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Een van de bekendste en 
grootste meesters hield enorm 
van de rust buiten de stad.
Rembrandt heeft heel wat 
wandelingen gemaakt in en om 
Amsterdam. 

4

Kijk en geniet, 
van een 

fotoverslag van de 
evenmenten op 

ons fantastische 
park.

Super sponsor bingo 
avond met mooie prijzen, 
lekkere hapjes en door 
het goede weer ook nog 
tijd om in de pauze’s even 
lekker buiten te zitten 
en met elkaar kennis te 
maken. De een wint en de 
ander verliest, zo gaat het 
met Bingo nu eenmaal.

Round Up, 
niet alleen 
schadelijk 
voor 
ongewenste 
planten

Sinds iets meer dan een jaar 
een tuin hebben op Tuinwijck, 

en nu al nooit meer naar de 
groentewinkel? Hoe krijgen 

Michel en Loulou  dit voor 
elkaar?

Status pilot groene 
paden en een verslag 

van de lezing van 
Marc Siepman tijdens 

de Open Tuin en 
Kunst Weekend. 

De duurzaamheid 
commissie houd je op 

de hoogte.

Beste Tuinwijckers,
Het was een prachtige zomer met volop reuring op het tuinpark. 

De woensdagavonden met de maaltijden waren gezellig en goed bezocht. Zo ook het 
Ibiza festival met precies die zelfde heerlijke vibe als op het eiland. Daarnaast gingen de 
opbrengsten daarvan naar de kidscommissie zoals alle evenementen ten goede komen aan 
Tuinwijck. 

Er waren eigenlijk teveel evenementen om op te noemen maar belangrijk is nog te 
vermelden de bingo voor het sociale huisje waarover u meer kunt lezen in deze nieuwe 
editie van de Gazet. 

En al die evenementen worden allemaal georganiseerd door vrijwilligers die zich inzetten 
voor ons park. We kunnen nog genoeg mensen gebruiken die af en toe iets extra’s doen om 
het park gaande te houden. Meldt u aan bij het bestuur of ga eens praten met een van de 
commissies.

Wat betreft lopende zaken, vergeet u niet uw watermeterstand door te geven aan het 
bestuur? En zoals meermaals aangegeven is parkeren voor de ingang bij het puntje niet 
toegestaan, dit in geval van calamiteiten en de toegang van hulpdiensten tot het park. 
Bedankt daarvoor en een fijn najaar toegewenst.

Redactie van de Gazet namens het bestuur.

Voorwoord
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ADVERTENTIE

De kalme half landelijke we-
reld van Rembrandt bestaat 
niet meer. Maar als we op een 
vroege morgen, de weilanden in 
gaan en naar de horizon kijken, 
kunnen we de kalmte wel weer 
ervaren. Misschien pakken we 
zelfs een pennetje of potlood 
op om een kleine schets te 
maken van wat we daar zien. 
Een simpele weergave van ons 
“waterland”.
Wij zijn op Tuinwijck bevoorrecht 
om wat we hebben en waar we 
kunnen verblijven.
Kijk er eens naar met ogen van 
een kunstenaar en volg het 
lijnen spel van de natuur.

Roos Eelman

COLUMN

REMBRANDT TROK 
ER REGELMATIG 
OP UIT OM BUITEN 
DE STAD DE RUST 
TE VINDEN EN 
NATUURGETROUW 
VAST TE LEGGEN IN 
ZIJN TEKENINGEN

Als we de weilanden en directe 
omgeving van de tuin zouden zien 
door de ogen van een kunste-
naar....dan zou daar wel eens iets 
heel moois uit kunnen komen. 
Een van de bekendste en grootste 
meesters hield enorm van de rust 
buiten de stad.
Rembrandt heeft heel wat wande-
lingen gemaakt in en om Amster-
dam. 
In de 17de eeuw was het niet 
echt een pretje in Amsterdam. De 
stad was vies. De hygiëne van de 
mensen slecht, de Amsterdamse 
grachten waren een open riool en 
het stonk natuurlijk behoorlijk.
Rembrandt hield niet veel van het 
drukke stadsgewoel. 
Hij trok er regelmatig op uit om 
buiten de stad de rust te vinden 
en natuurgetrouw vast te leggen 
in zijn tekeningen. Hoewel in zijn 
schilderijen meestal de mensen 
een prominente rol spelen, zo is 

Kunst en natuur
Over de hele wereld is ons platte landschap bekend, vooral omdat we het 
terug vinden op schilderijen, tekeningen, prenten en etsen. Een onmiskenbaar 
kenmerk van de lage landen. 

Kunst en natuur
Column

Ver weg en toch dichtbij

het in zijn tekeningen het om-
gekeerde. Het gaat hier om de 
natuur. Om de rust. Het is stil op 
de tekeningen, natuur en kleine 
bebouwing krijgen de hoofdrol.
Hij tekent dus niet zijn direc-
te leefomgeving, de drukte en 
bedrijvigheid van Amsterdam uit 
de 17de eeuw. Maar geeft over-
duidelijk de voorkeur aan de half 
landelijke natuur aan de rand van 
Amsterdam. 
Aan de hand van de tekeningen 
en etsen zijn zijn wandel routes 
redelijk goed terug te leiden. Ze 
liepen langs de Diemerdijk , de 
Amstel, richting Sloten en langs 
de stads wallen. Niet direct onze 
achtertuin “waterland” maar het 
herinnert ons er wel aan. 
Met simpele lijnen tekent hij zijn 
kleine tekeningen, één lijn kan 
een dijkje weergeven en vele 
kleine streepjes geven diepte in 
de afbeelding.
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Super Sponsor Bingo Avond 12 juli 2019
De Super Sponsor Bingo Avond
Het is een mooie zomerse avond op 12 juli. Om half 
acht gaat de kantine open en komen de eerste be-
zoekers en bingodeelnemers binnen. Op grote tafels 
op het toneel staan de – veelal prachtige prijzen 
–uitgestald. De prijzen zijn merendeels geschonken 
door bedrijven en instellingen in de omgeving van 
ons tuinpark. We zien cadeau’s van De Landmarkt 
voor euro 50, --boodschappen doen, lekker eten en 
drinken bij  Café het Sluisje,  een mooie catalpa met 
pot van Tuincentrum Osdorp, een Lucas Bols pakket. 
Bedrijven van winkelcentrum Waterlandplein, zoals 
slagerij Waterland, Etos, Primeira, Aldi, Etos, Jumper 
en Dunya’s kadoshop, doen ook een duit in het zakje. 

Bij de Bingo gaan we voor drie volle ronden deze 
avond. We beginnen eerst om acht uur met de Kin-
derbingo, hiervoor moet je de rode kaart gebruiken. 
Na de uitleg van Chris , die als ceremoniemeester de 
avond prima leidt, gaan we van start.  Ook hier voor 
de kleintjes  mooie prijzen en diegene die als  eerste 
een rijtje heeft , of twee rijtjes en dan een volle kaart 
roept hard BINGO en rent naar het toneel waar de 
kaart wordt gecontroleerd en de prijs wordt uitge-
reikt. De winnaar/winnares gaat blij terug naar zijn of 
haar tafel.
De kantine is inmiddels behoorlijk vol gelopen als de 
eerste ronde voor de volwassenen wordt gespeeld. 
Intussen heeft de keuken lekkere hapjes aan de 
speeltafels gepresenteerd. We bestellen er zelf een 
drankje bij.  

