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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

INHOUD

Beste Tuinwijckers,

Na de afgelopen zomerse weken ben ik benieuwd wat de 
zomer komt brengen.
De eerste aardbeien kleuren al rood en de plantjes in de 
moestuin groeien als kool.
Op 19 mei hebben we tijdens de ALV afscheid genomen van 
Ans Posch, de secretaris. Ans werd in het zonnetje gezet voor 
haar tomeloze inzet voor Tuinwijck de afgelopen 2 jaar.
Jammer genoeg heeft niemand zich nog gemeld om haar op 
te volgen. Gelukkig heeft u tijdens de ALV wel een nieuw be-
stuurslid gekozen, Irene Bijl, die de taak van penningmeester 
op zich heeft genomen.
De 2 grote populieren op het parkeerterrein werden in op-
dracht van de gemeente gekapt i.v.m. een ziekte. Deze maken 
nu onderdeel uit van de klimberg voor de kinderen op het 
speelterrein. Deze berg wordt nog verfraaid met mooie gras-
sen en een heuse wilgenglijbaan. 
Op 24 juni is er weer de open tuinen- en kunstdag, vertel aan 
uw familie en vrienden dat er wat te zien en te beleven valt.
Het is echt genieten op het park, er zijn alweer jonge rans-
uilen gezien. Er staan mooie pioenrozen in bloei en vele 
andere geurende bloemen en planten. 
Tot slot hoop ik dat u deze zomer kunt genieten van alle acti-
viteiten en uw tuin en houd een beetje rekening met elkaar.
Astrid Kuiper

0650227952

Van de voorzitter ‘Wat is een bats?’ 
en: ‘we hebben    
biologische 
meststoffen!‘ 
De winkel heeft 
nieuwe vrijwilligers. 
Annemarie de 
Koning beschrijft de 
eerste maanden als 
coördinator.

Helaas is onze zeer ge-
waardeerde Gazet fotografe 
en natuurverhalen verteller 
Miriam Langeveld ons kort-
geleden ontvallen. 

46

Slapen in tenten, 
barbecueën,  

Levend Stratego, 
een Dropping, ster-

reporters Mika en 
Leander vertellen 
alles over dat  ge-
slaagde kampeer-

weekend

MIRIAM LANGEVELD
IN MEMORIAM: 

Wat is de beste 
route om al het 

moois op de 
Open Tuinen 

en Kunstdag te 
bekijken? Kees 

Keijser doet een 
voorzet en Moss 
(foto) wijst je de 

weg.

Op de omslag en  
pagina 24, het  
Zenbankje van 
Harrie  Starreveld  
(links op de foto)

Natuurlijk 
tuinieren en de 

moestuin. Maria 
Derksen vroeg 

Marianne van der 
Luit haar ideeën 

over natuurlijk 
tuinieren te 
beschrijven
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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

MIRIAM LANGEVELD
Bestuurlijke veranderingen:
Ans Posch nam afscheid na twee 
jaar als eerste secretaris. We gaan 
haar enorm missen en zijn nog op 
zoek naar een vervanger die ons 
wil bijstaan bij het draaien van de 
spreekuren, de ledenadministra-
tie en o.a. meedenken en vormen 
van het beleid. Bij interesse kunt 
u zich melden via TuinwijckAm-
sterdam@gmail.com
Irene Bijl is gekozen als bestuurs-
lid in de rol van penningmeester
Bestuursleden Marcella Wolff en 
Yvette Korzelius zijn herkozen

Groene paden en parkeer
terrein:
Met zeer ruime meerderheid 
werd voorgestemd om een pilot 
te starten met een aantal dood-
lopende paden waar wel het on-
kruid weggehaald moet worden 
maar die mogen vergrassen. Als 
u met de bewoners aan uw pad 
heeft afgestemd en u gezamenlijk 
besloten heeft dat u aan de pilot 
wilt meedoen, kunt u een bericht 
sturen aan het bestuur

Voor het parkeerterrein werd ook 
met een ruime meerderheid voor-
gestemd om te kijken naar een 
constructie met een bovenlaag en 
ondergrondse wateropvang. 

Jaarcijfers: 
Dit jaar is financieel positief afge-
sloten, het is wel belangrijk dat 
er invulling wordt gegeven aan 
een meerjarenplan om de kosten 
inzichtelijk te maken

De kascommissie gaf een toelich-
ting op hun ervaringen met het 
controleren van de uitgaven en 
na hun op en -aanmerkingen wer-
den de jaarcijfers goedgekeurd 
door iedereen

Samenvatting ALV
19 mei j.l. was de eerste  Algemene Leden Vergadering kortweg ALV 
van het jaar. Een belangrijke vergadering omdat daarin de cijfers 
over het boekjaar 2017 en jaarverslag worden goedgekeurd.(26 januari 1954 – 19 mei 2018)

Jubilarissen:
Dit keer hadden we een vijf jubi-
larissen die al 25 jaar lid zijn van 
Tuinwijck: Mevr. C. Brilman, mevr. 
M. Klarenbeek, dhr. Th.F. Lam-
mers, mevr. M. Heeres en dhr. R. 
Roelofs. Van harte gefeliciteerd 
allemaal! 

Lees verder 

IN MEMORIAM: 

Miriam kwam begin dit jaar naar 
het spreekuur: “Astrid het gaat 
niet meer. De rotziekte is weer 
teruggekomen, ik wil mijn huisje 
verkopen”. Maar de dag dat ze 
kon weten wie met liefde haar 
huis heeft overgenomen mocht 
ze helaas niet meer mee maken.
Miriam kwam ik vaak tegen in 
de natuur, ik wandelend met de 
hond en zij met de camera over 
haar schouder.  We hadden het 
altijd over onze liefde voor vogels 
en planten en wisselden tips uit 
waar nu de Baardmannetjes of 
andere bijzondere vogels zaten.
Miriam heeft vele mooie natuur-
foto’s en uitleg daarover aange-
leverd voor de Gazet en was de 
huisfotograaf van Tuinwijck.
We zullen Miriam en  haar foto’s 
missen.
Astrid Kuiper

Op woensdag 27 juni om 16 
uur is er een samenkomst in de 
Buiksloterkerk, Buiksloterpad 10, 
Amsterdam

www.camaranatura.nl
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ALLE POTGROND IS NU OOK 
BIOLOGISCH EN WE HEBBEN 
ZELFS BIOLOGISCHE MOESTUIN- 
EN STEKGROND INGEKOCHT

Ben jij die enthousiaste vrijwilliger
die er straks mede voor zorgt 
dat de winkel ook op woensdag
avonden open gaat? meld je aan:  
tuinwijckbestuur@gmail.com

De winkel
De olijke dames op de foto beheren, samen met nog enkele anderen, sinds het 
afscheid van Corrie Jansen de winkel. Coördinatoren Annemarie de Koning en 
Judith Rood en hun team, hebben het natuurminnend  en verantwoord 
tuinieren hoog in het vaandel staan.

