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colofon redactie

Tuinpark Buikslotermeer

Afdeling van de Bond van Volkstuinders Amsterdam
Volendammerweg 305 1027 EA Amsterdam Tel.: 020-8943399 (spreek voicemail in)
www.tuinparkbuikslotermeer.nl email: bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl
Redactie tuinkrant
Arie Snel (teksten)
Guus van Veen (teksten en
vormgeving)
		
Els Knipscheer (eindredactie)

tuin 227
tuin 221
tuin 176

Redactie website
Jan de Jong
tuin 179
webmaster@tuinparkbuikslotermeer.nl
Drukwerk
Bond van Volkstuinders
Volendammerweg 301
1027 EA Amsterdam
Advertenties
Voor info en tarieven
Post- en krantbezorging
Jan Terweij

Nieuwe Kopij
De volgende tuinkrant verschijnt
half april 2014
Wilt u een bijdrage leveren aan onze
tuinkrant? Ook foto’s zijn welkom
Mail dan voor 20 maart naar
guusvanveen@online.nl
De redactie behoudt zich het recht voor
om ingezonden stukken te weigeren, in te
korten en of aan te passen. Onderteken uw
stukken want anonieme stukken worden
niet geplaatst.

Goed om te weten
tel 06-23237380
tuin 86

Ziekenhuis Boven IJ
Statenjachtstraat 1 1034 CS Amsterdam
tel: 020-6346346

Alarmnummer brandweer / politie
tel: 112
Politie
Bureau Waddenweg tel: 0900 8844
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van het bestuur

ADVERTENTIE

H

De grootste
speciaalzaak in
Nederland voor

Dwarsslaap mechaniek

Twilight mechaniek

SLAAPBANKEN
& BEDKASTEN
Kom naar onze
showroom voor het
hele assortiment

Een nieuw tuinjaar

et bestuur wenst u in 2014 een mooi
nieuw tuinseizoen. De zachte winter is
bijna voorbij en ik zie voorzichtig alweer de
tuinders aan de slag gaan in hun tuin. Heerlijk om na de donkere dagen weer de zon te
zien en met de handen de aarde in te gaan.
Eind 2013 zijn we gestart met de inschrijving voor elektra op de tuinen. Helaas hebben we nog niet de benodigde 60% inschrijving behaald, maar met 53% zijn we al heel
erg dichtbij. Elders in deze tuinkrant leest u
meer over de stand van zaken.
Op 30 november hebben we tijdens de najaarsvergadering de begroting en de tuinlasten voor 2014 vastgesteld. Gelukkig zijn we
erin geslaagd de tuinlasten voor iedereen
omlaag te krijgen. De tijden zijn al duur genoeg en daarom is het goed dat we met el-

Showroom:
Middenweg 109-113a
1098 AH Amsterdam

Opklapbed Cubed

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

Doordat vorig jaar bij alle tuinders de watermeterstanden zijn opgenomen hebben
we een goed zicht op het individuele watergebruik. Voor sommige tuinders heeft
dit geleid tot een onprettige verrassing op
de tuinlastenrekening. Bij deze tuinders was
meestal het waterverbruik al jaren geschat
en was het verbruik (veel) hoger. Met veel
van deze tuinders zijn we in gesprek over
de betaling van de rekening.
Tot slot wil ik u graag wijzen op verschillende vacatures in het bestuur en commissies. Doe mee en laat het tuinpark bloeien.
Chris de Wild Propitius voorzitter

van de redactie

H
Bedkast Florenz

kaar goed naar de kosten kijken om het tuinieren op ons tuinpark betaalbaar te houden.

Volop bloesem

è hè eindelijk worden de dagen langer, de bloesems lopen uit, de
krokussen staan weer in bloei. De lente is er. En met de lente komt
de eerste tuinkrant. Boordevol met informatie over onze tuinlasten,
een noodkreet van het bestuur met het dringende verzoek om meer
bestuursleden, lente impressies en aankondigingen van activiteiten. Ons
tuinseizoen ontluikt. Dat dit seizoen u weer veel inspiratie brengt op
de tuin en dat uw plannen lukken en u dit jaar succes hebt met het
oogsten van uw groente, fruit en bloemen. Veel leesplezier en veel plezier op de tuin.
De redactie, Arie Snel tuin 227
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advertentie

www.hermansblokhuizen.nl
info@hermansblokhuizen.nl
tel; 0653 200 937

60% inschrijving voor
elektra nog niet gehaald

O
persoonlijk advies en kwaliteit voor een betaalbare prijs
Stapelbare Noord Europese wandbalken in diverse diktes vanaf 50mm
Draaikiep-ramen met isolatieglas

Aanvullende acties

Vele opties mogelijk zoals:

o
o
o
o

Impregneren
Montage
Dakisolatie
Dakpanprofielplaten

Ook standaard schuurtje van 200x300cm
Maatwerk geen probleem
Eigen import
Al vele jaren dé leverancier van blokhutten op de Amsterdamse Volkstuinen.

