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urbanjoy schilderwerken

KUNST

van Martie van Bakkum
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schilderwerk en houtrenovatie

kundig snoeien

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.

De workshops die de verfraaiing

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

WORKSHOP
organiseert, vallen in de smaak.

EN OOK:
Jaap’s advies
over
onderhoud van
uw tuinhuis

25
27

Voor u ligt het herfstnummer van de Gazet. Het tuinseizoen is voorbij en dat is een goed moment om terug te kijken op het voorbije jaar en vooruit te kijken
naar het nieuwe.
Wat de Gazet zelf betreft is er het nodige veranderd.
Het meest in het oog springt de vormgeving, die met
de komst van Evelyne een gedaanteverwisseling
heeft ondergaan. We hebben daar veel positieve reacties op gehad en dus gaan we ermee door. Evelyne
doet het fantastisch, maar ze is niet altijd beschikbaar. Als u haar kunt helpen met de opmaak (Adobe
InDesign) meld u dan.
Jaap Noordermeer heeft de redactie verlaten. Hij wil
nog wel blijven schrijven, als hij inspiratie heeft. Dat
vinden wij ook prima.
Steeds meer tuinders vinden het leuk om iets te
schrijven voor de Gazet. Cor en Paula houden u regelmatig op de hoogte van het wel en wee van de bijen.
Maartje heeft vaak nieuws over de verfraaiing en Miriam levert altijd foto’s. Daarnaast zijn er ook mensen
die af en toe iets schrijven. We zijn daar erg blij mee,
dus als u iets wilt schrijven dat met ‘de tuin’ te maken
heeft, ga uw gang!
Dat brengt mij op het nieuwe jaar, wat staat er te gebeuren waar wij aandacht aan willen besteden? Dit
jaar wordt duidelijk of wij het keurmerk ‘Natuurlijk
tuinieren’ krijgen. De AVVN die ons het afgelopen jaar
heeft begeleid gaat in de herfst beoordelen hoeveel
lieveheersbeestjes we krijgen. Wij gaan dat natuurlijk
voor u volgen. In deze Gazet leest u over de workshop
‘Kundig snoeien’ die in dat kader door de AVVN werd
gegeven.
Verder zijn diverse mensen bezig met een nieuw ontwerp van het stuk vóór de kantine, waar nu de heidetuin is. Het is de bedoeling dat dat opnieuw wordt ingericht. Op de komende najaarsvergadering worden
een aantal plannen gepresenteerd.
Tot slot gaan wij door met het schrijven over de tuinders zelf. Hoe beleven zij hun tuin en welke functie
heeft deze? U heeft de afgelopen jaren diverse tuinen
en tuinders voorbij zien komen, zoals de moestuinen
van Bart Berndsen en de familie Yilmaz, de kindertuinen van Roos en Wouter en Jesse en de permanente
bewoners zoals Madeleine en Ed en Sofia. In dit nummer maakt u kennis met kunstenaar Martie voor wie
de tuin een plek is om te mediteren en te schilderen.
Namens de redactie, Kees Keijser
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DE NATUUR IS VERSTANDIGER DAN

DE MENS

Wat is uw
mening?

HIJ DIE BOMEN PLANT
HOUDT OOK VAN ANDEREN
EN NIET ALLEEN VAN ZICHZELF!
Auteur onbekend

Doe als een

TULP
en ga uit je bol!
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Een leven zonder

DROMEN

is als een tuin zonder bloemen.
(G. Beese)

Iedere tuinder
heeft de vorige
Gazet per post
ontvangen, dit was
door ons gedaan
om kennis te maken
met de vernieuwde
uitgave. Het zag
er verzorgd uit en
een compliment
voor onze redactiemedewerkers is
hier zeker op zijn
plaats.

Als je nooit de vreugde

ERVAREN

hebt meer te bereiken dan je je kon
voorstellen, leg dan een tuin aan.
(Robert Brault)

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
Een groot gedeelte van deze column stond al in de Algemene
ledenvergadering uitgave van de Gazet van vorige maand.
Onderaan enkele aanvullingen. Tuinders die hebben aangegeven
dat zij de Gazet per e-mail willen ontvangen, krijgen deze weer via
de mail, zoals is afgesproken.
Ook wil ik nog even terugkomen op het overlijden van Willem
Bruikman. Het was het goed om te zien dat er veel tuinders
aanwezig waren bij het laatste afscheid op de Oosterbegraafplaats.
Er werd ook een laatste woord gesprokken door twee tuinders die
aangaven dat Willem veel had betekend voor onze tuin.
De verkoop van huisjes verloopt nog steeds snel, maar het duurt
enige tijd voordat een huisje voor verkoop op het bord staat. Wij
proberen het huisje uiterlijk twee maanden na inlevering van de
sleutels op het bord te zetten. In de wintermaanden wordt er niet
getaxeerd.
Op zondag 29 november a.s. wordt er weer een middag
georganiseerd met een drankje en een hapje voor de
commissieleden en leden die het afgelopen jaar extra inzet hebben
getoond. We kunnen dan nog even napraten over het afgelopen
jaar. Ook nodigen wij op deze dag de nieuwe tuinders uit die dit jaar
ook een tuin hebben gekocht. Zij kunnen dan kennis maken met
de mensen uit diverse commissies. Hiermee wordt het tuinseizoen
weer afgesloten en kijken wij al weer vooruit naar 2016.
Let er vooral op dat u de waterleiding afsluit voordat het gaat
vriezen.
Zorg ervoor dat de hekken aan de achterzijde altijd op slot zijn. Er is
onlangs weer ingebroken.
De contributie wordt
voortaan door de Bond
van Volkstuinders geïnd.
Tuinders die in 2 termijnen
willen betalen, krijgen
een machtigingsformulier
toegestuurd. De Bond
verstuurt ook de
contributiekaarten. Meer
informatie krijgt u op de
Algemene Ledenvergadering
van 14 november a.s.