Nadat ik in oktober 2017 een tuin-
huisje had gekocht bij Tuinwijck 
heb ik gelijk aan Astrid duidelijk 
gemaakt dat het me leuk leek 
om een actief lid te worden en 
me niet alleen op m’n eigen tuin 
te concentreren. Er bleek een 
vacature te zijn om de winkel te 
coördineren na het vertrek van 
Corrie die de winkel ruim 14 jaar 
had gerund.   

Inmiddels zijn er al nieuwe be-
stellingen gedaan en is er al twee 
maal een gasflessen levering 
geweest. Niet dat het werk nu 
routine is geworden, maar alles is 
voor mij toch een stuk bekender 
dan begin april. 
Corrie en Karel bleken vorig jaar 
al wat biologische meststoffen 
besteld te hebben. Wij zetten die 
trend voort en breiden flink uit: Er 
zijn nu dus allerlei soorten biolo-
gische meststoffen in de winkel 
verkrijgbaar, o.a. voor het gazon, 
voor rozen, voor de moestuin, voor 
siergrassen en bamboe, en zelfs 
voor druiven. We hopen dat de 
biologische bestrijdingsmiddelen 
tegen slakken, mieren en onkruid 
ook hun werk gaan doen. Alle pot-
grond is nu ook biologisch en we 
hebben zelfs biologische moestuin- 
en stekgrond ingekocht. Anti-lek 
kruiwagenwielen behoren inmid-
dels ook tot het assortiment. Als 
er een artikel is dat je graag in de 
winkel verkocht zou willen zien, laat 
het ons weten. Wij zullen dan kijken 
of er mogelijkheden voor zijn. 
We zijn open op zaterdagen van 
11:00 – 13:00 uur en vanaf juni t/m 

Als u in het verleden verhuisd 
bent op het park kan het zijn dat 
wij u gemist hebben, het AFAS 
systeem hanteert de datum van 
de laatste verhuizing, neem dan 
contact met ons op via tuinwijc-
kamsterdam@gmail.com

Bedankt iedereen die aanwezig 
was op de vergadering en voor 
jullie input.
Bestuur Tuinwijck 

Vervolg ALV

Tijdens de vorige ALV werd Corrie Jansen 

een speciaal lidmaatschap van de bond 

toegekend voor haar jarenlange toewijding 

aan Tuinwijck.

Na de winterstop was er genoeg 
werk aan de winkel: de verfraaiing 
werd ingezet om de stellingkasten 
te soppen, de ramen te lappen 
en gevulde plantenbakken op 
te hangen. De nog door Corrie 
gedane bestellingen arriveerden, 
prijslijsten moesten ontcijferd 
worden – want kom er maar eens 
achter wat een Bats is als je geen 
tuinverleden hebt. 

augustus ook op de woensdag-
avond van 19:00 – 20:00 uur. 
Alhoewel er nu een paar mensen 
zijn die af en toe in de winkel 
helpen, kunnen we nog steeds 
nieuwe vrijwilligers gebruiken 
die het leuk vinden om een paar 
uur per week achter de kassa te 
staan, zakjes met meststoffen 
te vullen of de gasflessen uit te 
geven. Heel graag zelfs, want 
dat zou er voor zorgen dat we 
wat ruimer in de bezetting zitten 
en dat ook wij regelmatig een 
zaterdag of woensdagavond vrij 
kunnen zijn. Laat svp van je horen 
op tuinwijckbestuur@gmail.com. 
En het kan niet bekend genoeg 
zijn: je kunt een tuinbeurt ruilen 
voor een winkelbeurt!
In de winkel geven we er de 
voorkeur aan als je met de pinpas 
betaalt: dat is veiliger, overzich-
telijker en een stuk minder werk 
voor ons dan contant geld.

De vrijwilligers op de foto zijn v.l.n.r.: Maps 

Farber, Annemarie de Koning (coördinator) 

Judith Rood (coördinator), en Paula Poppen, 

winkel vrijwilligster Mieke Dijk staat niet  

op de foto.
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Open Tuin en Kunstdag zondag 24 juni 2018
De Open Tuin en Kunstdag start om 10 uur met een 
feestelijk ontbijtbuffet. Om 11 uur heet de voorzit-
ter iedereen welkom en opent de dag. De opening 
wordt opgeluisterd door Sanne, Petri en Lisa met 
akoestische liedjes. In de kantine is een expositie met 
workshop aquarelleren door tuinder en kunstenares 
Cora Mulder. Daar is tevens een kraam met tuin-
boeken van Boekhandel Over het water uit de van 
der Pekstraat. Buiten vertelt Ingrid Albreghs over het 
ontwerp van het kantineperk.
Daarna kunt u drie kanten op: naar het puntje, vanaf 
de hoofdingang rechtsaf of rechtdoor. 
Op het puntje bezoekt u de tuinen van Tessa en Sam 
(27) waar twee kunstenaars hun werk tentoonstellen, 
Ursula (12) en Marja en Ricky (16). Rechtdoor naar de 
tuinen van Edith, Jack en wat er verder nog te zien is, 
of rechtsaf naar de moestuinen van Annette en Bart. In 
alle gevallen wordt u welkom geheten door Moss, de 
dochter van Alfred en Frederike (tuin 61, op de hoek). 
Hun tuin is het bezichtigen zeker waard, een land-
schapsarchitectuurproject in het klein. 

WAT EEN

OPEN TUINEN &  
KUNSTDAG 2018

zondag 24 juni 2018
10.00 - 17.00 toegang gratis

.Ontbijtbuffet .Open tuinen tour .Exposities .Muziek 

.Plantenkas/verkoop .Wandelingen & Workshops 

. Kinderactiviteiten . Verse frites . Brocante 

.en nog veel meer. .gratis parkeren 

tuinpark 
Tuinwijck 

Tuinpark Tuinwijck Liergouw 55, Amsterdam 

www.tuinparktuinwijck.nl

Rechtsaf: moestuinen, muziek, Japanse kunst 
en de nieuw ingerichte Kerkelandersloot
Als u verder rechtsaf gaat komt u bij de moestuinen 
van Annette (66) en Bart (68). Vooral Bart is een moes-
tuinier in hart en nieren. Als u verder het pad afloopt, 
komt u bij de tuin van Maria en Rob (70), een tuin met 
verrassingen en verder de tuin van Jan-Willem (96). 
Aan de overkant van het pad is de tuin van Cora (99), 
weelderig en met een prachtig uitzicht op Ransdorp. 
De tuin van Belinda en Dirk, iets verderop (129), is 
geheel anders van stijl. Leuk om de verschillen te zien. 
Tegenover hun tuin, aan de Kerkelandersloot vindt u 
2 pas aangelegde perken. De ontwerpers Elvira en Cora 
vertellen over hun ontwerpen op een nader te bepa-
len tijdstip. Een bezoek aan de tuin van Petri en Sanne 
(94) en gastzangeres Lisa, is zeker de moeite waar. Op 
hun tuin verzorgen ze nog 2 sets met mooie liedjes. 
Ook zijn er vrolijke en kleurrijke cartoonschilderijtjes 
van BunnyBrigade te zien. Naast hun tuin vindt u de 
open tuin van Paula (93). 
Van 14:00 tot 15:00 uur verzorgen Ann en Ief (159) een 
poëzie workshop: Haiku’s schrijven. De Haiku is een 

