogelijke kandidaten. Astrid stelt Wil voor 
een profiel op te stellen en Roos pleit ervoor ‘jonge 
tuinders’ te interesseren voor een bestuursfunctie. 
Wil zegt toe een profiel op te stellen. (zie p. 20)

..

Nieuw bestuur gezocht

BELANGRIJKE DATA 2016
28 mei Beoordeling AVVN i.v.m. keurmerk ‘Natuurlijk Tuinieren’
25 juni Geen reguliere tuinbeurt, inhaaldag
26 juni Open TuinKunstdag
6 juli Bijzondere Algemene Ledenvergadering
23 juli Geen reguliere tuinbeurt, inhaaldag
20 augustus Geen reguliere tuinbeurt, inhaaldag
22 oktober  laatste werkbeurt, gezamenlijke afsluiting tuinseizoen met lunch
Vanaf 1 mei Elke vrijdagavond vanaf 19:00 uur: Klaverjassen + gezellige avond

•  De winkel is elke 
zaterdag open en in 
de vakantieperiode 
ook op woensdag-
avond

Kantinerooster zomer 2016
Zondag 15 mei Klaverjassen
Vrijdag 20 mei eerste vrijdagavond OPEN
Vrijdag 27 mei Open
Vrijdag 3 jun Open
Vrijdag 10 jun Open
Vrijdag 17 jun Open
Vrijdag 24 jun Open
Zondag 26 jun Open TuinKunstdag
Vrijdag 1 jul Open
Vrijdag 8 jul Open
Vrijdag 15 jul Open
Zaterdag 16 jul Openingsfeest seizoen Erik
Woensdag 20 jul Dagmaaltijd 5 euro
Vrijdag 22 jul Open
Zaterdag 23 jul Tuinwijck jukebox/verzoeknummers
Woensdag 27 jul Dagmaaltijd 5 euro
Vrijdag 29 jul Open
Zaterdag 30 jul Bingo / gezellige avond
Woensdag 3 aug Dagmaaltijd 5 euro
Vrijdag 5 aug Open
Zaterdag 6 aug Tuinwijck jukebox/verzoeknummers
Woensdag 10 aug Dagmaaltijd 5 euro
Vrijdag 12 aug Open
Zaterdag 13 aug BBQ / zanger
Woensdag 17 aug Dagmaaltijd 5 euro
Vrijdag 19 aug open
Zaterdag 20 aug Bingo  
Woensdag 24 aug Dagmaaltijd 5 euro
Zaterdag 28 aug Tuinwijck jukebox/verzoeknummers
Vrijdag 2 sep Open
Vrijdag 9 sep open
Vrijdag 16 sep Open
Vrijdag 23 sep Open

Klaverjasnieuws
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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De ochtend werd afgesloten met een 
voortreffelijke lunch en we konden  nog 
even gezellig napraten. Vanaf nu zijn we elke 
zaterdagochtend present om samen met een 
ploeg tuinders het algemene gedeelte van 
Tuinwijck op orde te houden.

Het project “heidetuin” is ook opgestart. Wat 
bewaard moest blijven is er met de hand uitge-
haald en verplaatst en daarna is de tuin met een 
machine leeggehaald, een klus die in één middag 
tijd geklaard was. Het ontwerp van de groep van 
Ingrid is uitgezet met paaltjes en lint en nu gaan 
we de paden aanleggen, de bordes afbakenen 
en dan de tuin op een natuurlijke manier inrich-
ten. Ook onze insectenhotels zullen weer worden 
teruggeplaatst in het project. Nog een hele klus, 
waar we de komende tijd druk mee zullen zijn.

In de periode 9 mei tot 22 mei a.s. zal de tuin-
schouw plaats vinden. De verfraaiing zal samen 
met het bestuur de controle van de tuinen nalo-
pen. Zorgt u er voor dat uw tuin er netjes uitziet, 
uw heg niet hoger dan 1.80 meter is en dat uw 
pad om uw tuin schoon is, dat is voor ons fijn 
controleren en het scheelt ons veel werk. De tui-
nen, die niet op orde zijn, zullen door ons aange-
schreven worden en krijgen dan nog 3 weken de 
tijd om  alles op orde te brengen en daarna zal 
er wederom een rondje gelopen worden. Helpt u 
ons mee, samen willen we er een mooi park van 
maken.

Op zaterdag 28 mei krijgt ons park bezoek van 
een delegatie van de AVVN voor de keuring van 
ons tuinpark. Zij zullen na de koffie een rondje 
over ons park doen en ons een beoordeling ge-

NIEUWS
van de verfraaiing

De tuinbeurten zijn van start gegaan. Op 12 maart 
hebben we met een heel grote ploeg het startschot 
gegeven en hard gewerkt in het zonnetje aan allerlei 
projecten.

ven op de kwaliteit van natuurlijk tuinieren. Hier-
mee kunnen we lieveheersbeestjes verkrijgen en 
dat vergroot ons bestaansrecht bij de Gemeente. 
We willen tenslotte allemaal toch nog heel lang 
van ons mooie stekkie blijven genieten. 