Veel tuinplezier.
Uw voorzitter, Wil Janssen
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ALGEMENE LEDEN

INFO & MEER

VERGADERING

TUINPARK TUINWIJCK OP ZATERDAG 14 NOvember 2015.

De Bouwcommissie

AANVANG 13.30 UUR IN DE KANTINE. ZAAL OPEN OM 13.00 UUR.

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.

1• AGENDA: Opening.
2• M
 ededelingen en/of Binnengekomen
stukken.
3• T
 oe te voegen agendapunten. Deze
agendapunten worden behandeld op
de Algemene Voorjaarsvergadering
2016.
4• G
 oedkeuring notulen Algemene Voorjaarsvergadering d.d. 25-04-2015.
5• Verhoging reservering waterleiding.
(zie toelichting)
6• P
 arkeren van aanhangwagens. (zie
toelichting)
7• Voortgang renovatie parkeerterrein.
8• Financieel beleid Tuinwijck 2014.
	1• Begrotingsvoorstel van de
penningmeester.
	2• Eventueel stemmen bij bezwaar.
3• Goedkeuring van de leden.
9• Vaststelling Algemene Ledenvergadering zaterdag 16 april 2016.
10• Mededelingen van het Bondsbestuur.
11• Rondvraag.
12• Sluiting.

Agp.5 Toelichting verhoging reservering Waterleiding.
Tijdens de begrotingsvergadering in 2014 werd
van de leden een goedkeuring verkregen voor het
verhogen van de bijdrage voor vervanging van de
waterleiding van € 50.= naar € 100,=.
Dit was reglementair onjuist omdat het bedrag
niet werd genoemd in de uitnodiging voor de vergadering. Het bestuur betreurt dit en verzoekt de
vergadering opnieuw om goedkeuring.
Agp.6 Toelichting winterstalling aanhangwagens.
In verband met de wildgroei van aanhangwagens, campers caravans e.d. op ons parkeerterrein, stelt het bestuur voor om het parkeren van
bovengenoemde voertuigen uitsluitend toe te
staan van 1 oktober tot 1 april. Zij die hiervoor in
aanmerking wensen te komen dienen zich bij het
bestuur te melden met vermelding van het kenteken. Het voorstel van het bestuur is hiervoor registratiekosten in rekening te brengen van € 25,=.
Aanhangers e.d. die niet geregistreerd staan zullen in de genoemde periode worden verwijderd.

OPENINGSTIJDEN
de winkel
• November, december, januari en februari: gesloten.
Voor zand, aarde en gas kunt u contact opnemen
met mevr. Jansen (tel: 06-51718381)
• Maart: 1e en 3e zaterdag van de maand
• Vanaf april elke zaterdag open en in de vakantieperiode ook op woensdag avond

advertentie

Klaverjasnieuws

ZONDAG 22 NOVEMBER EN 13
DECEMBER KLAVERJASSEN IN DE
KANTINE.
De kantine gaat open om 13.00 uur en
we starten met klaverjassen om 13.30
uur.
Zondag 13 december staat het kaarten weer in het teken van de Kerst. We
gaan het op deze middag weer extra
gezellig maken met de Kerstdagen voor
de deur.
De klaverjascommissie
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Uw tuin winterklaar
WAT IS WINTERKLAAR MAKEN? IN DE NATUUR BESTAAT DIE TERM NIET, DAAR GROEIT,
BLOEIT EN STERFT ALLES VANZELF.

NIEUWS

van de verfraaiing
Het tuinseizoen is ten einde. Zaterdag
3 oktober was de laatste tuinbeurt, De
afsluiting met een gezamenlijke maaltijd en
natuurlijk de verkoop van onze bloembollen.
ZATERDAG 10 OKTOBER HADDEN WE EEN
GOED BEZOCHTE WORKSHOP “KUNDIG
SNOEIEN”, GEGEVEN DOOR ROOS
BROERSEN VAN DE AVVN.
Ouderen onder ons weten dat ‘Het winterklaar
maken’ in de tachtiger jaren is geïntroduceerd
door het Haagse niet vakbekwame hoveniersduo
Jacobse en Van Es, typetjes van Kees van Kooten en Wim de Bie. Het was de tijd dat veel vooren achtertuintjes aangeharkt de winter ingingen.
Daar maakten zij als oplichtersduo misbruik van,
door zich flink te laten betalen voor het leeghalen
van hele tuinen, om ze als een lap zwarte aarde
achter te laten.
Natuurlijk kan de tuin, net als in de natuur, ook
zonder enig extra werk de winter ingaan en dat
zal bij sommige tuinen ook gebeuren. Maar omdat
de tuin staat voor het bezitten en onderhouden
van een stukje grond op aarde, waar we ons eigen
paradijs kunnen scheppen, heeft het ook voor de
winter intreedt, enige verzorging nodig. Hier volgen wat algemene tips:
• Zolang het niet vriest kan er geplant en verplant worden. Ook kunnen planten verjongd/
gescheurd worden: Het middelste ouwe deel op
de composthoop en de jonge scheuten opnieuw
uitplanten.
• Najaarsbollen eruit, voorjaarsbollen erin.
• Laat hier en daar wat tuinafval/takken/gestapelde stenen liggen. Dit is een prima overwinteringsschuilplaats voor insecten, padden, egels enz.
de Tuinwijck GAZET 8