Open Tuinen en Kunstdag
Dit jaar is de Open Tuinen en Kunst
dag alleen op Tuinwijck en niet op 

Kweeklust. Desalniettemin is er een 
enorme keuze aan open tuinen. Wat is 

de beste route om al dat moois te bekij
ken? Kees Keijser doet een voorzet, en 

ook Moss (foto) wijst je de weg.

Moss wijst de weg

Fo
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Lees verder 
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DOLLE BIJEN 24

Japanse dichtvorm, bestaande uit regels met res-
pectievelijk 5, 7 en 5 lettergrepen, met de natuur als 
onderwerp, altijd met een verrassende wending. Als 
ze geïnspireerd zijn, begeleiden zij het dichten met 
muziek van klankschalen. Om 15:30 moet u beslist 
naar tuin 137, waar Harrie uur een concert traditione-
le Japanse muziek geeft. Hij bespeelt de shakuhachi 
en Naomi Sato de sho.

Rechtdoor, nieuwe tuinders, foto’s en muziek
Natuurlijk kunt u ook vanuit de hoofdingang recht-
door lopen, Moss wijst u de weg. Rechts van het 
hoofdpad vindt u de tuin van Jack (89). dat zich 
kenmerkt door een grote vijver met Koi karpers, een 
bezienswaardigheid! Aan de andere kant van het 
pad tuiniert Edith (87). In haar goed onderhouden 
tuin kan je heerlijk zitten aan de waterkant. Verder 
langs het hoofdpad kom je bij een ander groepje open 
tuinen. Rechtsaf op de Keynsellaan eerst de tuin van 
Ingrid en Kees (171) en Liset (155). Haar tuin is onopval-
lend, maar erg fraai gelegen. Terug op het hoofdpad 
bezoekt u eerst de tuin van Jaap en Vonne (152), daarna 
Astrid, Mendel en Kima (151), Ed en Sofia (153), Fabiane 
en Ximaine (205) en Michel, Lulu en Doris, waar u wordt 
ontvangen met gitaarmuziek, en Jan Maarten, Liesbeth 

en Nije, die de moestuin van Corry Jansen nieuw leven 
inblazen. Daarna vervolgt u het pad naar rechts, waar 
u de tuinen bezoekt van Henri en Guido (200), met de 
prachtige foto-expositie Plastic Utopia, Suzanne en Jaap-
Jan (202) en Judith en Chris (201). Daar hoort u wellicht 
prachtige celloklanken en vioolmuziek, Hans (160) is aan 
het oefenen en ontvangt u graag met een kopje koffie. 
Nog één tuin te gaan: Cora en Donald (229). 
 
En verder: In de kas worden vanaf 11 uur plantjes 
tegen zeer lage prijzen verkocht. De bar in de kantine 
is geopend voor koffie, thee en fris en vanaf 14:00 uur 
is er patat. Tussen 13 en 15 uur zijn er voor de kinde-
ren pannenkoeken op het speelveld en kan geknutseld 
worden met tuinmateriaal. Tevens is de heemtuin 
geopend en geven medewerkster van de heemtuin 
op aanvraag toelichting op het ontstaan en onder-
houd van de heemtuin. Om 16 uur verzorgt Bert Kuijt, 
bestuurslid van de Bond van Volkstuinders, een wan-
deling over het park waarbij hij toelichting geeft over 
het proces van Natuurlijk Tuinieren op de volkstuin-
parken. En vanaf 16:30 uur is er op het speelveld een 
expositie van de kinderkunst. De dag wordt afgesloten 
in de kantine. 
Kees Keijser

Wij zijn ontzettend blij dat een 1e stap is gezet. De EU verbiedt gebruik neonicotinoïden.  

Wat zijn neonicotinoïden? De chemische familie 
van de neonicotinoïden is een groep werkzame 
stoffen die verwant zijn aan nicotine. Wanneer 
deze stoffen in gewasbeschermingsmiddelen 
worden gebruikt, verspreiden ze zich via saps-
tromen door de gehele plant. Ze zijn effectief te-
gen insecten doordat ze de prikkelgeleiding tus-
sen de zenuwcellen in de hersenen zo verstoren 
dat de insecten sterven. De neonicotinoïden 
komen echter ook in pollen en nectar terecht, 
waardoor bijen eraan kunnen worden bloot-
gesteld als de plant in bloei staat. Daarnaast 
kunnen bijen met neonicotinoïden in aanraking 
komen via door bladluizen geproduceerde ho-
ningdauw en guttatievocht (vochtdruppels die 
via de waterporiën in de rand van het blad naar 
buiten worden geperst). Tot de familie van de 
neonicotinoïden behoren de werkzame stoffen: 
clothianidin, imidacloprid, thiacloprid, acetami-
prid en thiamethoxam. Het is duidelijk dat deze 
stoffen destructief zijn voor de bijen.
De Nederlandse Bijen vereniging (NBV) schreef 
hierover het volgende; Het Europese parlement 
heeft tegen het gebruik van een aantal neonico-
tinoïden gestemd. De NBV blij is met uitspraken 
van Europees parlement! “Geheel in lijn met 
huidig en toekomstig beleid van de vereniging”, 
aldus voorzitter Bert Berghoef. Het verbod geldt 
voor open teelten, voor een aantal middelen, 
waarvan imidacloprid het bekendste is. In kas-
sen mogen de middelen wel worden gebruikt. 
Het besluit hing al een tijdje in de lucht. Buur-
landen Duitsland, Frankrijk en Engeland hadden 
eerder het verbod op het gebruik ingesteld. 
Bijen weetje:  Zonder koningin kun je geen 
zwerm vangen. Hierbij is het van grootbelang 
dat de koningin gevangen wordt bij het schep-
pen van een zwerm. Heb je de koningin dan 
vliegen de andere bijen naar haar toe zodat de 
bijen uiteindelijk allemaal in de vangkorf zitten. 
De koningin geeft een feromoon af waar de bij-
en van haar volk op af komen. De bijen worden 
dan samen in een lege kast gezet en zo wordt 
een nieuw volk “geboren”. 