Onze begeleiding bij het  project natuurlijk tuinie-
ren loopt af en na de keuring gaan we op eigen 
kracht verder. Het laatste wat we nog krijgen is 
een workshop, die gratis wordt aangeboden aan 
alle tuinders.

Workshop

COMBINATIETEELT
OP ZATERDAG 4 JUNI 2016
IN DE KANTINE, AANVANG 13.00 UUR

Wil je meedoen, geef je dan op bij de verfraaiing, 
dat kan elke zaterdagochtend of via het mailadres 
verfraaiing.tuinwijck@gmail.com .
Combinatieteelt, wat houdt dat in? Door het kie-
zen van de juiste plantencombinaties kunnen 
deze van elkaar profiteren en elkaar beschermen, 
op deze manier kunnen veel ziektes en plagen 
voorkomen worden. Ook heel belangrijk bij een 
moestuin.
Marie José Meertens kan u hier alles over ver-
tellen, kennis die u prima kunt toepassen in uw 
eigen tuin. Meld u aan, er zijn geen kosten aan 
verbonden!

We gaan met z’n allen de zomer tegemoet en ho-
pelijk genieten van het mooie weer en ons mooie 
tuincomplex. Veel tuinplezier de komende tijd.
Namens de verfraaiing, Maartje Root

DOLLE BIJEN NIEUWS 
De temperatuur
Het is belangrijk de voedselvoorraad in de kast 
in de gaten te houden.  Soms moet je in fe-
bruari of maart controleren of er nog genoeg 
voedsel in de kast zit en indien nodig bijvoe-
ren. Het lastige hiervan is dat je eigenlijk de 
kast niet open wilt maken. Dit kan namelijk een 
negatieve invloed kan hebben op het jonge 
broed. Maar in zo’n situatie moet je kiezen uit 
twee kwaden.
Het is ons opgevallen dat de eerste bijen op 
zonnige dagen in februari al rond vlogen. Wij 
zagen bijen op de sneeuwklokjes en blauwe 
druifjes. Dit zijn echte lekkernijen in het voor-
jaar. Later in het voorjaar werden ook de kro-
kussen, wilgen en narcissen druk bezocht. Op 
sommige zonnige dagen was het een waren 
drukte voor de kast van bijen die druk bezig 
waren met het aanvoeren van nectar en stuif-
meel. Vooral stuifmeel is in deze periode van 
groot belang omdat het als voedsel dient voor 
de jonge larven die later dit jaar zullen uitgroei-
en tot zomerbijen.
Als er te weinig nectar en stuifmeel gehaald 
kan worden door bijvoorbeeld slecht weer 
ontstaat er een ander probleem. Dan stopt de 
koningin met het leggen van eieren. Dit doet zij 
omdat er anders niet genoeg voedsel zal zijn 
voor haar nieuwe “baby’s”. Het gevolg hiervan 
is dat er te weinig zomerbijen zullen zijn. Ter-

wijl tegelijkertijd ook het aantal winterbijen uit-
sterft waardoor er maar een klein volk overblijft. 
U ziet dat de temperatuur van groot invloed is op 
het reilen en zeilen van een bijenvolk. Wij hopen 
dat de maand mei stabieler weer zal brengen met 
gemiddelde temperaturen en de bijen ongestoord 
hun “ding” kunnen doen. Dat de bijen zullen uit-
groeien tot een sterk en groot volk dat het fruit op 
het park ook dit jaar weer zal bestuiven.  

Bijen weetje: 
Een zomerbij die als larf gevoed is met stuifmeel van 
de wilg uitgroeit tot een bij die gemiddeld 7 weken 
leeft. Een zomerbij die als larf gevoed met het stuif-
meel van mais maar 4 weken leeft.  
Favoriete planten van de bij in de voorjaar o.a.: 
Sneeuwklokjes, krokussen, blauwe druifjes, narcis-
sen, wilgen, salix, klein hoefblad, witte en paarse do-
venetel, sleedoorn, speenkruid en de fruitbomen.

Honingflensjes 
Ingrediënten: 300 gr. bloem, mes-
puntje zout, 4 biologische eieren, 
een halve liter biologische melk, 225 
gr. honing, 65 gr. Biologische boter, 
100 gr geschaafde amandelen.
Bereiding: Maak een beslag van de 
bloem, zout, eieren en melk. Laat 
dit dunne beslag een kwartiertje 
staan. Bak van dit beslag dunne 
flensjes. Bestrijk deze met de 
vloeibare honing waardoor de 
amandelen geroerd zijn. Vouw ze in 
drieën.

Paula Dol

19
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Het is u wellicht 
ontgaan, maar aan 
het Wijnstokpad, 
wat ik gemakshalve 
het ‘200 buurtje’ 
noem, heeft zich een 
grote verandering 
voltrokken. 