• Zorg dat er geen blad op het gazon blijft liggen.
Doordat er dan geen licht bij kan komen, ontstaan er kale plekken. Hark de bladeren tussen
de planten in de border. Dit brengt niet alleen
humus in de grond, maar is ook een bescherming bij vorst. Gebruik liever geen bladblazer, die
blaast niet alleen de bladeren weg, maar ook het
nuttige dierenleven.
• Bij vorst en sneeuw niet over het gras lopen, ook
daar komen kale plekken van.
• Nestkastjes schoonmaken en weer ophangen.
Sommige vogels gebruiken ze als slaapplaats in
de winter.
• En natuurlijk voordat de vorst zijn intrede doet:
gieters/emmers/tuinslang/dakgoten leegmaken
en het water afsluiten.
Terwijl ik dit schrijf is het volop herfst en staan
veel bomen in vuur en vlam met alle tinten geel,
oranje en rood. Voor wie het vergeten was: de
bladeren laten deze kleuren zien, omdat door o.a.
minder daglicht de groene kleurstoffen (chlorofyl)
verdwijnen. De laatste bramen zijn geplukt en het
mais is gemaaid. Daardoor komt De Stompe Toren
van Ransdorp na maanden weer tevoorschijn en
heb ik mijn mooie uitzicht weer terug. Een goede
rede om ook in de winter naar tuin de te gaan en
voor je het weet is het weer voorjaar.

We hebben een mooi seizoen gedraaid, soms heerlijk weer op de zaterdagochtend, maar toch ook
wel vaak regen. Het grote project van dit jaar was
het stuk aan de Kerkelandersloot dat opnieuw is
ingericht. Daar is door velen hard aan gewerkt en
het resultaat is mooi. Verder is er een wilgentenen
hut gebouwd op het speelveld, niet helemaal zoals
de bedoeling was van de verfraaiing, maar men
heeft er zijn best op gedaan. We hebben een workshop composteren gehad, waaraan enthousiaste
advertentie

tuinders hebben meegedaan en menigeen is op zijn
eigen tuin gaan composteren. Binnen de verfraaiing
zijn wij ook op zoek naar een plek, waar het mogelijk zou zijn voor de verfraaiing om te composteren.
Verder hadden we het natuurlijk druk met het bijhouden van onze eigen algemene stukken groen.
Nu volgt er een periode van rust voor de tuin en in
het volgende voorjaar zetten we onze schouders er
weer onder.

PLANNEN VOOR HET VOLGEND JAAR ZIJN
ONDER MEER HET OPNIEUW INRICHTEN
VAN DE HEIDETUIN. ELDERS IN DEZE GAZET
LEEST U DAAR MEER OVER.

We willen bij de ingang van de heemtuin een wilgentenen entree maken en achter op het speelveld
wilgentenen hutten plaatsen in de vorm van een
wigwam. Dit alles moet vroeg in het voorjaar gebeuren, zodat de wilgentenen takken weer gaan uitlopen en het geheel begroeid wordt.
We gaan nog verder met onze plannen om te composteren en we willen
een pluktuin realiseren.
Volgend jaar in de herfst loopt ook onze begeleiding van het project natuurlijk tuinieren af en zal ons tuincomplex
beoordeeld worden en weten we hoeveel lieveheersbeestjes ons tuincomplex waard is.
Voldoende plannen, maar nu gaan we
eerst even van de winterrust genieten.
Maartje Root, namens de verfraaiing.

Cora Hazewindus
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ZO OP HET EERSTE GEZICHT ZIE
JE NIET VEEL PADDENSTOELEN
IN HET PARK, MAAR ALS JE
GOED KIJKT VALT DAT WEL
MEE. TUINWIJCK HERBERGT
EEN HOOP VERSCHILLENDE
SOORTEN, SOMMIGE MET WEL
HEEL BIZARRE VORMEN. DEZE,
EN NOG VEEL MEER, KWAM
IK DE AFGELOPEN TWEE
MAANDEN TEGEN.
Het nieuwe houtsnipperpad is goed
bedeeld met paddenstoelen. We
zien daar onder meer de wortelende
inktzwam, de bundelinktzwam en de
oranjerode stropharia. Deze laatste
stond vorig jaar ook massaal in de
heemtuin, maar dit jaar (nog) niet,
waarschijnlijk omdat het paadje daar
nu is overdekt met andere plantenresten en erg nat is. Misschien komt
hij later nog in beeld.

Oranjerode stropharia

HERFSTKLEUREN
en gasten in het hotel
Het park begint zichtbaar te
veranderen, de bladeren worden wat
vaal, het groen maakt plaats voor
warme herfsttinten.

Bij het houtsnipperpad vond ik een
judasoor, hoog in de boom.
De foto is genomen in augustus, de
afgelopen week was hij al helemaal
verschrompeld.
Judasoor

Bundelinktzwam

DIEREN EN PLANTEN RONDOM TUINWIJCK
HET NIEUWE HOUTSNIPPERPAD IS GOED BEDEELD MET PADDENSTOELEN.
Deze roze stinkzwam, een bizar
ding, ongeveer 10 cm lang en zo
dik als een vinger, vond ik op 26
september in de heemtuin. Op de
foto’s eronder zijn van z’n ‘duivelsei’, een jonge inktzwam die net
boven de grond komt, ongeveer
2 cm groot.

Het insectenhotel in de heidetuin
blijkt een gast te hebben. Hier zie
je een afgedekt gat, dat wijst op
een bezoeker. Het is te hopen dat
dit hotel steeds voller wordt!