Bruisende vanillehoningcocktail 
Ingrediënten (voor 4 champagne flûtes): 
2 tot 3 zakjes vanille, halve liter tropisch vruchtensap, ca. 4 eet
lepels honing en een halve dl. koolzuurhoudend mineraalwater.  
Bereiding: Los al roerend de vanille op in het vruchtensap en 
laat het in de koelkast goed koud worden. Schenk het mineraal
water erbij. Verdeel het verdunde sap over 4 champagne flûtes en 
vul ze bij met de belletjeswijn. Genieten maar!! 
Favoriet van de bij in de zomer zijn o.a.:
Zonnebloem, stokroos, korenbloem, koriander, slangenkruid, ge-
wone berenklauw, haagliguster, wilgenroosje, luzerne, helmkruid, 
wingerd, wilde marjolein en tijm.
Paula Dol
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COMPOSTEREN II

Na de zeer leerzame praktijkgerichte compostworkshop 
van Roos Broeren van A.V.V.N. zijn we al heel wat wijzer. 
Hier nog een aantal bijzonder behulpzame tips voor het 
laten slagen van je compost.

UITGEWRONGEN WASHANDJES

Wat?
Een goed mengsel van natte en 
droge zaken. Nat zoals koffie en 
bladeren nat kunnen zijn.
In je hand zou het moeten voelen 
als uitgewrongen washandjes.
Grasmaaisel is nat, maar kan je 
beter eerst laten drogen, want 
het is erg nat en resulteert in een 
schimmelkoek.
In een compostvat kan je open 
eierdoosjes doen voor wat extra 
lucht. Karton, mits voor een groot 
deel onbeschreven en niet ge-
kleurd, kan gewoon bij de compost.
Een grote hoop composteert 
beter dan een kleine.

Onkruid
Probeer te wieden voordat het 
zaad gevormd gaat worden. Bij 
‘zaai’ onkruid (plantjes met zaad-
jes), niet het zaad bij de compost 
en bij ‘wortel’ onkruid, niet de 
wortels bij de compost. ( zo is 
het ook niet handig om gras wat 
je van je pad wilt verwijderen uit 
te schudden en zo de zaadjes te 
verspreiden). Onkruid dat op het 
zaad staat kan je beter gewoon af-
voeren en niet laten drogen, want 
de zaadjes verwaaien gewoon.
Als je onkruid wiedt, zorg dan dat 
je twee emmertjes hebt, de wor-
tels apart van de rest. Die wortels 
laat je drogen en doe je niet in de 
compost. 
Heermoes brengt veel mineralen 
in de compost dus die wortels laat 
je dan drogen tot ze verpulveren, 

en dan voeg je het toe aan de 
compost. De bloeiende heermoes 
delen doe je niet op de compost-
hoop!
De hele paardenbloem niet in de 
compost.
Zevenblad is wortelonkruid. Het 
blad kan op de composthoop, de 
wortels kunnen eventueel in een 
biobak voor de volledige verte-
ring. Pluk zevenblad direct na het 
bloeien en voor de zaadvorming.
Het blad van de kleine kruipende 
smeerwortel is een compostver-
sneller.

Langzaam Composterend 
Coniferen hebben veel hars, dat 
conserveert en composteert 
daarom heel langzaam.
Klimop bezit saponine, dit ver-
traagt de vertering. Beukenblad 
en eikenblad doen er ook drie 
jaar over om te composteren. 
Wintergroen blad (vaak glim-
mend) heeft een waslaagje dus 
composteert heel langzaam.
Doe de herfstbladeren in zakken 
bij de compostbak, ze doen er 
langer over om te composteren.

Keukenafval
Gekookte groenten kunnen 
alleen op de compost als er nau-
welijks zout of vet bij zit. 
Geen citrus vruchten. Alleen bio 
groenten en fruit is het beste. 
Geen bloemen uit de winkel, want 
die bevatten vaak gifstoffen. Voor 
alle koolsoorten geldt; alleen 
toevoegen als je het helemaal 
versnippert.

Veengrond
Onze grond is vooral veen-
grond. Deze licht zure grond 
heeft weinig kalk, maar is wel 
natuurlijke aarde. Als je groente 
kweekt kan je gewoon een beet-
je kalk toevoegen. Zo kan je ook 
een beetje kalk toevoegen aan 
je composthoop. 
(konijnen)Mest helpt ook. Per 
jaar drie handjes kalk is genoeg 
voor een compost hoop.

Locatie 
Waar plaats je de bak/hoop? 
Niet tegen de voet van een 
boom/struik, want dat is nadelig 
voor de boom/struik.
Niet in de volle zon, maar wel 
op een praktische plek zodat 
je er makkelijk heen wandelt 
vanuit je huis. Als het donker 
staat, kan je paarden/koe 
mest er bij doen om warm-
te toe te voegen. Maar haal 
dit bij een biologische boer 
zodat je geen hormonen in 
huis haalt. In de buurt van het 
water is goed omdat het dan 
niet te droog is, maar probeer 
de grens van vier meter aan te 
houden. ( want is nadelig voor 
het water)
Je kunt rubberfolie leggen op de 
composthoop om de warmte en 
het vocht vast te houden.
Heb je een grote hoop en een 
hekel aan omzetten? Neem je 
tuinklauw en maak wat gaten 
erin, dat helpt ook.

HET BLAD VAN DE 
KLEINE KRUIPENDE 
SMEERWORTEL IS 
EEN COMPOST-
VERSNELLER.
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JUNIOR
TUINWIJCK KAMPEREN MET DE KIDS

Pinksteren 2018 was een weekend 
van veel plezier en gezelligheid, 
er werd gelachen en gespeeld. Ik 
bedoel natuurlijk het kamperen 
met de kinderen op Tuinwijck. Met 
dit fantastische idee van ouders 
Alexandra, Jessica, Marcella en 
Nicole hebben veel kinderen een leuke 
herinnering aan dit weekend.

Wat deden wij nou precies?
Er waren verschillende bezigheden georganiseerd 
bij het kamperen, namelijk stokken maken, levend 
Stratego, dropping, en vooral het barbecueën viel 
erg in de smaak met zelfgemaakte broodjes en een 
lekker worstje. (Voor bezorgde ouders: er lagen ook 
veel groentjes bij, wees gerust.) We hebben ook veel 
gedronken, dat moet met die hitte!

Hoe werkt levend Stratego?
Levend Stratego is een spel waarbij je kan kiezen 
of je de vlag als een persoon hebt of de vlag zelf 
moet verstoppen. Dan krijgt iedereen een willekeuri-
ge kaart van 1 tot en met 10 van een ranglijst. 10 
verslaat iedereen behalve de 1, de 9 verslaat ieder-
een behalve de 10 enz… enz … degene die de vlag 
verslaat, wint met zijn of haar hele team.