‘LEKKER 
TUINIEREN, 
ALLES PROBEREN 
EN LEREN

Waar tot 3 jaar geleden Jan van der Wateringen, Tonnie 
en Katie van Achthoven, Pieter van der Gaart en mevr. de 
Graaf tuinierden (tuin 198-201) treft u nu Guido en Henri, 
Roos en Roy, Judith en Chris en Marcella en Martijn en een 
handvol kinderen. Guido en Henri streken als eersten neer, 
vol verwachting. Henri zocht ontspanning, rust en ruimte 
en onderwerpen voor zijn werk (fotografie). Guido: ‘Lekker 
tuinieren, alles proberen en leren’. En het jaren-70 interieur 
houden zoals het is. Het advies van Jan van der Wateringen 
om de eerste 2, 3 jaar te genieten en daarna te gaan 
veranderen, kwam zeer gelegen. Hoe anders pakte het uit, 
Guido: ‘Na een week waren we al aan het krikken en bleek 
de vloer verrot’. Niets is meer zoals het was.
Marcella en Martijn wisten waaraan ze begonnen: het tuin-
huis had achterstallig onderhoud en een ‘krikadvies’. Het 
bleek een understatement, van het originele huis is nog 
maar weinig over. Ook Judith wist wat haar te doen stond, 
alles platgooien en een nieuw huis bouwen. Toch werd ze 
verrast door de bodemschatten: denk je alle tegels verwij-
derd te hebben, kom je 10 centimeter lager een nieuwe laag 

nieuw elan in het 200 

tegen. Roos en Roy telden 13000 euro neer voor een tuin-
huis dat ogenschijnlijk in goede staat was. Ook dat bleek 
een illusie. 
Hoe denken ze er nu over? Marcella: ‘Het is leuker dan ik mij 
voor kon stellen. Vooral het sociale aspect, ik heb allemaal 
leuke mensen leren kennen. En samen met een groepje het 
perk voor de kantine ontworpen’ Ook Roos, die vorig jaar 
nog kniediep in de rioolprut stond, is ‘volkomen gelukkig’, 
de tuin geeft rust en ruimte en de kinderen Lumen en Milo 
vinden het leuk. Guido droomt van ‘in de zon met een glas 
rosé’, het gaat er binnenkort echt van komen. En Judith? Het 
tuinhuis is prachtig, en als het terras klaar is, wordt het ge-
nieten. Roy geniet van de mix van mensen en gewoonten. 
Dat de ‘oude tuinders’ een andere smaak hebben is duide-
lijk, maar dat is juist leuk, als er ook ruimte is voor andere 
voorkeuren. Hem zal je vaak in de kantine zien, hoewel hij 
ook wel opziet tegen ‘zomaar de kantine binnenstappen en 

BUURTJE

Tekst: Kees Keijser
Foto’s: Evelyne Dielen



Eén van de tentoon te stellen kunstwerken Oost 
Friesland van Cees Van Hecke
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DE NIEUWE TUINDERS LATEN ZICH ZIEN!

alle blikken op je gericht voelen’. Judith heeft die schroom 
van zich afgeworpen en zich aangesloten bij de kantinecom-
missie. De nieuwe tuinders laten zich zien!
‘Als je nieuw bent, vallen dingen je op’, zegt Roos. ‘Als nieu-
weling ben je enthousiast en loop je tegen allerlei zaken 
aan. Gewoonten van vroeger. De verfraaiing, bouwplannen. 
Dat geeft een dubbel gevoel. Je wilt graag dingen verande-
ren, maar wilt ook niet op andermans tenen geen staan’. De 
mensen die dit opgebouwd hebben, verdienen respect, zegt 
Judith. Er is zoveel te doen op de tuin en er zijn zoveel men-
sen die iets kunnen. ‘Maak gebruik van ieders kwaliteiten. 
Organiseer het zo dat mensen enthousiast zijn en iets bij 
willen dragen’. Dat geldt ook voor de werkbeurten. Je kunt 
tuinders meer verantwoordelijkheid geven en zelf hun tijd 
laten indelen. Zie hoe enthousiast een groep tuinders een 
ontwerp voor het perk voor de kantine aan het realiseren 
zijn. Dat kan ook op andere plaatsen. 
De tuinders van het 200 buurtje hebben een druk leven met 
werk en jonge kinderen, maar ze willen graag een bijdrage 
leveren. De ideeën komen los: workshops, samen eten, na 
de werkbeurt een ‘horecamoment’. We zullen nog veel van 
ze horen, mogelijk in een bestuursfunctie.