Roze stinkzwam

Hotelkamer bezet

De lampion van deze plant steekt
prachtige af tegen het groen. Het
is familie van de aardappel en tomaat, oftewel een nachtschade.
Terwijl de bessen van de aardappel erg giftig zijn, kun je van sommige soorten lampionplanten de
besjes wel eten.

Tekst en foto’s Miriam Langeveld

Lampionplant

Sinds vorig jaar lever
ik foto’s aan voor de
Gazet. De meeste zijn
genomen op Tuinwijck
of in de omgeving.
Miriam Langeveld
de Tuinwijck GAZET 10
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1

Onlangs
kondigde het
bestuur aan het
plantsoen voor
de kantine te
willen renoveren
en daarbij de
tuinders mee
te willen laten
denken.
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RENOVATIE
PLANTSOEN
voor de kantine

Tot nu toe zijn er 4 ontwerpen binnengekomen, van de tuinders Ed,
Marcella, Roos, Sofia en Ingrid, die zich voor deze gelegenheid hebben verenigd in het ontwerperscollectief ‘edmarosofing’.
De ontwerpen zullen op de Algemene Ledenvergadering van 14
november worden gepresenteerd. Daar komt ook de verdere
keuzeprocedure aan de orde. U krijgt de gelegenheid uw voorkeur
voor een ontwerp uit te spreken. U krijgt nog te horen hoe dat in
zijn werk gaat. U ziet hier de 4 ontwerpen, zowel getekend in het
platte vlak als in perspectief.
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DE ZOMER STOND DIT JAAR IN HET TEKEN VAN DE
WEDEROPSTANDING VAN HET VERENIGINGSLEVEN. (II)
Hieronder een opsomming van
alle commissies op Tuinwijck.
Bedankt voor jullie harde werk
dit jaar! Bouw- & taxatiecommissie, Tuintaxatiecommissie,
Inkoopcommissie, Verfraaiingscommissie, Kantine-, Ontspannings- en Jeugdcommissie, Bagger- en beschoeiingscommissie,
Stroomcommissie, Kascommissie, Technische dienst, Broeikascommissie, Redactie Gazet,
Klaverjascommissie.

De maaltijden waren een succes

(Links & hierboven) De bingoavonden werden
druk bezocht

Johan onze kok, samen
met Jaap en Ijsbrand
de bedenkers van de
maaltijden

ZOMER OP TUINWIJCK
Het was een uitstekend jaar om
op Tuinwijck te
vertoeven. Hierbij een impressie in beeld, en
een welgemeend
dank aan alle
commissieleden
die dankzij hun
werk als vrijwilliger hebben
bijgedragen aan
dat succes.
de Tuinwijck GAZET 14

Corrie’s padlunch,
verbroedering en
kennismaking op microniveau:
iedereen deed mee!

Het kantine team, onder leiding van IJsbrand zorgde voor de innerlijke mens, ons natje en
droogje. Altijd met een lach en een vriendelijke woord.
De laatste tuinbeurt en lunch. Er werd hard (samen) gewerkt en de lunch was als altijd heerlijk

HIERONDER EN HIERNAAST: DE LAATSTE TUINBEURT EN DE LUNCH.
EEN GOED AFSCHEID VAN EEN HEERLIJKE ZOMER OP TUINWIJCK

wat kost zo’n tuin

EIGENLIJK?

Nieuwsgierig hoe
een tuintaxatie
verloopt? Ik in
ieder geval wel.
Daarom liep
ik op een mooie
maandagmiddag
in september mee
met de tuintaxatiecommissie:
Karel Schram,
Anna Berkman en
Nelly Klarenbeek.

een blanco lijst gaan Karel en
Nelly aan de slag. De bomen
worden geteld en het type vastgesteld. De lengte en hoogte
van de hagen in kaart gebracht.
Er wordt een schatting gemaakt
van het aantal vaste planten.
Het gazon wordt gemeten en
beoordeeld. De prijzen worden
vastgesteld. Alles wordt genoteerd door Anna.
Als een tuin goed aangelegd en
onderhouden is, dat wil zeggen
dat deze ‘evenwichtig en harmode Tuinwijck GAZET 16

H

oe bepalen zij wat een plant kost, calculeren zij de staat van
onderhoud van de tuin in, tellen zij iedere plant in de tuin en
met welke andere factoren houden zij rekening bij een tuintaxatie?
Met dat soort vragen in mijn hoofd ging ik met de dames en heer
op stap.
De eerste tuin bevond zich op Het puntje. Het had voor die tijd veel
geregend, dus de tuin was behoorlijk drassig. De commissieleden
waren daarop voorbereid. Allen droegen kaplaarzen. Ik had daar
geen rekening mee gehouden, dus mijn schoenen waren snel doorweekt.
De basis voor de tuintaxatie is een lijst met bomen, heesters, fruitbomen, hagen, klimplanten, siergrassen, waterplanten et cetera, met de
mogelijke hoogte en de bijbehorende richtprijzen per plant. (Zie afbeelding

van deze lijst op de volgende pagina).