Wat er aan vooraf ging. 
In de nota’s Koers 2025 en Structuurvisie 2040 wil 
de gemeente Amsterdam veel bouwen en in en om 
de stad en aan het groen een recreatieve en maat-
schappelijke invulling geven. Om hieraan te voldoen 
heeft het bestuur een werkgroep ingesteld om zo 
ons tuinpark voor de toekomst te kunnen behou-
den. De werkgroep bestaande uit Judith Berghuys, 
Cora en Sonja Brilman en Pim Simons heeft bij ande-
re tuinparken onderzoek gedaan en stelde voor een 
“ logeerhuisje “ te realiseren. Oud-tuinders, alleen-
staande ouder met kind, kleine gezinnen met een 

minimum inkomen uit wijken om ons heen kunnen 
dan een week hierin verblijven en genieten van de 
ontspanning en de rust die ons tuinpark te bieden 
heeft. 
Niets gaat echter voor niets. Voor de aanschaf van 
het huisje wil de werkgroep een beroep doen op 
sponsoring, fondsenwerving  en vrijwillige bijdragen 
van de huidige bewoners. Met een kleine vergoeding 
per week kan dan het huisje betaald worden. Na 
overleg en goedkeuring  in de ALV van 3 juni j.l. van 
dit voorstel werd besloten om een activiteit te organi-
seren om hiervoor geld in te zamelen.

Bij de ouderen bingo wint Marcella een opblaas-
boot met peddel.  Volgens Chris mag  je je bij haar 
aanmelden voor een gezamenlijk rondje met de 
boot. Anderen halen na een BINGO, minstens even 
zo hard geroepen als bij de kids, hun prijzen op. 
Deelnemer Robert Poppes is de Guus Geluk van de 
avond. Hij wint vele leuke prijzen en gaat dan ook 
dik tevreden  terug naar zijn huisje op het Puntje.

Andere spelers, waaronder ook onder uw verslag-
gever, vielen dit keer niet in de prijzen.  Maar ook 
hier geen treurige gezichten. Tenslotte doen  we  
allemaal mee aan de inzameling  voor het logeer-
huisje. Voor diegenen die nog iets extra’s willen 
geven staat er  nog een vogelhuisje met spaargleuf. 
Ook hierin wordt gestort.
De werkgroep zal later in haar verslag de opbrengst 
van de avond nog bekend maken.
Tot Slot
Het was een leuke avond met mooie prijzen, lekke-
re hapjes en door het goede weer ook nog tijd om 
in de pauze’s even lekker buiten te zitten en met 
elkaar kennis te maken. De een wint en de ander 
verliest, zo gaat het met Bingo nu eenmaal.
Maar echte winst van deze avond is dat er een be-
gin is gemaakt voor het realiseren van het logeer-
huisje.
Rob Birkman

Met dank aan alle sponsoren: 
Gamma, Klaprozenweg 65, 1032 HZ Amsterdam
Etos, Waterlandplein 229, 1024 LT Amsterdam
Gall & Gall, Waterlandplein 254, 1024 NB Amsterdam
Aldi, Waterlandplein 26, 1024 LW Amsterdam
Jumper, Waterlandplein 5, 1024 LT Amsterdam
Slagerij Waterland, Waterlandplein 264, 1024 NB Amsterdam
Primera, Waterlandplein 260, 1024 NB Amsterdam
Dunya Design Cadeaushop, Waterlandplein 272, 1024 NB Amsterdam
Landmarkt, Schellingwouderdijk 339, 1023 NK Amsterdam
Kwantum, Klaprozenweg 27, 1032 KK Amsterdam
Bedworld, Klaprozenweg 21A, 1032 KK Amsterdam
Café ‘T Sluijsje, Nieuwendammerdijk 297, 1025 LM Amsterdam
Tuincentrum Osdorp, Osdorperweg 247, 1069 LL Amsterdam
Lucas & Bols, Paulus Potterstraat 12, 1071 CZ Amsterdam

Zeventien.  Dat is getal dat de twee 
overgebleven kandidaten van de Super 
Sponsor Bingo moeten raden om met 
de hoofdprijs naar huis te gaan. Kees 
Keijser verslaat nipt Jaap Noordermeer 
en wordt de winnaar van de Super-de-
Luxe BBQ. Geholpen op dit late uur, 
het is  bijna middernacht, door zijn 
charmante assistente Ximene overhandigt  
ceremoniemeester Chris hem de prijs. Ook 
Jaap Noordermeer wordt  niet vergeten met 
een mooi cadeau.
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HET STERKE VAN HET  
WERK VAN GEENE IS DAT  
HET EIGENLIJK HAAST TE 
SIMPEL LIJKT 

Als een nieuwe Linneaus ging ze te werk en inventariseerde zo-
wel boven als onder de grond alles wat ze vond. Insecten, plan-
ten, zaden alles werd gedocumenteerd alsof ze een volledige 
controle over de natuur probeerde te bereiken. Een filosoof 
ging aan het werk met haar resultaten maar iets klopte er niet.

Recentelijk had ze een nieuwe expositie bij haar galerie Caro-
line O’Breen in de Jordaan. Ze had de verkleuring van blaadjes 
gefotografeerd. Soms wist je niet of je nu keek naar echte 
blaadjes of dat het gefotografeerde of ingescande blaadjes 
waren. En dan gaat het niet om bijzondere blaadjes maar 
gewoon gemiddelde doorsnee blaadjes. En door alle blaadjes 
op volgorde te leggen van verkleuring, ze in een grid te leggen 
en ze in te lijsten, werd de wonderbaarlijke verandering van de 
natuur verheven tot een kunstwerk. 

Die ongelofelijke precisie waar ze mee kijkt en de kinderlijke 
onbevangenheid van het ontdekken van de natuur, gaf mij 
bijna een gevoel van jaloezie. De natuur als eeuwige inspiratie-
bron voor het maken van kunst maar ook de enorme eenvoud 
van haar werk door zoiets simpels te nemen als uitgangspunt 
was tegelijkertijd enorm hoopgevend. Het kijken naar je omge-
ving zoals het onkruid tussen je stoeptegels en het openstaan 
daarvoor, als je daarvan kan genieten, dat is mindfulness in het 
kwadraat.

Tijdens de expositie sprak ik haar 
en de galeriehoudster over de 
expositie. Caroline O’Breen vertelde 
over hoe ze kleine reageerbuisjes 
had gevuld met een oplossing om 
bladgroen op te lossen. Geene had 
onderweg naar de galerie diezelf-
de dag, nog lukraak wat blaadjes 
geplukt een paar oude latjes wit-
geschilderd. De oude latjes waren 
op de muur geschroefd, stukjes 
blad in de buisjes en je zag al dat 
verkleurde oranje blaadjes al bijna 
geen bladgroen meer afgaven. 
Geen rocketscience zou je zeggen 
maar wel heel intrigerend om iets 
als bladgroen als een component 
te zien, een wetenschappelijke 
benadering en nieuwsgierigheid 
naar dat fenomeen wat we allemaal 
kennen terwijl ik stond te kijken 
naar het proces van het onttrekken 
daarvan.