Maak gebruik van ieders 
kwaliteiten

fo
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De organisatie van de Open Tuin 
Kunstdag is in volle gang en 
verloopt voorspoedig. Nog meer 
tuinders dan vorig jaar doen mee. 
De opzet wordt in grote lijnen dezelfde als in eer-
dere jaren: tuinders stellen hun tuin open voor 
medetuinders en publiek van buiten en vertellen 
over hun bezigheden, inspiraties en kunstzinnige 
uitingen met betrekking tot het buitenleven, het 
tuinieren en het leven op een volkstuin. Dit jaar 
doen we het zonder onze buren van Kweeklust, zij 
sluiten volgend jaar weer aan.
Wat kunt u dit jaar verwachten? Ongeveer 30 
open tuinen, een aantal met kunst of muziek, 
sport en spel op het speelveld, en speciale aan-
dacht voor de kantine en het nieuwe kantineperk. 
Bij het perk voor de kantine wordt het nieuwe 
ontwerp gepresenteerd door de ontwerpers. In 
de kantine zijn presentaties, onder andere over 
bijen. Het terras is open en de kleinsten kunnen 
in het speeltuintje terecht. Mogelijk is er een koor.
Speciaal voor de ideeënuitwisseling over de invul-
ling van de Open Tuin Kunstdag heeft Chee (tuin 
207) een Facebookgroep opgezet (zoek op Face-
book naar Tuinwijck Amsterdam. In de komende 
maand wordt deze groep gevuld met informatie 
over deelnemende tuinders en activiteiten en u 
kunt daar zelf ook uw plannen kwijt.

WILT U OOK MEEDOEN? AANMELDEN KAN 
AL VIA HET MAILADRES VAN DE GAZET: 
GAZET.TUINWIJCK@GMAIL.COM OF VIA DE 
FACEBOOK: TUINWIJCK AMSTERDAM

Namens de voorbereidingsgroep Tuin Kunstdag 2016, Kees Keijser

Open Tuin 

KUNSTDAG  
26 juni 2016
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Met haar prachtige 
bloemen spreekt de 
magnolia elk voorjaar 
weer veel mensen aan. 

DIEREN EN PLANTEN RONDOM TUINWIJCK
VAN DE NAAM PRIMULA KAN HET WOORD PRIMUS WORDEN AFGELEID, VERWIJZEND 
NAAR EERST GROEIENDE.

Witte narcis
Deze witte soort heeft prachtig 
witte bloemen, drie per stengel 
en is daarmee een dankbare en 
sierlijke aanwinst voor de voor-
jaarstuin (tuin 78).

Primula
In het geslacht van de Sleutel-
bloemen (Primula) kun je meer 
dan 500 soorten tegenkomen. 
Het zijn allemaal laag groeiende 
planten, die in het voorjaar bloei-
en. Van de naam primula kan het 
woord primus worden afgeleid, 
verwijzend naar eerst groeiende.  
Helleborus

Lenteroos 
Het geslacht Helleborus 
omvat 15 tot 22 soorten, 
waaronder ook de bekende 
Kerstroos. Hier de roze vorm 
van de lenteroos (Helleborus 
orientalis).

VOORJAAR
op het tuinpark 

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

Heggemus. Een algemene kleine 
scharrelaar in heggen en struiken.

De pimpelmees past maar tenau-
wernood in het gat van zijn huisje.

Wilde eend, mannetje
In deze tijd zijn de 
eenden weer druk in 
de weer, de manne-
tjes kleuren prachtig 
in de zon met de kop-
pen soms diep blauw, 
soms helder groen 
metallic.

Magnolia is ooit geintroduceerd, komt dus niet oorspronkelijk bij 
ons voor. De naam verwijst naar Pierre Magnol, een plantkundige 
uit Montepellier.  Zoals vaak gebeurt, krijgen soorten de naam 
van de onderzoekers. In dit geval was het Plumier die de naam 
Magnolia bedacht. 

Daslook is een plant uit de lookfamilie (Alliaceae), ver-
want aan ui en knoflook. Het is een vrij zeldzame soort in 
België en Nederland (in Nederland wettelijk beschermd). 
In de latijnse naam verwijst de soortsnaam ursinum naar 
beren. Vermoedelijk ontstaan door het oude bijgeloof 
dat beren na hun winterslaap zich eerst aan deze plant 
tegoed deden. In het Duits heet daslook dan ook ‘be-
renlook’’. De Nederlandse naam Daslook kan te maken 
hebben met het voorkomen van de das, die in hetzelfde 
gebied hun holen hebben. 

Het groot hoefblad voelt zich prima thuis 
aan de slootkanten, net zoals bij het gele 
kleine hoefblad komt de bloem boven de 
grond voordat de bladeren verschijnen. 

Net als alles dit jaar was het speenkruid 
behoorlijk laat. 
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Het grasveld ligt er 
zompig bij. Er zitten 
kuilen en gaten in. 
Het wordt onder-
graven door de tun-
nels van woelratten. 
Op een plat getrapte 
molshoop groeit geen 
sprietje. Op ande-
re plekken drukken 
kruipende boter-
bloem en madeliefjes 
het gras weg.