Er wordt eerst een rondje door de tuin gemaakt om een beeld te
vormen van de staat van onderhoud van de tuin. Bij de eerste tuin
beschikte de commissie over een exemplaar van een eerdere taxatie,
dus in dit geval was het een kwestie van vergelijken. Staan er meer of
minder planten en wat is de staat van onderhoud?
De taakverdeling tussen de deelnemers is duidelijk: Anna administreert de bevindingen en de prijzen op de lijst. Dat doet ze zeer
zorgvuldig. Karel en Nelly lopen rond en roepen hun bevindingen en
doen een voorstel voor de huidige prijs van boom, haag of plant rekening houdend met de kwaliteit van de plant. Na onderling overleg
wordt de prijs vastgesteld. Ook het gazon krijgt een kwaliteitsoordeel.
Dit hangt samen met het percentage onkruid per vierkante meter. Ook
hieraan wordt een prijs gekoppeld.
De tweede tuin bevindt zich op het andere deel van Tuinwijck. Van
deze tuin is geen taxatierapport beschikbaar. Dus, gewapend met

nieus is aangelegd en onderhouden is waardoor de tuin als
geheel een eenheid vormt. Iedere boom, struik en plant heeft
hierbij zijn functie.’ (citaat taxatierapport) Een dergelijke tuin
kan extra gewaardeerd worden
met € 100. Er kunnen echter
ook minpunten zijn. Er kan een
bedrag in mindering worden gebracht voor verwaarlozing van
de tuin, voor het afvoeren van
(dode) bomen, afval en rommel.
Na de inventarisatie van de
tweede tuin, gaan we naar de
17 de Tuinwijck GAZET

derde tuin. We treffen daar de
tuinder zelf aan. Deze meldt dat
hij nog bezig is met het in orde
maken van huis en tuin. Wat
hem betreft zijn wij te vroeg. Wij
vertrekken daar onverrichterzake. Het is wachten op het moment dat hij de sleutels heeft
ingeleverd. Dat zal waarschijnlijk komende lente worden. De
tuintaxatie commissie beoordeelt tuinen alleen in de periode tussen maart en november.
In de winter is het immers moeilijk te zien wat er allemaal groeit
en bloeit.
De tuintaxatie zit er voor vandaag dus op. De commissie zal
de bedragen totaliseren en het
eindbedrag vaststellen. Vervolgens wordt het definitieve tuin-

taxatierapport opgesteld. Dit
wordt ter beschikking gesteld
aan de verkopende tuinder.
Het kan zijn dat een tuinder het
oneens is met de tuintaxatie. In
dat geval kan hij of zij een hertaxatie aanvragen bij de Bond
van volkstuinders. De hertaxatie door de Bondscommissie is
bindend.
Rest mij de tuintaxatie commissie te bedanken voor de open
manier waarop zij mij informeerden over hun werkwijze.

Ingrid Albreghs

Ook zo’n hekel aan
kerstmis? Toch
maken we er maar
het beste van met
versiersels van
materiaal uit de
tuin. En mocht alles
mislukken, gooi je er
gewoon ander rondhangend ‘materiaal’
tegenaan...

DE TUINTAXATIE COMMISSIE
BEOORDEELT TUINEN
ALLEEN IN DE PERIODE
TUSSEN MAART EN
NOVEMBER. IN DE WINTER
IS HET IMMERS MOEILIJK
TE ZIEN WAT ER ALLEMAAL
GROEIT EN BLOEIT.
Voor je het weet
kun je die
‘takken’-kerstboom
weer opzetten!! Of
nog erger:
opbergen ;-)

1

‘Hop hop, kerstlampjes hang je voortaan
zo op. Vorm een paar
takken tot ster en
drapeer kerstlampjes
eromheen.

2

MIS JE JE TUIN? HAAL ‘M GEWOON
NAAR BINNEN.

4

Hang de kroon
van de ananas,
of de pit van een
avocado in water
en met wat geluk
zullen er planten
uitgroeien.

evelyne dielen
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Rozemarijn
krans

3

TUIN
BUDGET
TIPS
5

Begin met sparen,
plastic flessen vergaren,
straks een mooie kas voor
jaren en jaren!

Zoete aardappel
doormidden snijden,
de gesneden helft
half onder water in
een pot op een warme, vochtige plek.
Binnen een paar
weken zie je kleine
plantjes. Verwijder
de plantjes voorzichtig en plant de
mini-plantjes in een
pot met aarde

Winterbloeier bij
uitstek is de
Amaryllis.
Plant de bol
na de bloei,
met wat
toewijding
in de tuin
en je kunt
hem voor de
winter erna
overhouden

6

7
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~ IN MEMORIAN ~
ADVERTENTIE

Afscheid nemen van

WILLEM BRUIKMAN

WEL EN WEE

Ik loop langs de oude bestuurskamer, maar de deur
blijft dicht.......
Ik zie je nog zó zitten, op jouw stoel samen met
een handjevol vrijwilligers met hart voor de vereniging. Onder het genot van jouw vertrouwde
slappe bakkie koffie wordt de dag doorgenomen
en gekletst over vroeger.

Vermist:
kater.

De deur van de oude bestuurskamer staat open
en er komt een tuinder binnen. Hij onderbreekt
het gesprek, “Mijnheer Bruikman, mijnheer Bruikman, mijn stoppen zijn doorgeslagen, heeft u een
sleutel van de kast?” Ja, dat was Willem Bruikman,
letterlijk: de sleutel tot Tuinwijck, 7 dagen in de
week.
Hij is niet meer in ons midden, hij is thuis overleden op vrijdag 14 augustus.
Toen ik een aantal jaren geleden op de tuin
kwam, zag hij dat ik wel wat hulp kon gebruiken
en heeft Willem mij in een rap tempo ingeburgerd op Tuinwijck. Hij hielp soms met klussen en
dat leverde af en toe hillarische momenten op.
Op de plek waar een paal of hek gepland was,
maakte dikke wortels ons het leven zuur. Als je
dacht dat je het aardig voor elkaar had, mooi
grasveldje en een mooi hek, dan krijg je bezoek
van Mijnheer Mol, die al je dromen omver graaft.
Willem zei dan: “het zit soms mee en soms tegen,
Edith. Je hebt niet veel te willen in een tuin, de natuur doet haar ding en jij moet meebuigen.”
Ik zit nu in mijn tuinhuis en kijk naar buiten, het is
een prachtige dag. Zoals de tuin nu is geworden,
zo was het niet toen ik hier als groentje (zonder
groene vingers) binnen kwam.
Mede dankzij zijn hulp geniet ik nu van deze bijzondere plek.
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De grootste
speciaalzaak in
Nederland voor

Dwarsslaap mechaniek

Willem is nu niet meer voor of achter op de tuin
te vinden, maar ergens daar boven,
misschien houdt hij nog altijd een oogje in het
zeil, zoals hij dat vele jaren heeft gedaan hier op
Tuinwijck.