Geene leidde me nog rond door 
de galerie en vertelde dat ze 
eigenlijk helemaal niet heel veel 
verstand had van planten, bomen 
etc. Gewoon al die veranderingen 
fascineren haar. Maar ook wat echt 
is en niet echt. Welke werken echte 
blaadjes bevatten en welke niet. 
Soms had ze blaadjes genomen die 

heel erg qua vorm op elkaar leken 
maar wel van kleur verschilden, 
waardoor het leek alsof ze het-
zelfde blad steeds opnieuw had 
vastgelegd. Bij andere werken had 
ze wel de natuur haar werk laten 
doen en twee keer het zelfde blad 
gefotografeerd.

Het sterke van het werk van 
Geene is dat het eigenlijk haast 

te simpel lijkt. Iedereen kan 
blaadjes in een grid leggen en 
fotograferen, zou je kunnen 
denken, maar haar werk geeft 
een nieuwe kijk op de natuur. 
Het doet er niet zoveel toe wat 
je weet, maar wel hoe je je 
zintuigen gebruikt bij het kijken 
naar iets wat je misschien niet 
begrijpt, maar waar je wel voor 
openstaat. Het bewustzijn van 

dat proces en daar weer uit 
een andere hoek naar kijken 
door mensen te verleiden, 
misleiden, filosofische teksten 
die humoristisch blijken, bren-
gen niet alleen die kinderlijke 
nieuwsgierigheid te berde 
maar is tegelijkertijd een 
liefelijk statement dat we niet 
op alles vat moeten of willen 
hebben. 

Haar grote doorbraak was het project 
en het gelijknamige boek PERCEEL NR. 
235 / ENCYCLOPEDIE VAN EEN VOLKSTUIN 
aangekocht door het rijksmuseum. Een 
project waarin Anne Geene haar hele 
volkstuin analyseerde. 

Anne Geene



DE TUINWIJCK GAZET   10

Na te hebben geïnventariseerd bij omliggen-
de volkstuinparken,waar reeds jaren groene 
paden liggen, hoe daar de tevredenheid is 
met de vergroening, de risico’s zijn en het 
onderhoud verloopt zijn we op ons park 
tuinders gaan benaderen en instrueren. De 
voornaamste redenen om te vergroenen 
zijn: verbeteren van het (bodem)leven op 
het park, verhogen van water absorptie-
capaciteit, tegengaan van bodemerosie. 
Tevens is dit in lijn met het prestatieveld een 
voorbeeldfunctie vervullen op het gebied 
van natuur- en milieuvriendelijke inrichting 
en beheer  zoals genoemd in het gemeente-
lijke beleid gericht op het voortbestaan van 
volkstuinparken in Amsterdam (voor meer 
informatie, Google: nota volkstuinen amster-
dam).  

Na een jaar groene pilot maken we de ba-
lans op. Zoals ook op het mededelingenbord 
naast de ingang van de kas te zien is, zijn 
er steeds meer tuinders die een voorkeur 
geven aan groene paden. Bij controles van 
het onderhoud van de paden valt op dat het 
grootste deel van de groene stukken pad 
goed wordt onderhouden. De tuinders we-
ten elkaar te vinden om afspraken te maken 
over onderhoud en spreken elkaar aan als 
onderhoud achterstallig is. Samen blijken we 
goed in staat te zijn om Tuinwijck duurzamer 
te maken. 

In deze warme zomer maanden en ook in de 
herfst blijft het gras goed groeien, evenals 
onkruiden. Zorg ervoor dat u tijdig blijft 
maaien en onkruid verwijdert. Dit scheelt 
zwaarder werk, frustraties van buren en 
bezoekers. In het bijzonder onkruid dat snel 
in het zaad schiet dient snel verwijderd te 
worden (paardenbloem, kleefkruid) en zich 
makkelijk via de wortels verspreid (zeven-
blad, winde). 

Wilt u zich ook aanmelden met uw laantje 
om een groen pad te worden? Of heeft u 
vragen over de pilot? Neem dan contact 
op met de commissie duurzaamheid door 
te mailen naar duurzaamtuinwijck@gmail.
com 

tip voor de voeding van het bodemleven
onder het gras kan je het beste het gemaai-
de gras laten liggen. Het gevoede bodemle-
ven zorgt vervolgens weer voor een verbeter-
de groei van het gras. 

In de zomer van 2018 zijn we begonnen met de groene paden pilot, een 3-jarige ‘testfase’ om te 
onderzoeken hoe realiseerbaar het is om op daarvoor geschikte geachte laantjes gras te laten groeien. 

Het was een warme zondagochtend, 11:30. 
Men was nog aan het uitbuiken van het royale 
ontbijt dat geserveerd werd in het kader van de 
opentuinkunstdag bij Tuinwijck. Toch stroomde 
de kantine vol met geïnteresseerden van 
Tuinwijck en buiten het park om de lezing van 
Marc Siepman te ervaren. 
De verkoeling van de kantine was aangenaam, zo 
ook de verfrissende zienswijze van Siepman. In 
anderhalf uur werd het publiek getrakteerd op 
een holistische kijk op ecosystemen, op macro- 
en microschaal. In het bijzonder werd aandacht 
besteed aan zijn stokpaardje ‘het bodemvoedselweb’ 
(zie boeken hierboven). Met een vlotte afwisseling 
van wetenswaardigheden, grapjes en af en toe 
een provocerende stelling werd het publiek 
meegenomen naar de (natuurlijke) samenwerking 
tussen het leven onder en boven de grond. De 
prikkelende openingsdia waarop een gecompliceerd 
systeem, een vliegtuig, en een complex systeem, 
een zwaan te zien waren gaf reeds een hint over 
de boodschap van zijn betoog. In tegenstelling tot 
een gecompliceerd systeem, waarin onderdelen 
vervangen kunnen worden door andere delen, is 
dit bij een complex systeem niet het geval. Zo geldt 
dit ook voor een complex systeem als onze bodem 
(inclusief de planten die erin leven): waar ‘onkruid’ 
of ‘ongedierte’ bestreden wordt, onnatuurlijke 
producten worden toegevoegd, of waar de grond 
wordt bewerkt, wordt een systeem van complexe 
afhankelijkheidsrelaties verstoord. Net zoals een 

zwaan niet  meer optimaal zal functioneren met 
een kunstvleugel, zo zal de gezondheid van planten 
niet optimaal zijn zonder de helpende relaties met 
schimmels en bacteriën die verstoord worden door 
‘bemesting’ en ‘bestrijding’. Kort gezegd kwam de 
strekking van Siepman overeen met de moraal 
van de recente bioscoophit The biggest little farm: 
het bestrijden van natuurlijke processen wordt op 
den duur het probleem zelf. De natuur heeft de  
oplossingen zelf in pacht, zolang daar geduld voor 
is. 

De vragenronde aan het einde moest worden 
afgekapt in verband met het toneelstuk wat voor de 
deur stond. Met volle, geïnspireerde en enigszins 
verwarde hoofden verlieten de toehoorders de kan-
tine. Kan die vlinderplant nog wel en de allopathi-
sche rododendron dan? En zou ik de paardenbloem 
nu werkelijk moeten omarmen in plaats van vergui-
zen? Hoeveel wormen zullen er bij mij in de grond 
zitten en onder het groene pad? Hoe dan ook zagen 
velen hun tuin vermoedelijk met andere ogen: één 
groot ondergronds en bovengronds samenwerkend 
geheel. 