Dropping
Bij de dropping is de bedoeling dat je geblinddoekt 
in een busje gaat en dan op een willekeurige plek 
terechtkomt en de weg terug probeert te vinden. Dit 
jaar werden we afgezet bij een weiland en moesten 
we een flink eindje lopen. Maar omdat het ZO gezel-
lig was merkte je nauwelijks dat het zo ver was.  

Slapen in tenten
Je kan natuurlijk niet leuk kamperen zonder tent. 
Iedereen die er was had dan ook een mooie tent 
meegenomen. De tent van ons opzetten ging ge-
makkelijk, die vouwde vanzelf open, die van ande-
ren kinderen was iets moeilijker, dat gedoe met die 
tentstokken en die hoes…. Maar ja uiteindelijk was 
het wel gelukt en sliep iedereen best wel goed.  
s ’Ochtends een gezellig ontbijtje met krentenbollen, 
sap en fruit. De meeste kinderen speelden nog wat 
en daarna werd het kamp opgeslagen en zei ieder-
een gedag.

Bedankje
We denken dat we spreken voor alle kinderen als we 
zeggen: ‘Ontzettend bedankt ouders die hebben ge-
holpen voor dit onvergetelijke weekend!’ We hopen 
vast allemaal dit nog een keer te doen.

Door: Mika en Leander Oudendijk 

tuinnummer 8 

Zet de volgende datum maar vast in de agenda: 
Zondag 29 juli  - Tuinwijck Zomerfestival
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en hieronder: 

foto’s van de 

Nature Walk 
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Natuurlijk tuinieren is 
voor mij het zorgen voor 
beschutting en voedsel in 

een tuin voor alles wat leeft zoals 
vogels, bijen, vlinders, insecten, 
maar ook kikkers en salamanders 
en zoogdieren zoals veldmuizen 
en egels. Het sluiten van kringlo-
pen op een tuin(complex) is 
essentieel. 
In de praktijk betekent dit ener-
zijds voor voedsel zoveel mogelijk 
inheemse/natuurlijke planten 
de ruimte geven, omdat die het 
meeste nectar en stuifmeel voor 
bijen, vlinders en insecten heb-
ben. Daarmee zorg je ook voor de 
vogels, die daarvan leven. Daar-
naast is water, bijvoorbeeld een 
vijver met een strandje of sloot 
met een langzaam aflopende 
oever, belangrijk om te drinken 
en te badderen. Voor beschutting 
zijn bomen, heggen en struiken, 
het liefst met doornen en bes-

sen, maar ook takkenwallen en 
stapelmuurtjes van belang. Zo 
ontstaat een tuin met variatie en 
‘lagen’ (bomen, struiken en plan-
ten). Het leuke is dat er dan altijd 
wat te zien is: het hele tuinjaar 
door bloeit er wat en er vliegen 
vlinders, bijen, insecten en vogels 
rond.
 
Kringlopen sluit je bijvoorbeeld 
door te composteren, zo min 
mogelijk te mesten, geen be-
strijdingsmiddelen gebruiken en 
water te geven met slootwater. 
Verder kun je van je snoeiafval 
paadjes of takkenwallen maken 
of stokken om planten mee op te 
binden. Van oude tuintegels bouw 
je een stapelmuur.

Bondstuincie
Natuurlijk tuinieren is voor de 
gemeente een speerpunt. Daar-
mee is het ook voor de Bond voor 

Volkstuinders een belangrijk be-
leidspunt geworden en is er geld 
vrij gemaakt om elk jaar een paar 
tuinparken in staat te stellen het 
proces van natuurlijk tuinieren bij 
de AVVN te volgen en zo stippen 
voor het lieve heersbeestje, het 
symbool voor natuurlijk tuinieren 
van de AVVN, te halen. Tuinwijck 
heeft daar ook aan meegedaan 
en nu is het aan Tuinwijck om 
nog meer stippen in de wacht te 
slepen.
Om als tuinpark de toekomst 
veilig te stellen is het belangrijk 
om natuurlijk te tuinieren èn een 
goede relatie met de buurt en het 
dorp te hebben.

Voor mij is natuurlijk tuinieren 
ook het symbool van het nemen 
van maatschappelijke verantwoor-
delijkheid voor het gebruiken van 
een kostbaar stukje natuur in de 
randstad. De tuinparken liggen 

HET SLUITEN VAN 
KRINGLOPEN OP 
EEN TUIN(COMPLEX) 
IS ESSENTIEEL

Natuurlijk tuinieren 
en de moestuin

Vorig jaar ben ik begonnen met het 
schrijven over tuinders van Tuinwijck 
en hun moestuinen. Heel graag 
wilde ik toen Marianne van der Luit 
interviewen. Ik zag al vroeg in het 
voorjaar in haar tuin de snijbiet 
glanzen in de zon. Het leek me zo leuk 
en leerzaam om meer over haar tuin 
te weet te komen en dat aan iedereen 
door te geven. Maar het lukte niet om 
elkaar te treffen. En nu, een jaar later, 
heeft Marianne haar moestuin in La 
Palma, en heeft zij Tuinwijck verlaten. 
Maar wat ben ik blij dat Marianne 
toch nog haar verhaal over haar 
tuin in Tuinwijck en haar ideeën over 
natuurlijk tuinieren heeft beschreven. 
Vanuit La Palma. En wie weet, treffen 
we Marianne nog een keer. Ze reist 
regelmatig tussen Nederland en La 
Palma, en komt graag nog een keer 
een kijkje nemen op Tuinwijck. Lees 
haar inspirerende verhaal hieronder! 
Maria Derksen

De oude tuin van Marianne op Tuinwijck waar nu een nieuwe tuinder huist

Lees verder 
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in een netwerk van natuurwegen 
in Nederland, de zgn ecologische 
hoofdstructuur. Ze vormen een 
belangrijke schakel tussen de stad 
en het omringende platteland. 
Daarom is het bijvoorbeeld voor 
Tuinwijck de uitdaging om in het 
algemeen groen een goede over-
gang en verbinding te maken met 
de natuur van Waterland. 
Daarnaast huren we relatief 
goedkoop onze tuinen via de 
Bond voor Volkstuinders van de 
gemeente. Daarmee hebben we, 
in mijn ogen, ook de  ‘verplichting’ 
om onze tuinparken te delen met 
onze ‘buren’ en te zorgen dat 
mensen leuk kunnen wandelen 
over Tuinwijck en ook een blik 
kunnen werpen op de ‘privé’-tui-
nen. (Voor mij persoonlijk een 
reden om géén hoge haag om 
mijn tuin te hebben.) 
 