Schrijven in de  

Tascha, mijn vrouw, is het ermee eens: spit de hele handel maar om. 
Dit is geen porum.
 Het is zwaar, monotoon werk. Roodborstjes strijken neer op tak-
ken in de buurt. Ze hebben ’t voorzien op de wurmen die ik opdelf. Ik 
zet mijn voet op de schep, druk en wrik een pol los. De wortels ma-
ken een scheurend geluid. Daarna strek ik mijn rug en splijt de zode 
met een paar ferme houwen met de schep. 
 Intussen denk ik na over het verhaal dat ik aan het schrijven ben. 
Op een ijzeren tafeltje op het terras ligt een schrijfblok en een pot-
lood. Als ik moe ben van het scheppen ga ik in de zon zitten en schrijf 
verder. De roodborstjes hebben dan even vrij spel.
 De afwisseling tussen het denkwerk van het schrijven en de fysie-
ke arbeid van het scheppen bevalt me goed. Vroeger schreef ik ook 
al graag in de open lucht, toen ging ik naar het Oosterpark. Sinds we 
de tuin hebben werk ik daar. Het is een mooie, rustige en vertrouwde 
plek.
 Soms word ik gebeld door iemand van de uitgeverij. ‘Hallo, waar 
ben je? Op de tuin? Je hijgt een beetje.’
 ‘Ik ben het gazon aan het omspitten.’
 Kort gegrinnik aan de andere kant van de lijn. Dan verandert de 
stem van toon, van luchthartig naar ernstig en dwingend. ‘Ik zit te 
wachten op het korte verhaal dat je me hebt beloofd. Schiet je een 
beetje op? De deadline is morgenochtend.’
 Soms lijkt het alsof in deze wereld iedereen maar druk is met het 
opjagen en opfokken van elkaar. De tuin is een toevluchtsoord, maar 
ook daar kun je je er niet helemaal aan onttrekken.
 ‘Het creatief proces laat zich niet dwingen,’ roep ik clicheematig en 
gewild laconiek, waarna ik ophang. Even aarzel ik tussen het schrijf-
blok en het deels verwoeste gazon. Dan, uit een soort balorigheid, 
doe ik mijn handschoenen weer aan, stamp de aangekoekte plak-
ken veenklei van de zolen van mijn laarzen af en pak de spade weer. 
Nog één vierkante meter, neem ik mezelf voor, dan gaat het schrijven 
daarna vast vanzelf. 

Anton Valens, tuin 20
Anton Valens, kunstschilder en schrijver publiceerde eerder dit jaar de roman 
‘Het compostcirculatieplan’

OPEN LUCHT
Het is officieel: ik heb een takkenobsessie. Een mooie lampentak 
is niet lelijk...

Water naar de 
tuin dragen was 

nog nooit zo mak-
kelijk met deze 

watertafel. 2

1

3
4

TUIN 
BUDGET 

TIPS

Vogelbad. Staat 
mooi en vogels 
badderen er 
graag in. Voor je 
het weet heb je 
een spektakel in 
je tuin. Hou het 
schoon door af 
en toe met azijn 
te spoelen.

Bammetje 
ophangen, 

de vogels 
zijn je dank-

baar.

Van wat oud 
hout maak je 
zo een prachtig 
plankenpad.

Snackbar voor 
de birdies 
van oude 

theekopjes. 

6

5

evelyne dielen

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

LEG EEN PAAR STENEN IN EEN VOGELBAD 
ZODAT DE JONKIES EROP KUNNEN 
SPRINGEN EN NIET GELIJK VERZUIPEN



Trees van Rijsewijk 
vertelt over haar werk 
in Nepal.

Sinds 1986 kom ik jaarlijks voor mijn werk in Nepal, een land dat 
ruim drie en een halve keer zo groot als Nederland, dat maar 
liefst voor 80 % uit bergen bestaat, waar mensen wonen die nog 
nooit een fiets, een auto of winkel hebben gezien.
Ik ken bewoners die hun leven lang 100 kilo mandarijnen hebben 
gedragen en dat vijf dagen lang om het bij de Indiase grens in te 
ruilen tegen zout. Dat hoeft nu niet meer en is verleden tijd. Maar 
nog dagelijks lopen duizenden vrouwen in Nepal met 30 en 70 ki-
lo hout op hun rug, berg op berg af,  dat zij nodig hebben om hun 
eten op te koken.

Vaak als ik in mijn paradijselijke tuin op Tuinwijck onkruid aan het 
wieden ben, dan denk aan deze mensen, wiens leven zo anders 
is, mensen die totaal afhankelijk zijn van hun Nepalese TUIN om 
in hun levensonderhoud te voorzien. Die tuin levert hen alles om 
te overleven:
hout uit de bossen om het eten op de koken, leem en stro  om 
een hutje te bouwen,  van de stro die overblijft na de rijstoogst 
maak je stromatten om op te slapen. Alle bergen zijn van ieder-
een om de koeien en geiten te laten grazen, tegen de berghel-
lingen groeien gember, zoete aardappelen, mais, linzen, rijst, 
boekweit, geneeskrachtige planten en grassen om vegertjes te 
van de te maken. De kippen die rondom de hutten scharrelen, 
zijn geen plof - maar geluks-kippen omdat ze de hele dag rond 
kunnen scharrelen. Ook de alcohol maken ze zelf.

Het is een zwaar leven, maar wel een vrij leven. 
In de ruimste zin van het woord. Geen crimina-
liteit, geen overheid, geen wantrouwen, geen 
jaloezie, geen hebberigheid, schone lucht,  een 
sober leven waar wij ik veel van leer. 