Wil je meer weten over Marc Siepman en de onderwer-
pen waar hij over schrijft? Dan is zijn website https://
marcsiepman.nl/ een sterke aanrader. Naast een hoop 
publicaties en enkele gefilmde lezingen van Siepman, 
heb je hier de mogelijkheid om je in te schrijven voor 
een gratis online cursus humisme of composteren kan 
je leren. 

Alle beestjes helpen
Marc Siepman inspireert

STATUS PILOTGROENE PADEN

Een goed onderhouden groen pad. 

DuurzaamheidCommissie
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Groente uit eigen tuin is veel 
lekkerder
Een komkommer neem ik mee 
om aan Michel te geven als we 
een afspraak op zijn tuin hebben. 
‘Oh, daar heb ik er wel vijftig van’, 
dus nee. Michel vertelt dat hij en 
Loulou sinds vorig jaar deze tuin 
hebben. Dit jaar zijn ze serieus 
begonnen met groentes te ver-
bouwen. In verschillende bakken 
staan allerlei groentes. Michel 
vertelt dat zij min of meer het sys-
teem van Jelle’s Makkelijke Moes-
tuin (www.makkelijke.moestuin.
nl) volgen. Elke bak is in vakken 
verdeeld, en in elk vak wordt een 
ander soort groente gezaaid. Als 
de groente uit een vak geoogst is, 
dan zaait Michel er weer wat an-
ders in. Omdat alles er zo groots, 
vitaal en gezond uitziet, vraag ik 
of hij al veel ervaring heeft met 
tuinieren. Nee, dat is niet echt 

zo, wel vroeger tomaten op een 
balkon en die soort dingen. Nooit 
eerder heeft hij groentes in een 
eigen tuin verbouwd. En verder 
vindt hij het leuk om een tuin te 
hebben met ‘dingen’ die nuttig 
zijn, die je kunt opeten. Dus 
groentes en kruiden. Bovendien 
smaakt alles zoveel lekkerder. En 
het is leuk om vanuit een zaadje 
planten op te kweken. Hij beseft 
nu ook wat een werk er nodig is 
om groentes, die je in de winkel 
kunt kopen, te verbouwen. 
Terug naar de moestuin, we lopen 
de verschillende bakken langs. In 
de eerste bak staan de klimcour-
gette en de pompoen groots door 
en naast elkaar te groeien en te 
klimmen. Samen zijn ze zelfs de 
boom ingegaan. En verder staan 
er enorme snijbieten te pronken, 
de stelen in verschillende kleuren. 
Rood, geel en wit. Zo groot heb ik 

‘Sinds ik een  

Toen ik hoorde van een van de buren van deze 
tuinder dat hij dit zei, dacht ik: die moet ik 
interviewen voor de Gazet. Sinds iets meer dan 
een jaar een tuin hebben op Tuinwijck, en nu al 
nooit meer naar de groentewinkel? Hoe krijgen 
deze mensen dit voor elkaar?

Lees verder 

‘BOVENDIEN 
SMAAKT 
ALLES ZOVEEL 
LEKKERDER.’ 

snijbietplanten nog nooit gezien. 
‘Er valt niet tegen op te eten’ zegt 
Michel, ‘als je steeds weer de bui-
tenste bladeren oogst, groeit de 
plant maar door en door.’ 
In een volgende bak staan kleine 
lente-uitjes, een maand geleden 
gezaaid. Ernaast staat de pos-
telein. Het zijn negen plantjes, 
vertelt Michel. Als je de postelein 
oogst en kort knipt, zijn ze binnen 
twee weken weer aangegroeid 
en kan je weer oogsten. Aan de 
achterkant van de verschillen-
de bakken, heeft Michel rekken 
gemaakt van afvoerpijpen van de 
bouwmarkt. Er staat een kom-
kommer, en ja, daar hangen heel 
veel komkommers. En wat zijn er 
veel tomaatjes al mooi rood, die 
kunnen zo geplukt en gegeten 
worden. Tussen de tomaten door 
groeit de Oost-Indische kers. De 
bloemen gaan bijvoorbeeld op 
de sla. Het ziet er mooi uit en 
smaakt ook heel goed! Eén bak 
wordt bijna helemaal gevuld door 
de Nieuw-Zeelandse spinazie. De 
plant wordt zo genoemd omdat 
je het blad op dezelfde manier 
kan eten als spinazie en de smaak 

heb kom ik niet meer bij de groentewinkel
moestuin



doet er wel wat aan denken. De 
planten zien er wel anders uit 
dan spinazie: het blad is vrij dik. 
De planten maken lange ranken 
waarlangs de blaadjes en bloe-
men groeien. Het blad en de top-
pen van de uitlopers zijn lekker. 
Het zijn maar twee planten, maar 
enorm uitgedijd, en staan ook 
tegen een rek aan. In een andere 
bak staan bietjes en palmkool. 
En weer ergens anders stonden 
de aardappelen. Michel vertelt 
dat het oude, verschrompelde 
aardappeltje met wat uitlopers uit 
de aardappelbak, die hij heeft ge-
poot, zelfs de grootste opbrengst 
heeft gegeven. De knoflook hangt 
in een gevlochten streng bij het 
schuurtje. Hierover vertelt Michel, 
dat een vriend hem had gead-
viseerd om in november tenen 
knoflook in de aarde te stoppen. 
En ja hoor, in februari waren er 
al kleine stengels boven de grond 
en in de zomer heeft hij de bollen 
knoflook kunnen oogsten. Ook 
staan er stokbonen tegen het rek, 
de bonen zijn al bijna te groot om 
te eten. Dan worden ze name-
lijk minder lekker en erg ‘dradig’ 
(de vezels langs de rand van de 
bonen worden stug). Wie weet 
laat Michel de bonen doorgroei-
en om de zaden uit de peulen 
te gebruiken om volgend jaar 
weer te zaaien. De peultjes en de 
wintererwten waren al heel vroeg 
in het voorjaar gezaaid en zijn al 
allemaal geoogst. Als je de winter-
erwten vanaf half februari zaait, 

bijschrift

HET OUDE, 
VERSCHROMPELDE 
AARDAPPELTJE 
GEEFT DE 
GROOTSTE 
OPBRENGST

kan je met een beetje geluk al in 
april beginnen met de scheuten 
te knippen, die kan je door de sla 
doen. Laat je de plantjes groeien 
en bloeien dan verschijnen later 
ook de peulen met de erwten. 
Nu staat op hun plek al weer wat 
anders. Ook de wortels doen het 
goed op de tuin. En o ja, er staat 
ook nog rucola en de radijsjes zijn 
al opgegeten.

Kruiden
In verschillende houten kistjes 
staan kruiden, een kruid per 
kist. Dat is heel slim want zo kan 
bijvoorbeeld de muntplant niet 
je hele tuin gaan overwoekeren. 
Er staat rozemarijn, tijm, salie 
en munt. Sommige kruiden zijn 
als klein kruidenplantje gekocht 
bij de Albert Hein en zijn enorm 
gegroeid in hun kist.