Vanuit dit perspectief ben ik sa-
men Bert Kuit in de Bondstuincie 
actief geweest. Elk jaar hebben we 
veel parken bezocht en gekeken 
hoe het met natuurlijk tuinieren 
ging en met mensen van de bestu-
ren en verfraaiing gepraat. Onze 
prioriteit was natuurlijk tuinieren. 
Dat hebben we behalve door be-
zoekjes ook gedaan door discus-
siebijeenkomsten en workshops 
te organiseren. In eerste instantie 
hebben we de schouwmap gepro-
moot als eerste stap op weg naar 
natuurlijk tuinieren. Daarvoor 
adviseerden we de tuinparken 
over de kansen voor natuurlijk 
tuinieren op het park. In de prak-
tijk bleek dat het weinig tuincom-

missies lukte om dit ook echt op 
papier te zetten en zo een plan 
voor de toekomst uit te zetten. 
Daarom is besloten voortaan de 
tuinparken te stimuleren om mee 
te doen aan het AVVN proces voor 
natuurlijk tuinieren. De samen-
werking met Bert was inspirerend 
en dat zal ik missen.

Mijn tuin en huisje op 
Tuinwijck
Ik heb mijn tuin 10 jaar geleden 
begin juli gekocht als een hob-
belig veld met 40 cm hoog gras,  
maar mèt een prachtige berk, 
2 appelbomen, een pruim, een 
rododendron en een liguster-
haag. Het huisje was verzakt en 
het dak lekte. Het interieur was 
licht roze en oranje geverfd met 
donkerblauw heugaveld op de 
vloer. Het eerste jaar heb ik wat 
eenjarigen in een pot gezet. Van 
andere tuinders kreeg ik de eerste 
vaste planten. Die zomer was een 
experiment om te kijken of een 
volkstuin wat voor mij was en of 
ik aan het geluid van de snelweg 
kon wennen. Lekker op het terras 
in de zon zittend lukte het na wat 
oefening mijn aandacht te richten 
op het zingen van de vogels, zodat 
het geluid van de snelweg in mijn  
beleving meer naar de achter-
grond verschoof. Ik had het die 
zomer erg naar mijn zin en toen 
ging ik plannen maken voor huisje 
en tuin. 
In de winter en het voorjaar werd 
het huisje gekrikt, kwam er een 
nieuw geïsoleerd dak op, werden 
de muren gesloopt en vervol-

gens geïsoleerd en met gipsplaat 
betimmerd. Nieuwe elektrische 
bedrading werd aangelegd. Er 
kwamen een grenen houten vloer, 
een nieuwe keuken en douche. En 
na nog wat schilderwerk was het 
een comfortabel huisje geworden. 
Die zomer is het huisje ook hele-
maal geschuurd en geschilderd. 
Later zijn nog een nieuwe riool-
buis naar de septictank en vetput 
aangelegd.

Met mijn achtergrond als biologe 
wilde ik een tuin met zoveel mo-
gelijk verschillende ecosysteem-
pjes aanleggen en zoveel mogelijk 
vogels, vlinders en bijen in mijn 
tuin verwelkomen. Zo is er een 
varenstuintje, een mediterraan 
deel, een moerasje, een vijver met 
strandje en waterval, vruchtbo-
men, bessen- en frambozenstrui-
ken, een deel met schrale bodem, 
een verhoogd deel met stapel-
muur en heel veel natuurlijke 
planten, die ik tijdens mijn wan-
delingen in Waterland verzamelde 
op plekken met overvloedige 
bloei. Ik had een erg klein budget 
voor het aanleggen van mijn tuin. 
Ik liep ook veel over het park en 
alles wat op de paden groeide en 
ik leuk vond, oogstte ik. De illegale 
stortplaatsen van Tuinwijck afval 
waren ook dankbare leveranciers 
van planten. Het snoeiafval in mijn 
tuin verwerkte ik in takkenwallen 
en lange stokken gebruikte ik om 
bonen op te binden. Het gemaai-
de gras liet ik tot in oktober liggen, 
zodat de voedingsstoffen behou-
den bleven. In de herfst als het 

koud en vochtig is en het gras gaat 
liggen rotten, ging het op de com-
posthoop.

Ik legde moestuinbakken à la vier-
kant tuinieren aan met afgedankte 
tuintegels. Ik kreeg de smaak te 
pakken, zodat er ook een moestuin 
naast het huis kwam en een kas. 
Zaad kocht ik overal en nergens: bij 
de Aldi, Action, winkel Tuinwijck of 
een tuincentrum. Belangrijk is om op 
de datum te letten. ‘Oud’ zaad ont-
kiemt slecht. Het zaaien van groente 
in het voorjaar en de verwondering 
over wat er opkomt. De rijkdom om 
eigen gekweekte groente uit de tuin 
te oogsten. Dat alles vind ik enorm 
inspirerend. 

Mijn ervaring is dat soms vroeg zaai-
en averechts werkt: andijvie en sla 
bijvoorbeeld gaan pas lekker groei-
en in mei. Dus zaaien begin april is 
vroeg genoeg. Doe je het in maart, 
dan is er veel kans op doorschieten 
in juni. Tot de langste dag groeit alles 
de pan uit. Daarna bedaart de groei. 
Vaak zijn peultjes, courgettes, bonen 
en sla succesnummers. De teelt van 
tomaten zelfs in de kas is in een 
vochtig jaar problematisch. Wortels 
groeiden in de meest fantastische 
vormen, maar bijna nooit recht. 

Ik zorgde zoveel mogelijk voor een 
kringloop in de moestuin met eigen 
compost. Om daar de bodemvrucht-
baarheid op peil te houden strooide 
ik na de vorst kalk en een maand 
later bracht ik compost, koemest en 
beendermeel op om de zuurgraad, 
het gehalte aan organisch materiaal 

MET MIJN ACHTERGROND ALS BIOLOGE 
WILDE IK EEN TUIN MET ZOVEEL MOGELIJK 
VERSCHILLENDE ECOSYSTEEMPJES

Marianne in haar oude tuin op Tuinwijck

Lees verder 
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Bamboe is best mooi 
als tuinafscheiding. 

Zorg er wel voor 
dat je de planten in 
een stevige bak zet, 

anders overwoekert 
het je tuin in no 

time.

Mocht je die 
kleine kas nu niet 
winnen (zie pag 
27) maak er dan 
zelf één. Met wat 
hout en ‘handige 
handjes’ spijker je 
er zo 1 in elkaar.

Lekke band? 
Lekker bloem-
potje! Zo’n oude 
autoband is ook 
ideaal om er 
aardappelen in te 
kweken.

Wil je een mooie stevige plantenbak zelf maken? 
Maak een mal, dat kan van hout of plastic of zelfs 
van stevig karton. Maak daarin een ‘binnen’mal 
en stort tussen de twee een laag cement zoals op 
de foto’s hierboven. 