’s Avonds als het vuur dooft worden de eet-
schalen, potten en pannen met as schoon 
gemaakt. Het beste afwasmiddel dat ik ken! 
Vroeger werd as ook gebruikt om de kleding 
te wassen  As is ook geneeskrachtig en wordt 
gebruikt bij huidwonden of inwendig als men 
last heeft van de maag. Ben je ziek dan ga je 
naar een sjamaan. Maar ook hier veranderen 
de tijden, langzaam worden deze dorpen van 
de bergbewoners toegankelijker en vertrek-

ken veel jonge mensen naar het buitenland 
om daar als gastarbeider te werken.
Wat zijn wij een geluksvogels dat we een tuin op 
Tuinwijck hebben en dat we ook zo rijk zijn dat 
we een wereldtuin als Nepal kunnen bezoeken, 
waar de meest prachtige vogels, vlinders vliegen 
tussen al die schitterende bloemen. 
De schoonheid van dit bergland is een feest voor 
je ogen.
Ik voel me een bevoorrecht mens, dat ik zoveel 
tuinen kan bezoeken.

Namastè, (Namastè is de Nepalese groet en
betekent  ik groet het Goddelijke in een ander)

Trees van Rijsewijk
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NEPAL
een schitterde tuin!
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Showroom:
Middenweg 109-113a 
1098 AH Amsterdam

Twilight mechaniekDwarsslaap mechaniek

Opklapbed CubedBedkast Florenz

Tel.: 0206631161
E-mail: info@slaapbanken.nl
Internet: www.slaapbanken.nl

De grootste 
speciaalzaak in 
Nederland voor

SLAAPBANKEN 
& BEDKASTEN 

Kom naar onze 
showroom voor het 

hele assortiment  

ADVERTENTIE

POMPOEN-
SOEP MET 
BIESLOOK

Ingrediënten:
1 ui
1 teentje knoflook
250 gram muskuspompoen
1 el olijfolie
250 ml blanke fond
250 ml slagroom
1 muskaatnoot
Sap van ½ citroen
zout peper
kurkuma
bouillonblokje 
1 bosje bieslook

De in reepjes gesneden ui 
fruiten in de olijfolie tot ze 
glazig zijn. Schil de pompoen en 
verwijder de zaden en draden. 
Snijd het vruchtvlees in blokjes. 
Knoflook fijn snijden. Voeg 
knoflook en pompoen bij de 
ui. Schenk de blanke fond erbij 
en laat 15 minuten koken tot 
het vocht is verdampt. Roer de 
slagroom door de soep en voeg 
de rest van de kruiden toe met 
peper en zout. Laat koken tot 
de pompoen gaar is. Pureer de 
soep. Rasp de nootmuskaat en 
voeg toe. Voeg uiteindelijk de 
citroen en bieslook toe.
Elvira 

12 maart 2016  -  verfraaiingslunch.

Zevenblad is ons meest gehate onkruid, maar wat voor ons geldt, 
geldt niet voor iedereen. Er zijn landen, zoals de VS, waar zevenblad 
als een gewaardeerde bodembedekker wordt gezien. En gelijk heb-
ben ze daar: er komt geen onkruid doorheen.
Tot voor kort waren we gewend om zevenblad te bestrijden met 
het onkruidbestrijdingsmiddel Round Up, ook wel de gardeners lit-
tle helper genoemd. Maar zo langzamerhand komen we erachter 
dat Round Up toch schadelijker is dan we altijd wilden geloven, en 
nu hangt ons een verbod van het gebruik van dit middel boven ons 
hoofd. Dan zullen we toch eens wat anders moeten gaan denken 
over het bestrijden van onkruid in onze tuin. Misschien zullen we ze-
venblad in de toekomst ook als bodembedekker gaan gebruiken.
Het is een feit dat veel planten er met groot gemak dwars doorheen 
groeien. Om te beginnen veel bolgewassen. Sommige bloembollen 
staan ’s zomers graag koel en zevenblad is een goede manier om de 
grond koel te houden. Sneeuwklokjes, narcissen en lelies hebben op 
die manier profijt van een deken van zevenblad.
Veel vaste planten hebben geen enkele last van zevenblad. Tuingera-
niums, herfstanemonen, hosta’s en floxen groeien er zonder moeite 
doorheen. En struiken hebben er al helemaal geen hinder van. Ik kan 
me een border voorstellen met hortensia’s, aucuba’s, struikklimop, 
peperboompjes en mahonia’s met zevenblad als onderbegroeiing. 
Eventueel kan zevenblad dan nog worden afgewisseld met vrouwen-
mantel dat met zijn geelgroene bloemen voor een aardige afwissing 
zorgt met de witte schermen van het zevenblad.
Uit de Tuinscheurkalender van Romke van der Kaa en Paul Geerts, 6 april 2016. Ingezonden 

door Sofia (tuin 153)

TUINMANS-
VERDRIET
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Zevenblad heet ook wel hanenpoten of 
tuinmansverdriet. Die laatste naam vind ik het 
mooiste, want als er één plant is waarover vaak 
geklaagd wordt, dan ik het wel zevenblad. 



de Tuinwijck GAZET   22  23   de Tuinwijck GAZET

~ NIEUW BESTUUR GEZOCHT ~

Wat kan jij, samen met 
anderen tuinders, betekenen 

voor Tuinwijck!