Bodem
Wat doet hij met de aarde dat de 
planten er zo mooi, gezond en 
vitaal bij staan. Michel zegt dat 
hij eigen compostaarde gebruikt. 
Door de aarde heeft hij perliet 
gemengd. Perliet is een soort vul-
kanisch glas. Het heeft als eigen-
schap dat het de bodem wat luch-
tiger maakt en vocht vasthoudt. 
Je kunt het kopen bij tuincentra 
en ook bij bouwmarkten. Verder 
geeft Michel de planten soms wat 
compost. Ook leest hij veel op 
internet op diverse sites over de 
verschillende groentes. Hij heeft 
niet één specifieke site, maar kijkt 

en vergelijkt de informatie op 
diverse fora. 

Adviezen
Aan een beginnende tuinder zou 
hij het advies geven om vooral 
Hollandse ‘dingen’ te planten 
zoals:
bonen (en vroeg in het voorjaar 
peultjes en wintererwten)
spinazie
snijbiet
wortels
bietjes.

De tomaten doen het nu erg goed 
op hun tuin, maar bij een vochtige 
en koude zomer is het moeilijk 
om zonder kas tomaten te kwe-
ken, vertelt Michel.

Zaad koopt hij meestal bij Jelle’s 
Makkelijke Moestuin. Het is hem 
opgevallen dat de planten van het 
zaad dat hij via Jelle’s M.M. heeft 
aangeschaft het beter doen dan 
van het zaad van andere firma’s.

Slakken: probeer vroeg in het 
voorjaar de meeste en grootste 
naaktslakken te vangen en te 
verwijderen. Dan heb je er de 
rest van het seizoen minder last 
van. De slakken die er nog waren, 
zaten voornamelijk op de doorge-
schoten postelein en sla.

Bedankt dat ik een kijkje in jullie 
tuin mocht nemen!

 Maria Derksen



Evenementen op het park    seizoen 2019
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Sommige tuinders gebruikten dit als hèt middel 
om makkelijk, snel en goedkoop van ongewenste 
planten en bomen af te komen.  Zelfs nadat de eer-
ste zorgelijke signalen over het middel verschenen, 
werd het nog steeds door velen gebruikt. Uit vele on-
derzoeken blijkt dat de schade die Round Up veroor-
zaakt, met glyfosaat als belangrijkste bestanddeel, 
groter is dan het beoogde onkruid alleen. Round Up 
komt via het grondwater en de voedselkringloop in 
een veel groter gebied terecht en heeft daardoor 
een effect op het ecosysteem. Het leidt tot schade 
aan het immuunsysteem en dna van vissen en kleine 
amfibieën, zoals kikkers en salamanders, die er aan 
dood kunnen gaan.
Fake onderzoek
Lange tijd leek het erop dat er tegenstrijdige con-
clusies werden getrokken uit onderzoeken naar de 
schadelijkheid van Round Up, waardoor het niet 
eenduidig vast leek te staan. Door een onthulling 
in 2017 die de naam Monsanto Papers kreeg, bleek 
dat deze tegenstrijdigheden geen toeval waren. Uit 
de interne mails van het bedrijf Monsanto bleek dat 
Monsanto zelf een ghostwriter ingezet had die op-
zettelijk artikelen schreef die twijfel moesten zaaien 
over de schadelijkheid van Round Up.
Deze praktijk van bedrijven om twijfel te zaaien over 
de schadelijke effecten van producten en methodes 
wordt vaak met succes toegepast. In het verleden 
hebben we dit ervaren bij de tabaksindustrie en op 
dit moment zien we het opnieuw gebeuren door de 
klimaat sceptici. Het hogere doel is natuurlijk om 
vooral de verkoop niet te schaden en daarmee de 
winsten zeker te stellen, kortom: geld verdienen ten 
koste van mens en natuur.
Een dure leugen
Monsanto leek weg te komen met deze kwalijke 
praktijk, maar dat lukte niet helemaal en zeker niet 

Round Up - Niet alleen 

Het onkruidbestrijdingsmiddel Round Up, ontwikkeld door het Amerikaanse 
bedrijf Monsanto, wordt al ruim veertig jaar wereldwijd verkocht. 

voor het bedrijf dat Round Up van hen kocht. In 
2018 nam Bayer, het Duitse farmaceutische bedrijf, 
Round Up van hen over. Vlak na de overname werd 
al de eerste rechtszaak gewonnen door een slacht-
offer van Round Up. De Amerikaanse Dewayne 
Johnson had jarenlang met Round Up gewerkt en 
heeft daarvan kanker gekregen. De rechtbank stelde 
hem in het gelijk en veroordeelde Monsanto tot een 
schadevergoeding van 254 miljoen euro. De dag 
erna werd Bayer geconfronteerd met een financië-
le strop doordat hun beurswaarde met 10 miljard 
euro daalde. Begin 2019 waren er meer dan 11.000 
mensen die een rechtszaak startten tegen Bayer (en 
Monsanto) vanwege kanker die Round Up bij hen 
veroorzaakt had. Volgens het laatste nieuws, begin 
augustus 2019, zijn er inmiddels 18.000 rechtszaken 
en stelt Bayer voor om in totaal 8 miljard dollar (7,3 
miljard euro) te betalen aan de slachtoffers. Inmid-
dels is de beurswaarde van Bayer gehalveerd.
Bij twijfel: geen risico nemen
Des te groter was de verrassing om Round Up nog 
steeds in de schappen van tuincentra te zien staan. 
De lobby om het product in de verkoop te hou-
den is groot. Ondanks de nog steeds toenemende 
rechtszaken duurt de twijfel over de schade aan de 
gezondheid nog steeds voort. De EU heeft besloten 
dat Round Up nog tot december 2022 gebruikt mag 
worden, maar in Frankrijk is Round Up 360 afgelo-
pen januari 2019 per direct en bij de wet verboden. 
Desondanks zou ik iedereen aanraden om bij twijfel 
geen risico te nemen. Niet alleen voor jezelf, maar 
ook voor je omgeving en volgende generaties. De 
Round Up die je gebruikt beperkt zich niet tot die 
ene plant waar je vanaf wilt, maar tast mogelijk je 
eigen gezondheid aan en via het grondwater en de 
voedselketen die van vele andere mensen, planten 
en dieren.

schadelijk voor ongewenste planten

Duurzame houtverwerking

Opties Kosten Tijdstip Waar en Hoe

1 Huur kleine hakselaar* €5 per 

dagdeel

zaterdag-

ochtend

Huren via de winkel

2 Takken haksel-klaar 

aanleveren op takken 

kar**

€15 Reserveren via 

de winkel

De takken kar wordt bij 

uw tuin bezorgd. U dient 

de takken kar zelf vol te 

laden

3 Takken niet hak-

sel-klaar aanleveren 

op takken kar

€22.50

4 Takken haksel-klaar 

met kruiwagen aanle-

veren***

 €2.50 Elke eerste 

zaterdag van 

de maand 

10.00-12.00

Bij de verzamelplek 

groenafval, achteraan 

het parkeerterrein 

5 Kruiwagen houtsnip-

pers ophalen

€1 Zolang de voor-

raad strekt op 

hakseldagen

Muntje(s) kopen bij de 

winkel

6 Halve/hele  kar hout-

snippers bestellen

€12.50/25 Reserveren via 

de winkel

De snippers worden bij 

uw tuin  bezorgd, denk 

aan een zeil!