Hallelujah, de verticale 
flessentuin! Ruimtegebrek 
is nooit meer een reden 
om niét die moestuin aan 
te leggen.

evelyne dielen

Citroen kaarsen maak je door...juist, 
kaarsvet in de citroenschil te gieten. 
Ruikt lekker, verjaagt een mug, of 
twee, als je geluk hebt ;-)

4

3en mineralen op peil te houden. 
De geoogste groenteresten liet ik 
op de grond liggen om de verdam-
ping tegen te gaan. In de winter 
spitte ik het ‘onkruid’ in de moes-
tuin onder. De vorst zorgde dan 
voor de rest.

Met een gewasrotatie van 4 jaar 
heb ik goede ervaring: diverse 
bonen en peultjes in jaar 1, omdat 
die stikstof uit de lucht vastleg-
gen in de grond. Aardappelen in 
het tweede jaar, omdat ze veel 
voedingsstoffen nodig hebben 
voor de groei. In het derde jaar 
teelde ik vruchtgewassen als 
pompoenen, courgettes, kolen en 
diverse soorten sla. In het vierde 
jaar stonden de wortel, prei, uien 
en bieten in het vak. Deze kun je 
nooit telen na aardappelen, om-
dat ze last hebben van dezelfde 
bodembedreigingen (oa aaltjes). 
Door deze variatie zorg je dat 
eventuele plagen binnen de per-
ken blijven. Bovendien hebben de 
verschillende gewassen behoefte 
aan verschillende voedingsstoffen 
en mineralen.

Voor slakken strooide ik in het 
begin van het seizoen één keer 
rond de kleine groenteplantjes 
milieuvriendelijke slakkenkorrels. 
Als de planten groter waren, ac-
cepteerde ik wat vraat. Dat is naar 
mijn ervaring de beste aanpak. 
Als ik dat niet deed, ging vaak een 
groot deel van de oogst verloren 
ondanks wegvangen in de sche-
mering. Tegen luizen in bonen 
helpt spuiten met een mengsel 

van spiritus en azijn of uienwater. 
Vaak had ik pech met de besse-
noogst omdat de vogels me voor 
waren. 

Veel informatie heb ik uit een 
heel oude tuingids van Readers 
Digest. Tegenwoordig kun je ook 
veel op internet vinden bij o.a. bij 
Diana’s moestuin, tuinreservaten.
nl, vlinderstichting, Vogelbescher-
ming Nederland. Op de AVVN-site  
kun je met een inlogcode uit het 
colofon van de Tuinliefhebber heel 
veel informatie vinden over (na-
tuurlijk) tuinieren en moestuinen.

In mijn moestuin op het Canari-
sche Eiland La Palma leer ik ook 
met vallen en opstaan. De grond 
is daar juist klei met een hoge 
zuurgraad, terwijl je op Tuinwij-
ck veen met een lage zuurgraad 
hebt. Verder kun je het hele jaar 
door telen, wat natuurlijk heel 
erg leuk is, maar de vraag is dan 
ook hoe je dan de gewasrotatie 
doet met grof weg 4 teeltcycli per 
jaar. In Nederland is het vaak te 
nat, hier te droog. Het is een leuk 
avontuur om te ontdekken hoe je 
hier het beste groente kunt telen. 
Inmiddels eten we wel bijna elke 
dag uit de tuin, wat me in Neder-
land maar met moeite lukte. Hoe 
fantastisch is het niet dat hier de 
tomaten, aubergines en paprika’s 
gewoon in de volle grond groei-
en? En dat er kleine sinaasap-
pelbomen, mandarijnenbomen, 
bananen, mango’s en avocado’s 
groeien, waar we over een jaar of 
3 tot 5 van kunnen oogsten?

We wonen nu tijdens de verbou-
wing van onze 200 jaar oude huis 
in een yurt (nomadentent). Als het 
huis volgend jaar klaar is, komt er 
de uitdaging van het aanleggen 
van een siertuin (natuurlijk ook 
voor bijen, vlinders en vogels) en 
het snoeien van de oude aman-
del-, avocado-, cherimoya- en 
perzikbomen. Zo blijft er ook hier 
voorlopig genoeg tuinplezier.
Marianne van der Luit, 7 juni 2018

MET EEN GEWASROTATIE VAN 4 JAAR HEB IK GOEDE 
ERVARING. DOOR DEZE VARIATIE ZORG JE DAT 
EVENTUELE PLAGEN BINNEN DE PERKEN BLIJVEN

Nog beginnen met  
de moestuin?
Stel: je bent enthousiast 
geworden door het verhaal 
van Marianne en je wil nog 
beginnen met een moestuin. 
Wat kun je dan nu zaaien 
of planten om dit jaar nog 
groenten te oogsten? Denk 
dan bijvoorbeeld aan: andijvie, 
boerenkool, bonen, courgette, 
kropsla, paksoi, raapsteeltjes, 
radijs, rucola, snijbiet, 
spinazie of wortels. Of koop 
groenteplanten in de Kas op 
Tuinwijck, dan sla je het zaaien 
over, en hup, de plant gaat 
de grond in. Je hebt een start 
gemaakt met je moestuin!

Marianne in haar tuin op La Palma

TUIN 
BUDGET 

TIPS

6
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Oproep
De verfraaingscommissie 
is op zoek naar mensen 
die ervaring hebben en 
het leuk vinden om de 
troittoirbanden in stuk 
44A te lichten. Deze 
zijn gedurende de jaren 
helemaal weggezakt. Dit 
zorgt er straks voor dat 
het helemaal af is. 
Nu wordt er een 
noodmaatregel 
toegepast. Aan de 
voorkant worden houten 
planken geplaatst zodat 
de aarde ook daar niet 
kan weglopen.
Dit kan zowel in 
de tuinbeurten als 
daarbuiten worden 
gedaan.

VERFRAAIING
NIEUWS VAN DE 

Vorig jaar zijn een aan
tal bomen gerooid aan 
het Kerkelanderpad die 
waren aangetast door 
schimmels en zwam
men. Het algemene 
stukje groen diende 
daarom opnieuw inge
richt te worden na deze 
noodzakelijke kaalslag.  
Cora Brilman heeft 
daarop een prachtig 
plan gemaakt om het 
hele stuk opnieuw in te 
richten.

Met man en macht wordt er al 
weken keihard gewerkt door de 
verfraaiing en andere tuinders en 
het begint al aardig op te schie-
ten. Het hele stuk is voor een heel 
groot gedeelte afgegraven en 
wortelvrij gemaakt.  Hele ladin-
gen aarde zijn verwerkt en er zijn 
met behulp van oude beschoei-
ingsplanken randen gemaakt die 
ervoor zorgen dat de aarde op 
zijn plek blijft.

De beplanting staat er nu voor 
eenderde in. Wandel er eens 
langs om een kijkje te nemen. En 
vanaf het bankje onder de bomen 
van Harrie (zoals genoemd in een 
ander artikel in deze Gazet ) kijkt 
u er recht op.