DANKBAAR VOOR ALLES VOOR WAT
HIJ VOOR MIJ PERSOONLIJK EN VOOR
TUINWIJCK HEEFT GEDAAN, HEBBEN
FAMILIE, VRIENDEN EN TUINDERS AFSCHEID
VAN HEM GENOMEN OP 21 AUGUSTUS.
Edith van der Breggen, tuin 87

SLAAPBANKEN
& BEDKASTEN
Kom naar onze
showroom voor het
hele assortiment

EEN KATER DIE ONGEVEER
3,5 JAAR TERUG ALS
JONGE KAT BIJ MIJ IS AAN
KOMEN LOPEN. BANG EN
HONGERIG.

Hij heeft tot 4 augustus van dit
jaar gewoon in het huisje gewoond, kreeg dagelijks zijn eten,
‘s winters elektrische dekentjes
binnen zodat hij geen kou leed.
En veel knuffelen daar hield hij
van. Ging dagelijks het Tuinpark
over, dus was wel eens meer
dagje(s) weg.
Sinds 4 augustus heb ik hem
niet meer gezien. Het vermoeden is dat hij op een ander tuinpark terecht gekomen is, want
op Tuinwijck is hij thuis.
Heeft iemand hem gezien, verzorgd iemand hem, weet iemand of hij op 4 of 5 augustus
door een hond is opgejaagd belt
u mij alstublieft. Martie
Telnr : 0624173622.

Twilight mechaniek

Bedkast Florenz

Showroom:
Middenweg 109-113a
1098 AH Amsterdam

Opklapbed Cubed

Tel.: 0206631161
E-mail: info@slaapbanken.nl
Internet: www.slaapbanken.nl
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~ KUNST OP TUINWIJCK ~

MARTIE VAN BAKKUM
In deze nieuwe rubriek laten we de kunstenaars van
Tuinwijck aan het woord. De eerste is Martie van Bakkum
van tuin 84. Ze schrijft over zichzelf en haar kunst.

Martie is een bekende verschijning op Tuinwijck, ze is er dagelijks. Altijd kom ik haar rode
autootje tegen: “Kunst van Bakkum”. Op verzoek van Evelyne
schreef ze over haar kunst en
haar tuin.
“Ik ben niet zo gek op foto’s”,
liet ze weten toen ik haar vroeg
een foto te mogen maken. Maar
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die schroom verdween snel, en
ze liet mij alle hoeken van haar
tuin zien.
Martie heeft sinds een jaar of
4 een tuin op Tuinwijck. Haar
buurman nodigde haar uit op
zijn tuin op ‘Rust en Vreugd’. Dat
wilde ze ook. Willem wist raad:
“Ik heb er nog één”, zie hij, “Er
heeft jarenlang een oude vrouw

gewoond. Er moet heel wat gebeuren”. Er was een ‘direct verkocht’, gevoel.
Er moest inderdaad veel gebeuren, de tuin was een oerwoud,
het huis een bouwval. Martie
ging enthousiast aan de slag,
met hulp van vrienden en haar
onafscheidelijke moeder ontstond een Japanse tuin en een
sfeervol huis. Toen een vriend
van haar het plafond van de
slaapkamer openmaakte, stuitte
hij op een verrassing. “Je wilt het
niet weten”, zei hij. “Vertel het
me maar”, zie Martie. Er huisde een complete rattenfamilie.
“Daar heb je al die tijd onder geslapen”. Martie schrikt daar niet
van. Eindelijk had ze een plek
waar ze kon ontsnappen aan
haar kleine 2 kamerwoning, en
met haar moeder en zwerfkat
Keriweer kon schilderen en genieten van het buitenleven. Het
zet niet mee, vorig jaar overleed
haar moeder na een slopende
ziekte. Keriweer verdween een
paar maanden geleden (zie oproep op p21).
Maar Martie laat zich niet uit het
veld slaan en schildert en tuiniert
enthousiast verder. Ze doet veel
samen met de buren, Ton en Willem. Als ik wegga, roept ze me
na: “Zet er ook in dat Ton heel
veel voor mij gedaan heeft”. Nu
haar eigen verhaal.
Kees Keijser

Kunst van Bakkum
Ik schilder al vele jaren en heb aan veel exposities in binnen en
buitenland deel mogen nemen. Ik werk voornamelijk met een laag
over laag techniek. Acryl onder, olie boven. Mijn grote liefde voor
dieren en natuur geven mij de inspiratie. Mijn werk is vooral een
ode aan de natuur, aan de elementen en krachten die ons leven
bepalen. Kunst dwingt ons beter te kijken naar vormen, kleuren en
materialen. Alles heeft zijn eigen toon, zijn eigen kracht.
Ik boetseer ook graag koppen en diervormen. Ik had er alleen geen
ruimte voor.
Toen ik mijn tuin kocht was het een bomengebied, wildgroei van de
hoogste orde. Na jaren keihard werken en steeds weer creëren, en
oplossingen zoeken, is het de meest inspirerende plek om te werken, een Japans-oosters georiënteerde tuin, geworden. Ik en mijn
tuin, mijn tuin en ik, wij zijn één geworden. Ik heb nu de ruimte om
te creëren, te kunnen zien hoe een palet van kleuren zich ieder jaargetijde ontvouwt in al zijn eenvoud en schoonheid.
Ik fotografeer de details en verwerk die in een boekje dat ik aan het
schrijven ben met illustraties van mijn schilderijen en tuinfoto’s.
Mijn werk is doorgaans kleurrijk, soms met toespelingen van wat
er te wachten staat in de toekomst, wat natuur betreft. Een voorbeeld hiervan is het ijsberenschilderij. Ik maakte dit werk in 1993 en
schilderde de ondergang van het prachtige poolgebied, de haringen
in blik met daartussen in; de ijsberen. Het doek is nu ineens heel
actueel.
Ik schilder ook vaak afbeeldingen van vrouwen, godinnen en amazones, vaak in combinatie met dieren.