* wel geschikt om te verwerken met de kleine 
hakselaar: kleine takken met een diameter tot 
35mm.
niet geschikt om te verwerken met de kleine 
hakselaar: takken met een diameter groter dan 
35mm, materiaal anders dan takken van bomen/
struiken (bijv. plantenwortels, bamboe, onkruid, 
onnatuurlijke materialen) 
** een haksel-klare kar betekent dat: 
-de kar slechts hout bevat met een diameter 
kleiner dan 16 cm.
-takken in de lengte van de kar worden opgesta-
peld waarbij de dikke kant van de takken/stam-
men aan 1 zijde liggen
een niet haksel-klare kar betekent dat: er takken 
zijn met een diameter groter dan 16 cm of dat er 
materiaal op ligt anders dan takken van bomen/
struiken (bijv. plantenwortels, bamboe, onkruid, 
onnatuurlijke materialen). De takken kriskras 
gestapeld zijn.
*** een haksel-klare kruiwagen betekent dat:
-de kar slechts hout bevat met een diameter niet 
groter dan 16 cm
-takken in één richting gestapeld, dikke kant 
van de tak/stammen aan 1 zijde, worden aange-
leverd. 
een niet haksel-klare kruiwagen betekent dat:  
er takken zijn met een diameter groter dan 16 
cm, de takken niet in één richting gestapeld zijn 
of dat er materiaal ligt anders dan takken van 
bomen/struiken (bijv. plantenwortels, bamboe, 
onkruid, onnatuurlijke materialen).
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WILDPLUKWANDELING

In de rubriek RONDOM TUINWIJCK- tip 2: Aan 
de rand van Zunderdorp, of eigenlijk op de weg 
er naar toe, staat een klein tuinhuisje naast 
een boerderij. Als je niet oplet, rijd je er zo aan 
voorbij, maar als je goed kijkt zie je in de berm 
een bordje staan met een pijl die er naar wijst, 
met het opschrift “Melktap”.  

RONDOM TUINWIJCK

Je fiets kun je parkeren naast 
het hek van de boerderij. Je auto 
kun je kwijt aan de overkant 
op een parkeerplaatsje aan het 
weiland. 
De deur van het melktap huisje 
staat altijd open en de ganzen 
die er naast staan, verwelkomen 
je luidruchtig. Er staan plastic 
bekertjes voor wie alleen een 
glaasje melk wil drinken, maar 
wie meer wil moet zijn eigen fles 
of jerrycan meenemen. Voor 
0,90 cent per liter kun je 24 uur 
per dag ijskoude verse rauwe 
melk tappen, afkomstig van 
de koeien van Ons Verlangen. 
Neem wel klein geld mee, want 
pinnen kan daar niet.
Zorgboerderij Ons verlangen is 
een biologisch melkveebedrijf 
met melkkoeien, schapen, paar-
den, kippen, geiten, konijnen 
en varkens. Daarnaast verlenen 
zij zorg aan ongeveer 40 hulp-
boeren. Ons verlangen heeft 
verschillende locaties en even 
voorbij de melktap is de boer-
derijwinkel waar zij hun eigen 
zuivel en (echte uitloop) eieren 
verkopen en vlees in kleine hoe-
veelheden. Hierover later meer 
in een volgende Gazet.
Melktap Ons Verlangen
Broekergouw 5
Zunderdorp

deel 2 

De melktap 
van 

Zunderdorp

Tessa Boerman

Rimpelroos recept - Rosa rugosa, 
staat in grote struiken (oa) op de 
parkeerplaats.

pluk 2 handen vol blaadjes, was deze 
en zet ze op 1 liter koud water. Laat 
dit 24 u staan met stukken citroen. 
Daarna zeven en in een pan met 
suiker (600 gr om het een jaar te 
kunnen bewaren), alleen even aan 
de kook brengen en meteen uitzet-
ten. In en goed gereinigde, steriel 
gemaakte glazen pot of fles zodat 
je ook kunt genieten van de mooie 
dieproze kleur 

Rimpelroos - waarvan je limonade kunt maken, zie hieronder.
Daglelie - met eetbare bloem.
Hosta - met eetbare bloem.
Mosterdbloem (zwarte mosterd) - bloemetjes kun je wokken of er olie 
van maken voor in de sla.
Madeliefje - bloemblaadjes voor in de sla
Zuring - medicinaal, tegen brandnetelprikken (ook wegebree is daarvoor 
geschikt)
Look - blaadjes hebben een uiengeur, verwarm ze niet!
Winde - bloemblaadjes lekker met zoetigheid (wel een beetje bittere 
smaak)
Krentenboom - eetbare vruchtjes, half juni rijp
Zevenblad - medicinaal, je kunt er thee van trekken voor behandeling van 
reuma en jicht. Het heeft een wortel, peterseliesmaak.
Stokroos - bloemetjes zijn eetbaar.
Vogelmuur - lekker in sla, smaakt naar tuinkers.
Molganzevoet - lekker in sla
Paardenbloem - bloemblaadjes eetbaar, medicinaal werkt het als natuur-
lijke plaspil.
Akkerkool - eetbaar als kruid. Wrange smaak.
Hondsdraf - lekker als smeersel samen met geitenkaas, groeit tussen het 
gras.
Robbertskruid - bloemblaadjes eetbaar, samen met geitenkaas. Helende 
wortel.
Moeraspirea - lekker in limonade.
Klaverzuring - lekker in sla

Tijdens de Open kunst & tuindag werd er een druk-
bezochte wildplukwandeling georganiseerd door....
We waren overweldigd door wat er een hoop nooit 
verwacht eetbaars, groeit en bloeit. Hieronder een 
aantal van onze bevindingen en een recept.
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BEROEPENOP TUINWIJCK

Met veel humor en geanimeerd 
vertelt Theo over die tijd als ik de 
foto’s van hem kom maken over 
alle belevenissen en activiteiten 
die hij daar organiseerde. De 
meest geweldige shows werden 
georganiseerd in de Bijlmer 
vooral voor de vrouwenafdeling 
waar Theo het meest werkte. Veel 
was mogelijk in die tijd. Herman 
Brood kwam bijvoorbeeld met al-
le liefde een concert geven en het 
werd een operatie van jewelste. 
De hele countdown crew kwam 
alles inrichten en het hele con-
cert werd getaped en schijnt nog 
terug te vinden te zijn op youtu-
be. Herman was een toffe peer 
die voor alle vrouwen een poster 
signeerde. En zo kwamen er nog 
meer wereldklasse bands op 
bezoek, zoals de Golden Earring. 
Theo denkt dat het mede moge-
lijk was omdat de bands nieuws-
gierig waren naar een vrouwen-
gevangenis en ze deden het altijd 
gratis. Zo was eigenlijk het laatste 
concert van Doe Maar niet in 
Paradiso maar in de Bijlmer Bajes 
toen de band al afscheid had 
genomen van het publiek.
We raken ook aan de praat over 
de vrouwelijke gevangenen en dat 