Herinrichting Kerkelanderpad



DE TUINWIJCK GAZET   24

Z
E
N
B
A
N
K

Nieuws
Kidsaktiviteiten

Zet de volgende datum vast in je agenda: 
Zondag 29 juli - Tuinwijck Zomerfestival 

 

Schilderen
Elke donderdag 

middag in juni en 
juli een teken & 

schilderworkshop  
olv Cora Mulder 
v.a. 14 u in de 

kantine!

‘Boombankje’

Heerlijk Zen zitten op 

het boombankje aan het 

Kerkelanderpad, of ge-

zellig een wijntje drinken 

en praatje maken. We 

hebben er dankzij Harrie 

Starreveld weer een uniek 

ontmoetingspunt bij.

Er zijn 35 bomen omgegaan tijdens de 
januaristorm. Het onderhoud van grote bomen 
heeft hierdoor extra aandacht  gekregen. 
Eind mei werden 2 grote populieren op het 
parkeerterrein in opdracht van de gemeente 
professioneel verwijderd door een daarin 
gespecialiseerd bedrijf, met hoogwerkers en 
mensen die boven in de bomen klommen. De 
bomen werden onmiddelijk versnipperd, de 
snippers hebben een goede bestemming op de 
nieuwe ‘kinder’berg gekregen.

Bomenkap

Aan het Kerkelandepad 
heb ik een eigen stukje. 
Het grenst aan de ande
re kant van de sloot aan 
mijn tuin.
Elvira heeft dit idyllische parkje 
ontworpen.
Er staat een prachtige boom op en 
ik droomde van een boombankje.
Ik kreeg toestemming van het be-
stuur om er een te maken. Tijdens 
het construeren kwamen er veel 
enthousiaste mensen langs die 
even wilde proefzitten. De vorm 
van de boom werkt ergonomisch 
voor je rug.
Nu zie ik er regelmatig mensen op 
zitten die een praatje maken.
Dat stemt mij tevreden.
Iedere ochtend als ik op de tuin 
ben veeg ik hem even met een 
doekje schoon.
Harrie Starreveld
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UILEN JONGEN

DRAKENBLOEM
Dracunculus vulgaris, draken
tonglelie of drakenwortel) 
Familie: Araceae of Aronskelkfamilie
Bij Carla en Dirk op de tuin (145) stond kortgeleden 
de Drakenbloem in bloei. Een plant die maar één 
keer per jaar rond half mei/juni een paar dagen 
bloeit. Tijdens de bloei verspreid het een vreselijke 
stank, noodzakelijk om aasvliegen en kevers aan te 
trekken die voor de bestuiving zorgen. De Draken-
tonglelie is wintervast en zal elk jaar rijker bloeien.

Bijzondere 
bloemen en 
planten op 
Tuinwijck

Ze zijn er weer, de Ransuil jongen, tenminste 
twee stuks, die het park met hun typerende 
stemgeluid van hun aanwezigheid op de 
hoogte brengen.
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KASKRAKERSSSSSSSS

We zijn dit jaar begonnen op  2e 
paasdag. Uitgebreid lunchen en 
plannen verzinnen voor dit seizoen. 
De winter had lang genoeg geduurd 
en we hadden er allemaal weer zin 
in.  De gezellige lunch heeft inmid
dels al aardig zijn vruchten afgewor
pen en er wordt vol op gewerkt om 
de plannen die besproken zijn uit te 
voeren.  
Loopt u in u gedachten met mij mee? We beginnen 
deze keer helemaal achterin. Daar zie je  Carolien 
regelmatig gras maaien, onkruid wieden en snoeien 
in de twee of is het een drie bomige boomgaard? 
Met een beetje geluk straks weer lekker appels en 
kweeperen plukken. 
Teruglopend naar de hoofdingang kom je langs 
een braakliggend stuk, waar ‘het’ dan eindelijk gaat 
komen! En wel de kas waar Karel en Peter al jaren 
van dromen. Deze tunnelkas hadden we al een 
jaartje of wat in ons bezit echter het neerzetten had 
iets meer voeten in aarde, maar er is dit jaar dan 
toch echt een start gemaakt! Elke zaterdag komen er 
heel fijn werkbeurtmannen om het gevecht met het 
woekerende riet aan te gaan. Inmiddels is bijna alles 
eruit en kunnen de stoeptegels er weer in. Vervol-
gens kan er dan aan de slag gegaan worden met de 
fundering.  Dus wanneer er niet nog meer kruipend 
ongenoegen de kop op steekt en er elke week fijn 
van deze mannen langs blijven komen om te helpen, 
dan zou het zo maar eens kunnen zijn dat dit jaar de 
tunnelkas een feit is.  
Vervolgens loop je dan langs de bakstenenkruiden-
cirkel. Deze is een doorslaand succes. Eind mei was 
deze al bijna uitverkocht. Hierdoor kunnen er op dit 

moment helaas geen kruiden meer verkocht wor-
den. Ondanks dat, is Thieme toch helemaal in zijn 
element en samen met Anna druk in de weer met 
oregano, tijm en marjolein te stekken en te planten 
zodat de cirkel weer lekker gezond groen wordt. 
Wanneer je dan rechts het pad inslaat, zie je dat er 
uit die tweede werktafel inmiddels een vreemd soort 
gras groeit. Maar ook deze tafel is nu klaar zodat ook 
daar vol op plantjes verspeent kunnen  worden. Nog 
wel even de tuinkabouters vragen om deze tafel van 
zondag tot en met vrijdag niet vol te bouwen met 
lege kratjes en lege potjes (!). 
De drie compostbakken zijn inmiddels ook met hulp 
van tuinders die graag een tuin beurt in de kas wil-
len, gezeefd en gekruid. Zo wordt de voorraad aarde 
weer aangevuld die dan door Marjan, Ricky, Marja 
en Lies vervolgens gestaag weer in potjes wordt 
gestopt.
Terug op het hoofdpad, zie je ons volgende project. 
Een kleine glazen kas. Deze wilden we in ere herstel-
len, echter aan de paaslunch hebben we besloten om 
hem weg te geven. Dus lezende kasliefhebber let op!  

Altijd al een kasje willen hebben? 
Kom gerust op de zaterdagen 
kijken. Besluit je hem te willen, meld 
je dan aan voor 1 augustus 2018 bij 
geavanstraaten@xs4all.nl 
Bij meerdere aanmeldingen gaat er geloot worden op 
de eerste zaterdag in augustus dat is 4 augustus. 
Win je de kas, dan is het wel de bedoeling dat je als 
winnaar er zelf zorg voor draagt dat deze voor het einde 
van het seizoen weg is.  Ook als je halverwege toch 
besluit de kas niet te willen. Het is alles of niets!!
Wij wensen jullie een fijne zomer en tot ziens in de kas!

Gea van Straaten
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