Naast dit alles doe ik veel aan
yoga, en meditatie waar ik ook
zo af en toe nog les in geef. Het
vormt de basis voor mijn schilderijen en tuinontwerpen. Het
geeft mij de rust en het pad van
schoonheid door alles wat zich
om mij heen afspeelt.
De combinatie tuinieren en
kunst is op Tuinwijck sterk aanwezig. Dit is zo’n verademing in
een tijd waarin kunst, creëren,
en tuinieren alleen als ‘leuk‘ gezien worden, terwijl het werk en
de uitdagingen die deze werkacties inhouden over het hoofd
worden gezien.
Ik ben blij dat ik met allemaal,
naast mijn dagelijks werk bezig
kan zijn, op de beste plek die ik
kan bedenken!
Martie van Bakkum

~ CURSUS OP TUINWIJCK ~

WORKSHOP
‘Kundig snoeien’

EVALUATIE
tuinschouw 2015

ZOALS IN HET VOORJAAR VAN 2015 AL WAS
AANGEKONDIGD HEBBEN LEDEN VAN HET
BESTUUR EN DE VERFRAAIINGSCOMMISSIE
IN MEI EN JUNI DE TUINEN GESCHOUWD.
In goed overleg met het bestuur zijn de administratieve werkzaamheden rondom het schouwen
van de tuinen per dit jaar overgeheveld van het
bestuur naar de verfraaiingscommissie. Tuinders
waarvan het e-mailadres bij het bestuur bekend
is hebben voor het eerst de brief over de tuinschouw digitaal toegestuurd gekregen. Het is niet
alleen een mooie en snelle manier om tuinders te
informeren maar ook de eventuele vragen kunnen snel beantwoord worden.

OP DE VOLGENDE PUNTEN ZIJN DE TUINEN
GEÏNSPECTEERD:
• Onkruid op het pad
• Teveel (tuin)materialen en zakken met vuil in de
tuin
• Achterstallig tuinonderhoud
• Verwijderen van dode bomen
• Snoeien van de heg
• Overhangende takken terugbrengen naar een
hoogte van drie meter
• Verlopen datum en controle aansluiting van de
gasslangen
Bij een enkele tuin was het niet mogelijk om de
tuin te schouwen vanwege een gesloten tuindeur
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en/of gesloten gaskist maar daar werd via de
e-mail positief op gereageerd en konden die
tuinen daarna alsnog worden gecontroleerd. De
tuinders van vaarvoertuigen werden verzocht
om deze voortaan in de ‘jachthaven’ op Tuinwijck te stallen.
Voor 2015 zijn na de eerste tuinschouw 72 tuinders aangeschreven en bij de tweede controle
bleek dat 27 tuinders opnieuw aangeschreven
dienden te worden. De verfraaiing heeft het
plan opgevat om volgend jaar de brief soms te
laten vergezellen met foto’s om zo misverstanden te voorkomen. Het bestuur heeft wel aangegeven dat zij voor volgend jaar de boeteregeling stringenter zullen hanteren voor leden die
na de tweede controle alsnog de aangegeven
punten niet binnen de gestelde tijd in orde hebben gemaakt en daarover ook geen contact hebben opgenomen met de verfraaiingscommissie.

DE VERFRAAIINGSCOMMISSIE EN HET
BESTUUR HEBBEN BIJ HET SCHOUWEN
VAN DE TUINEN HEEL VEEL VERZORGDE,
FRAAIE EN BIJZONDERE TUINEN GEZIEN
DIE EEN LUST VOOR HET OOG ZIJN.
VERDER WILLEN ZIJ GRAAG VAN DE
GELEGENHEID GEBRUIK MAKEN OM ALLE
TUINDERS TE BEDANKEN VOOR HUN
MEDEWERKING.
Namens de verfraaiingscommissie, Cora Brilman

De workshops die de verfraaiing
organiseert, vallen in de smaak.
De workshop ‘Composteren’ trok
zo’n 20 belangstellenden, ‘Kundig snoeien’ meer dan 40. Beide workshops werden gegeven
door Roos Broersen (roosbroersengroenadvies.nl, Utrecht).

Waarom snoeien?
De natuur snoeit zichzelf: ‘Snoei’
vindt plaats als natuurlijk proces
door harde wind, zoute zeewind,
bliksem, vorst en gebrek aan
licht (bos). De natuur ruimt ook
zelf op: paddenstoelen zijn opruimers van dood hout. Laat ze
staan en hun werk doen.

Redenen om te
snoeien:
• Ziek, dood of beschadigd hout
verwijderen voor veiligheid en
gezondheid
• Om de gewenste vorm krijgen:
praktisch, mooi, oogst
• Om groei en bloei te stimuleren
of juist te remmen
Als je teveel moet snoeien heb je
de verkeerde plant gekozen. Kijk
naar de volwassen vorm zo wil
de plant uiteindelijk worden!