er veel vrouwen zaten uit Colom-
bia. Vaak vrouwen die uit armoe-
de of om de behandeling van een 
ziek kind te betalen, zich lieten 
overhalen om drugs te smok-
kelen. Natuurlijk zaten er ook 
boefjes tussen. Theo vertelt over 
het gereedschap wat elke avond 
keurig werd geteld om er voor te 
zorgen dat er niets zou verdwij-
nen om ontsnappingspogingen 
of gebruik als wapens tegen te 
gaan.  De dames waren niet voor 
één gat te vangen en maakten 
de vijlen na in klei waarbij ze de 
echte hadden meegenomen. 
Tijdens het zonnen op de binnen-
plaats lichtte één van de vrouwen 
zichzelf op en liet aan Theo zien 
waar de echte vijlen waren. 
Dat er veel meer mogelijk was in 
die tijd, blijkt wel uit het voor-
beeld waarbij de gevangenen 
tijdens een feest een zakje kregen 

met maïzena wat natuurlijk in 
eerste instantie leidde tot veel 
enthousiasme omdat door de ge-
vangen cocaïne werd verwacht. 
Ook een grote show met drag 
queens werd georganiseerd. 
Theo vertelt in details hoe één 
van de internationaal vermaarde 
dragqueens met een enorm lijf, 
aan de achterkant van zijn jurk 
een enorm gat had zitten ter 
hoogte van een enorme kont. De 
jurk bevatte ook allemaal koor-
tjes. Aan het einde van de show 
trok ze aan de koordjes en de he-
le jurk ging als een soort luxaflex 
omhoog tot grote hilariteit van 
iedereen.
Waarschijnlijk heb ik nu nog 
maar de helft verteld van alle 
verhalen die de revue passeer-
den, maar het geeft een beetje 
een indruk van alle avonturen 
van Theo die ook nog eens jaren 
achter elkaar Nederlands kam-
pioen worstelen was en die in 
de wintermaanden in Spanje 
bivakkeert. Het Parool publiceer-
de twee jaar geleden een artikel 
over Theo dus voor nog meer 
sappige details, kunnen jullie dat 
artikel lezen.
Henri Blommers

In onze rubriek beroepen op Tuinwijck, deze keer Theo Lammers.

Alhoewel Theo ongeveer alle mogelijke beroepen heeft uitgeoefend die 
er maar te bedenken zijn, om er een paar te noemen: pompbediende, 
hondenuitlater, badstewart, tegelzetter, metselaar, paardenwagenmenner 
van brouwerij Amstel, sporthalbediende en bromfietsmonteur, 
richten we ons in dit artikel op zijn werk in de Bijlmer Bajes waar hij 
ontspanningsleider en sociaal cultureel werker was van 1978 tot 2006. 

AAN HET EINDE 
TROK ZE AAN DE 
KOORDJES EN DE 
HELE JURK GING ALS 
EEN LUXAFLEX OM-
HOOG
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NIEUWS, INFO & MEER

Ruim anderhalf jaar geleden werd het idee in een 
najaars ALV uitgelegd aan de leden. De werkgroep is 
daarna informatie gaan verzamelen door bij Amstel-
glorie en Ons Buiten op bezoek te gaan.
Deze volkstuincomplexen hebben beiden al een 
sociaal huisje.
Wij kregen inzicht in hun doelgroepen, de tijd, die 
zij investeerden, hoeveel startkapitaal er nodig was 
en hoeveel geld er nodig is om het logeerhuisje te 
onderhouden. 
Wij besloten om een enquête onder de leden te 
houden over of zij positief tegenover het initiatief, 
stonden, welke doelgroepen er gebruik zouden 
kunnen maken van het logeerhuisje en waar we het 
geld voor de koop en de verbouw van het huisje 
vandaan moesten halen. In de ALV van 24 novem-
ber 2018 heeft de werkgroep de resultaten van de 
enquête gepresenteerd. De doelgroepen die de 
meeste steun hadden waren: ouderen (oud tuin-
ders), mensen met een (fysieke) beperking en kleine 
gezinnen met een kleine beurs. 
Er zijn toen 2 punten in stemming gebracht: 
1. kan de werkgroep door met het initiatief 
2. de werkgroeps zal eerst kijken of zij het geld voor 
dit project, 25.000 euro, via sponsoractiviteiten en 
fondsen bij elkaar zou krijgen. 
Wij zijn hier inmiddels mee begonnen. Er is een 
sponsorbingo geweest, waarvan de opbrengst 720 
euro was. Jan-Willem en Ineke Verweij gaan ons 
helpen met het fondsen werven, bij o.a het Oran-
jefonds en de Rabobank. Wij zullen u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen.
Cora, Pim, Judith, Ineke, Sonja

Hoe staat het met het logeerhuisje?
 
Het idee van een logeerhuisje was tot onze verras-

Karels’ 
bloemen 
quiz
vraag 1  Vulling voor het bed van een heilige vrouw.
vraag 2 Bloem met zuivelproduct.
vraag 3  Een goddelijke doch scherpe plant
vraag 4 Een roos met een ferme tik.
vraag 5 Een voorjaarsbode op wintergrond.
vraag 6  Een buitengewoon werkzaam meisje.

ANTWOORDEN

1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________

4.____________________________

5.____________________________

6.____________________________

De 6 goede oplossingen zijn goed voor een gratis 
plant af te halen in de kas.
De oplossing komt in de volgende Gazet,  
met dan weer een nieuwe quiz. De antwoorden van 
de vorige quiz zijn: Vraag 1 Aaronskelk, 2 Margriet, 3 
Judaspenning,  4 Vergeet-mij-nietje, 5 Tien geboden, 
6 Anjer

♥

♥

Het idee van een logeerhuisje is al 
een keer eerder geopperd.  Tien of 
12 jaar geleden was er een plan voor 
een sociaal huisje. Deze plannen zijn 
toen echter binnen de muren van 
de bestuurskamer gebleven. Toen 
was de aanleiding een tuinder die, 
ondanks ernstige ziekte, op zijn tuin 
wilde blijven. Destijds was het idee 
achter een sociaal huisje om tuinders 
die hun tuin op moesten geven, een 
vakantieplek te bieden.

HOE STAAT HET MET 
HET LOGEERHUISJE?

Het vogeleiland is daardoor weer uitgebreid met 2 
extra volken. Meestal zwermen de bijen vroeger in 
het jaar dus dit was een positieve verrassing voor 
ons. 
Het geschepte volkje was redelijk groot waardoor we 
denken dat het een voorzwerm was. Bij een voor-
zwerm vertrekt de oude koningin met een deel van 
het volk, opzoek naar een nieuw onderkomen. In de 
kast blijft dan een deel van het volk met de nieuwe 
gemaakte koninginnen. Een van deze koninginnen 
zal de nieuwe opvolger worden van de reeds vertrok-
ken koningin. 
De andere nieuwe gemaakte jonge koninginnen 
vertrekken ook met een deel van het volk. Dit heet 
dan een nazwerm. Wij denken dat de zwerm die wo-
ning gezocht had in de lege bijenkast een nazwerm 
geweest is. Nazwermen zijn vaak kleiner dan voor-
zwermen.
Het volk van de voorzwerm deed het aanvankelijk 
goed, maar vorige week is gebleken dat er geen 
koningin meer in het volk aanwezig was. Dit gebeurd 
soms en een ramp voor het volk. Zonder koningin 
geen nieuwe nakomelingen. Per slot van rekening 
kan alleen de koningin zorgen voor nageslacht. Zon-
der koningin sterft het volk.
Alleen als er nog eitjes aanwezig zijn die niet ouder 
zijn dan 3 dagen kan het volk het probleem van de 
afwezige koningin zelf oplossen. Dit doen zij door de 
eitjes speciaal voedsel te geven waardoor de larven 
uitgroeien tot een koningin. Maar in dit geval heeft 
het volk het probleem niet zelf kunnen oplossen en 
wordt dit koningin loze volk samengevoegd bij een 
ander klein volkje. Zo kunnen zij samen een groot en 
sterk volk vormen dat de winter zou moeten kunnen 
doorkomen.
De zwerm die zich heeft gevestigd in de lege bijen-
kast doet het erg goed. Het volk groeit gestaag en is 
duidelijk bezig met de voorbereiding voor de winter. 
Het is belangrijk dat het volk zorgt dat er genoeg 
winterbijen zijn om de winter door te komen. Veel 
bijen in een volk kunnen de koningin en zichzelf 
beter warm houden dan kleine volkjes en hebben 