Bij de laatste Algemene leden vergadering(Alv) kondigde het bestuur 
aan te willen stoppen en gaf het aan dat er op dat moment zich geen 
nieuwe bestuurders hadden aangediend.

Na deze Alv. sprak ik met een paar tuinders die 
best wel wat wilden gaan doen maar van velen 
hoorde ik dat ze het niet alleen wilden doen maar 
met meerdere tuinders. Momenteel zit ik in de 
kascontrolecommissie en ik wil mij beschikbaar 
stellen als bestuurslid, maar ook niet als enige. 
Net als vele anderen heb ik een druk bestaan en 
dus  geen zeeën van tijd beschikbaar. 
Vele handen maken het werk lichter en wil ook jij 
best iets doen voor je eigen club Tuinwijck denk 
er dan over na om met mij en vele anderen een 
nieuw bestuur voor Tuinwijck bij elkaar te bren-
gen. 
Ben jij diegene die verantwoording durft te ne-
men, laten we dan in gesprek gaan om te kijken 
hoe jou vaardigheden kunnen worden ingezet.
Vraag op het pad aan je medetuinders of zij inte-
resse hebben om ook de schouders er onder te 
zetten in een bestuur.
Uit eigen ervaring weet ik dat besturen leuk, in-
spirerend en leerzaam kan zijn, maar ook  dat 
het natuurlijk tijd kost. Als werkzaamheden door 
meer personen gedaan kunnen worden hoeft het 
geen zware belasting te zijn. We kunnen dan sa-
men onze ideeën over bijvoorbeeld natuurlijk tui-
nieren en andere activiteiten vorm gaan geven. 
Het huidige bestuur heeft vele jaren met veel 
inzet voor de tuin bestuurd en hebben mooie 
dingen neergezet. Laat nu andere tuinders of 
hun partners het stokje over nemen en dit mooie 
werk voortzetten. 
Mensen, wat zou jij kunnen betekenen voor jouw 
Tuinwijck, laat het mij weten!
Astrid Kuiper

Mobiel: 06-50227952 (tuin 175)   

Taakomschrijving

DE VOORZITTER 
•  Hij/zij heeft de algemene leiding van de afdeling. 
•  Hij/zij is bij officiële vertegenwoordiging van de 

afdeling de woordvoerder.
• Hij/zij is aanwezig bij tuinoverdrachten. 
•  Tenzij hij/zij deze taken aan een ander heeft op-

gedragen. 

DE SECRETARIS 
 •  Hij/zij voert de correspondentie en houdt de le-

denregisters bij.
 •  Hij/zij geeft van mutaties hierin kennis aan de 

secretaris van de bond. 
 •  Hij/zij schrijft de bestuurs- en afdelingsvergade-

ringen uit, en zorgt voor tijdige toezending van 
het jaarverslag van zijn afdeling aan de secreta-
ris van de bond. 

 •  Hij/zij verzorgt het archief en zorgt voor het bij-
houden van de notulen van de bestuurs- en af-
delingsvergaderingen. 

 •  Hij/zij is aanwezig bij tuinoverdrachten en ver-
zorgt de administratie hiervan. 

DE PENNINGMEESTER 
 •  Hij/zij beheert alle financiën van de afdeling en 

houdt nauwkeurig boek van alle inkomsten en 
uitgaven, vorderingen en schulden. 

 •  Hij/zij zorgt dat de gelden die de bond toeko-
men, op tijd worden afgedragen en dat de gel-
den van de afdeling, die niet voor onmiddellijke 
betaling nodig zijn, op een door het afdelingsbe-

stuur aan te wijzen bank- of girorekening wor-
den gestort. 

 •  Hij/zij zorgt binnen veertien dagen na afloop van 
de afdelingsvergadering voor de toezending van 
het goedgekeurde financieel jaarverslag aan de 
penningmeester van de bond. Dit verslag moet 

Tussen ons mooie park en het talud van 
de A10 ligt een stukje grond genaamd 
Bloemendalerkwartier, het stadsdeel maait 
tweemaal per jaar dit stukje en laat het verder 
voor wat het is.
Met ecoloog Fred Haaijen raakte ik in gesprek over 
de mogelijkheden met dit stukje.
Het gebied maakt deel uit van de Amsterdamse 
hoofdgroenstructuur en zou heel goed aansluiten 
op de pas aangelegde ecologische zone in de 
Weersloot. 

Samen met Karel Schram en de ecoloog zouden 
ik u willen vragen om mee te denken en te helpen 

om dit stukje grond met kleinschalige ingrepen 
verder te ontwikkelen.
Ideeën zoals een wand voor de ijsvogel, 
broedhopen voor de (ongevaarlijke) ringslang 
en paddenpoeltjes zijn als opties langs gekomen 
Maar ook van andere tuinders kwamen ideeën, 
onder meer het maken van een natuurlijke 
geluidswal,  grotere composthopen en een 
pluktuin voor kinderen.
Heeft u ideeën en wilt u samen met andere vrijwil-
ligers mee helpen, geef een belletje of stuur een 
mailtje of zet u naam en tuinnummer op de lijst.
Alvast bedankt namens de ijsvogel, Karel, Fred en Astrid Kuiper 

(tuin175) 0650227952 madkuiper@hetnet.nl

voldoen aan de voorschriften van de bond. 
 •  Hij/zij dient tijdig bij het afdelingsbestuur en het 

bondsbestuur de begroting voor het nieuwe 
boekjaar in. 