Wanneer snoeien?
Snoei met de seizoenen mee.
Snoei in het voorjaar geeft
enorme groei. Daarom snoei je
scheutbloeiers (roos, vlinderstruik) in de lente. Snoei na de
langste dag geeft weinig hergroei, daarom snoei je fruitbomen in het najaar.

FRUIT HEEFT RUIMTE
NODIG OM GEZOND TE
WORDEN!
Hoe snoeien?
Snoei bij (fruit)bomen maximaal
1/3e deel per jaar uit de kroon
om teveel aan hergroei en waterlot te voorkomen. Zo blijft de
boom onder en boven in evenwicht. Eventueel kun je wortelsnoei toepassen: met een spade
wortels aan de oppervlakte
doorsteken.
Snoei dikke takken in gedeeltes
ivm je eigen veiligheid en om
uitscheuren te voorkomen. De
‘takkensnor’ hoort bij de stam,
dus snoei de tak niet te diep
weg. Maak gladde snoeiwonden, afwaterend, boven een
knop die de gewenste groeirichting op gaat. Waar je snoeit
bepaalt de nieuwe groeirichting,
want de grootste groeikracht zit
in de top van de plant. De plant

dicht zijn snoeiwonden zelf.
Wondpasta is overbodig.
Bij fruit dat draagt op het oude
hout (appel, peer, pruim, aalbes,
kruisbes, kers, vijg), verticaal
groeihout inkorten om horizontaal bloeihout (= kortlot of spore) te bevorderen. Snoei na de
langste dag en vóór nieuwjaar.
Als er veel oude sporen zijn,
dun deze dan. Fruit heeft ruimte nodig om gezond te worden!
Fruit dat draagt op jong hout
(zwarte bes, framboos, braam,
wijnbes) snoeit u na de oogst
de (vertakte) takken die vrucht
hebben gedragen weg, zodat
nieuwe takken ruimte krijgen.
Bloedende soorten, zoals esdoorn, kiwi, berk, vijg, druif en
sierheester snoeit u na de langste dag en voor oud & nieuw:
Scheutbloeiers zoals rozen,
lavendel, en hortensia mag je
kortsnoeien tussen half maart
t/m april
25 de Tuinwijck GAZET

Elke nummer advies over onderhoud van uw tuinhuis door Jaap

DODE STENGELS EN SIERGRASSEN PAS
KORTKNIPPEN IN DE LENTE OMDAT ZE EEN
MOOI WINTERBEELD GEVEN
Lentebloeiers snoei je na de bloei. forsythia, kerria, prunus triloba, sering, (winter)jasmijn
Vaste planten border: dode stengels en siergrassen pas kortknippen in de lente omdat ze een
mooi winterbeeld geven en bescherming bieden
aan lieveheersbeestjes etc.

Waarmee snoei je?
Kies gereedschap dat past bij de zwaarte van het
werk. Zorg dat je gereedschap schoon, scherp en
zichtbaar is (oranje of rood). Er is ook linkshandig
gereedschap! Veiligheid voorop!
Tot slot: RECYCLE: verwerk snoeihout in de tuin
als takkenwal, vlechtwerk, snipperpad, beestjeshotel, hekje, speelstronk, takken als afgrenzing
van border of vijver, rijshout of haardhout, etc.
Tekst: Kees Keijser op basis van presentatie Roos Broersen
Foto’s: Cora Brilman en Kees Keijser

WATERTOEVOER AFSLUITEN

Colofon
OFFICIEEL ORGAAN VAN TUINPARK
TUINWIJCK
AFDELING VAN DE BOND VAN
VOLKSTUINDERS
Adres:
Liergouw 55
Amsterdam 1026 BW
Telefoon/Fax.020-4904911
e-mail : tuinwijck@scarlet.nl
website: www.tuinparktuinwijck.nl

De waterleidingen vanuit de centrale waterleiding naar uw tuinhuis zijn erg vorstgevoelig. Daarom sluiten we elk najaar de watertoevoer af om te voorkomen dat er water in
de waterleiding achterblijft en de waterleiding daardoor kapotvriest.
Afsluiten van het water op uw tuin

De watertoevoer wordt op twee punten afgesloten: in uw huis en in de waterput in uw
tuin. Onderstaandefoto’s geven aan hoe de
waterleiding er in uw waterput uit ziet.

1

staan, zou er bij een hoge grond- of regenwaterstand in
de waterput vervuild grond- of regenwater in de kraan
kunnen komen.
Sluit alle kranen in uw huisje. Mocht de waterleiding onverwacht weer worden aangesloten, dan kan het water
tenminste niet onbeperkt uit de kranen lopen. Koppel
ook de leidingen van uw geiser af, ook die zijn vorst
gevoelig. (foto 3).

3
jaap
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Draai de grote blauwe kraan dicht ( foto 1).
Deze kraan zorgt ervoor dat het water in
uw tuin en huisje wordt afgesloten van de
hoofdwaterleiding.
Open de kranen in uw huisje (gootsteen, toilet etc.) en laat al het water weglopen.
Draai daarna de zwarte kraantjes in de waterput open ( foto 2). Het is handig om dit water
in een bakje op te vangen. Dit is het aftap-

2

U vindt deze Gazet ook op de website onder het
kopje ‘de Gazet’

Sluitingsdatum voor kopij
voor de volgende Gazet:

1 januari 2016
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kraantje om de leidingen op uw tuin leeg te
laten lopen en leeg te blazen. Na het leeg laten lopen/doorblazen van de leidingen: sluit
u deze kraantjes weer! Als ze open blijven
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