daarom een grotere kans tot overleven.  met al een 
spannende tijd voor de 2 nieuwe volken op ons park. 
To be continued!
Bijen weetje:  Zo’n 60.000 bijen met volle honing-
blaasjes staat gelijk aan 3 kg nectar (bloemsap), van 
deze 3 kg maken ze uiteindelijk 1 kilo honing.
Bijen tip: In deze tijd denken vele van ons al weer na 
over nieuwe bollen voor de tuin. Veel bollen, zaden, 
of planten zijn behandeld met neonicotinoiden, dit is 
een landbouwgif dat zeer dodelijk is voor insecten. 
Doordat de bollen, zaden of planten behandeld zijn 
komt het door de bollen, zaden en planten voor uw 
tuin in contact met de bijen waardoor zij sterven. 
Onze tip is daarom: koop biologische bollen voor uw 
tuin. Als je zoekt op internet kom je veel aanbieders 
tegen. Hier een paar voorbeelden;  
https://www.naturalbulbs.nl   
https://www.ecobulbs.nl http://huibertsbloembollen.nl
Favoriete van de bij in het najaar: ijzerhart, vlinder-
struik, herfst aster, koninginnenkruid, hemelsleutel 
en klimop.

SEPT 2019

Na het laatste schrijven in de gazet kregen wij een bericht van de voorzitter dat er een zwerm was op het 
park. Gelukkig is het gelukt om de zwerf te scheppen. Ook zat er een zwerm in een lege bijenkast van ons. 

UITBREIDING
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VERFRAAIING
NIEUWS VAN DE 

Met het moment dat Cora Mul-
der tijdens ons laatste commis-
sieoverleg aangaf te stoppen 
met de verfraaiing en meer een 
rol ambieert in het begeleiden 
van nieuwe tuinders en Maartje 
Root naar voren bracht dat ze 
het te druk had met alle com-
missiewerk en niet meer met de 
tuinbeurten mee gaat lopen was 
het duidelijk dat we twee nieuwe 
leden zoeken voor de commissie. 
Zelf heb ik 6 jaar geleden na een 
rondgang langs diverse tuinpar-
ken voor een tuin op Tuinwijck 
gekozen mede omdat het zo 
ruim was opgezet.  De waarschu-
wing van het toenmalige bestuur 
dat er ook tuinbeurten aan vast 
zaten heb ik gelabeld als een ge-
zellig verenigingsmoment en die 
insteek hou ik graag vast tijdens 
de zaterdagochtenden. In dat-

Als commissie hebben we naast 
de tuinbeurten 4 gezellige 
vergaderingen per jaar, kan je 
meebepalen in de inrichting van 
het park en tijdens de opening 
en afsluiting van het seizoen je 
fameuze culinaire kwaliteiten 
ontplooien met soep bij de lunch. 

zelfde jaar ben ik bij  de verfraai-
ing gevraagd omdat ik verstand 
van onkruid had!  Verdere kennis 
van planten is overigens ook best 
handig.
Als commissie  hebben we naast 
de tuinbeurten 4 gezellige verga-
deringen per jaar, kan je mee-
bepalen in de inrichting van het 
park en kan je tijdens de opening 
en afsluiting van het seizoen je 
fameuze culinaire kwaliteiten ont-
plooien met soep bij de lunch. 
Over dat laatste gesproken; wil 
iedereen zelf een soepkom, bord 
en bestek meenemen. De weg-
werp plastic borden, koppen en 
bestek zijn niet meer van deze 
tijd.
We nodigen jullie van harte uit 
aan de commissie deel te nemen. 

Jan Willem Wartena_ Commissie Verfraaiing

Nieuwe  leden gezocht voor de 
Verfraaiingscommissie!
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Pratend over de pronkboon (hieronder) vroegen 
we ons af wat er nog meer voor schoonheid te 
vinden is op ons prachtige park. Hier vind je 
een bloemlezing in beeld van pronkstukken op 
verschillende tuinen.

Houten beeld

Poëtische stapeling van stenen

Pompoenboom

Natuurlijke pergola 

Icarus

Hek-hond 

Pronkboon

Stilleven met bank – boom – en keienpad

Vijver met Balinees beeld 

Engel met brug 

Karels Canna

Pronkstukken 
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NIEUWS, INFO & MEER

De winkel, als nieuw!
Ron, bedankt voor ons verbouwde winkeltje!

De vloer liep schuin af en je zakte, en misschien 
niet alleen bijkans, door de vloer. Het winkeltje 
was opgegeven en klaar voor de sloop. Maar 
sloop is duur want dat betekent dat er ook 

een heel nieuw winkeltje weer gebouwd moest 
worden. Marcella ontwierp het decor en vele 
mensen hielpen mee zoals Floyd en nog meer 

handige handen.

De ster van dit alles was Ron die het leeuwendeel 
uitvoerde en met pijn in de knieën maar door 

bleef buffelen om Tuinwijck een geheel verbouwd 
winkeltje te geven. Namens alle tuinders 

Tuinwijck en het bestuur: Enorm veel dank!

♥
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Hoppa, herfstdecoreren! Lekker knus   
pompoenen sparen en verven, je hebt ze toch 
al nodig voor Halloween. De geweien kun je 
ook gewoon van een mooie tak of gevonden 
plantenwortel maken, jagen is zo oldscool...

3

Zwarte band boomstammetjes stapelen verdienen? 
Maak dan eerst een rechthoek van platen waarbinnen 
je begint te stapelen. Het wiel in het midden is 
vastgemaakt aan de achterkant. Zo krijg je dit 
fantastische effect.

Barbecue bar aan 
de ene kant en 
kruidenrek aan de 
andere. Gewoon 
twee pallets 
tegen elkaar 
plakken, wat een 
vernuft!

Als je toch met pompoenen bezig bent: hol ze 
uit, plaats er een blik in en gebruik ze als vaas.

evelyne dielen

Vooruit, nog 
even Ibiza vibes. 
Met wat pallet 
meubels, kleden 
en kussens kom 
je al snel in de 
sfeer. Leuk om 
daar in de herfst 
alvast plannen 
voor te maken.

Veel kruiden komen uit warme gebieden (denk aan 
rozemarijn, tijm, oregano, etc.) en zijn in Nederland 
matig winterhard. Plaats ze in een pot: in de zomer 
lekker warm, niet te nat, en de grondsamenstelling 
aangepast naar behoeften van de plant, en in de 
winter kun je de plant dan beschermd of zelfs vorstvrij 
overwinteren.

5
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