 •  Hij/zij voert ook het financiële deel uit bij tuin-
overdrachten. 

Ideeen en hulp gezocht, voor 
het Bloemendalerkwartier
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Op het speelveld werden eerst de oude hutten 
afgebroken en versnipperd en vervolgens nieuwe 
gemaakt. Het oude hout had zijn soepelheid ver-
loren en moest vervangen worden. Onder leiding 
van Nettie werd de basis gelegd voor nieuwe hut-
ten. (Foto links)

Bij de kantine werd ondertussen de heidetuin 
leeggemaakt voor de aanleg van een nieuw ont-
worpen perk. Eerst moesten de bomen worden 
gerooid en de heide worden verwijderd. Daarna 
konden de paden worden uitgezet met linten.

In de maanden daarvoor had een ontwerpteam 
bestaande uit Ed&Sofie, Roos, Marcella en Ingrid 
een aantal ontwerpen getekend, waaruit een ge-
zamenlijk eindontwerp was gemaakt. (Zie foto’s 
rechts en het beplantingsplan hieronder)

Ondertussen worden de paden gemaakt en de 
beplanting besteld. Naar verwachting is het perk 
eind mei ingericht. Later komt er nog een pergola.

~ SPECIALE PROJECTEN ~

HERINRICHTING
van het speelveld en van het 

perk voor de kantine

Tijdens de eerste tuinbeurt op 12 
maart werd het startschot gegeven 
voor de speciale projecten: de 
herinrichting van het speelveld en 
van het perk voor de kantine. 



•  Jaap vraagt u om kapotte parklampen te melden, zodat  
die gerepareerd kunnen worden.

•  Controleer uw gasleidingen. Een lek in de leiding kunt u makkelijk 
vinden met overal verkrijgbaar schuim: ‘gaslekzoeker’ genaamd.

•  Ziet u een natte plek bij uw waterput, dan kan het zijn dat de af-
tapkraantjes nog open staan.
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DIVERSEN: De handige Harry’s van Tuinwijck

De 
handige
harry

jaap

Tuinieren
 EEN GEZONDE 

SPORT
IJverige hobbytuinders weten 
het all lang: tuinieren is gezond. 
De Amerikaanse sportfysiologen 
Stamford en Shimer kunnen 
dat nu ook met cijfers 
onderbouwen. 

Graadmeter is daarbij het calorieverbruik per 
uur voor bepaalde bezigheden. lEr is een ver-
schil tussen het calorieverbruik van mannen 
en vrouwen, die voor vrouwen gelden, staan 
tussen haakjes.
Tennis (enkelspel): 529 (378), 3 km roeien: 213 
(153), algemene tuinarbeid: 574 (413), gazon 
maaien: 492 (354), heg knippen: 377 (271). 
Weliswaar is het calorieverbruik niet de enig 
gelde maatstaf maar het geeft wel een belang-
rijke aanwijzing. In ieder geval vraagt tuinar-
beid van het menselijk lichaam meer inspan-
ning dan een spelletje tennis, althans op basis 
van de periode van een uur. Het voordeel bij 
het tuinieren is dat de belasting bij tuinarbeid 
meestal zeer gelijkmatig is.
Menig ongetrainde fitness fanaticus echter 
zoekt een snelle weg met enorme inspannin-
gen in fitnesscentra en bij het joggen. Daarbij 
wordt het lichaam niet alleen overbelast, maar 
er ontstaan ook nieuwe problemen. Niets te-
gen de vrijetijdssport natuurlijk, maar het is 
voor iemand die regelmatig tuiniert niet nodig 
het gevoel te hebben minder aan zijn conditie 
te doen dan een tennisser. Bovendien kost tui-
nieren niets.
Uit b&p 9/92, ingezonden door Sofie (tuin 153)

Wateroverlast
De afgelopen maanden hebben we veel 
wateroverlast gehad. Dat kwam niet al-
leen door de overvloedige regenval, maar 
ook door de onachtzaamheid van een 
aantal tuinders, die de waterleiding tij-
dens de wintermaanden niet op tijd afslo-
ten. Op de foto’s ziet u hoe Hans Seijnen 
van de waterleidingcommissie kniediep 
in de modder moest staan om de ellende 
weer op te lossen.
Loes Seijnen: “Het is toch van de gekke 
dat het ondanks de vele info dat toch re-
gelmatig gebeurt”

Opknapbeurt winkel
Tijdens de jaarlijkse opknapbeurt van de 
winkel, bleek dat de vloer deels verrot 
was en vervangen moest worden. 
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