Flamingo met panorama ramen

ndanks een grote inspanning van het
bestuur is de 60% inschrijving voor de
aanleg van elektra op ons tuinpark nog niet
gehaald. Helaas hebben we dus nog geen
opdracht kunnen geven aan de aannemer
om te beginnen met de aanleg van het
netwerk. Eventuele aanleg zal dus op zijn
vroegst in het najaar plaatsvinden als we
voldoende inschrijvingen hebben.

	
  

Reiger maatwerk

In december hadden we na zelfs na een belronde door het bestuur nog maar 210 reacties. 36 tuinders hebben niet gereageerd.
129 tuinders (52,4%) hebben ‘Ja’ gezegd en
81 ‘Nee’. We komen dus nog 20 inschrijvingen tekort.
Omdat veel tuinders nog niet hebben gereageerd, hebben we in februari iedereen
nogmaals aangeschreven die niet had gereageerd. We wachten de reactie van deze
tuinders af.
Alternatieven

Tijdens de Najaarsvergadering is door leden gevraagd om te kijken of de tuinen die
te koop staan meegeteld kunnen worden.
Aangezien de huidige eigenaren veelal ‘Nee’
hebben ingevuld kunnen we daar helaas
niet op vooruit lopen.
Er zijn ook tuinders die hebben aangegeven
gespreid te willen betalen. Helaas kunnen
we daar niet aan voldoen, omdat de aannemer betaald moet worden en we buiten
het afgesproken bedrag niet veel meer kun-

nen voorschieten. Maar nu de aanleg in ieder geval is verschoven naar het najaar kan
het zijn dat tuinders langer kunnen sparen
of een deel van hun vakantiegeld kunnen
gebruiken voor de aanleg. Als dat voor u
geldt en u heeft in eerste instantie ‘Nee’
gezegd, kunt u zich alsnog inschrijven door
een brief of een email aan het bestuur te
schrijven. Bij voldoende inschrijving zal u nu
waarschijnlijk in juni 2014 uw aansluiting
moeten betalen. We roepen uiteraard alle
tuinders die ‘ Ja’ hebben gezegd op het benodigde bedrag nog even te reserveren.
De komende tijd gaat het bestuur ook in
overleg met de aannemer Seijsener om te
kijken wat de mogelijkheden zijn in de huidige situatie.
Voorjaarsvergadering

Zoals u ziet zijn er nog verschillende acties
die het bestuur gaat ondernemen om de
aanleg van elektra te realiseren. Zeker omdat er een ruime meerderheid daadwerkelijk elektra wil en dat we bijna bij het benodigde aantal inschrijvingen zijn. Tijdens de
voorjaarsvergadering willen wij hier graag
met u verder over praten en eventueel
voorstellen op tafel leggen. Mocht u ideeën
hebben dan vernemen wij dat graag van u.
Chris de Wild Propitius voorzitter
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van de redactiecommissie

De redactie van de tuinkrant zoekt:
Een eindredacteur, die goed is in de
Nederlandse taal en als taak heeft
alles na te lezen en te corrigeren voordat
de krant naar de drukker gaat.
Mail naar: redactie@tuinparkbuikslotermeer.nl

tuintips

Zaaien onder glas

Het is nu de tijd om te zaaien.
Enkele tips.
• Gebruik bij voorkeur kunststof zaaibakken. Ze breken niet als je ze op pakt, zijn
makkelijk schoon te maken en weer te
gebruiken. Bewaar ze echter wel in het
donker. Ze worden broos van te veel licht.

• Je kunt ook zogenaamde multi potten gebruiken voor grote zaden zoals stokrozen
of voor zaailingen die niet verplant willen
worden zoals lupine, salvia en fluitenkruid.

• Gebruik de beste zaaigrond, een mengsel van leem, turf , zand en langzaam werkende meststof.

• Laat de grond in de zaaibakken nooit helemaal uitdrogen, want dan gaan de tere
worteltjes dood.

• Druk de grond stevig aan de in zaaibakken
om de lucht te verwijderen. In een luchtbel krijgen de kleine wortels geen water
en voedingsstoffen.

• Door na het zaaien de grond af te dekken met bijv. een krant blijft het donker
en zullen veel zaadjes sneller kiemen. (behalve siertabak).

• Gebruik bij voorkeur vierkant potjes, je
kunt er daarvan veel kwijt in/op een kleine ruimte.

• Controleer elke dag of de zaden kiemen
en haal in dat geval meteen de krant weg
en zet de bak in het volle licht.
 Arie Snel tuin 227
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• Maak de grond voor het zaaien altijd
vochtig.

recept

I ❤ groente
D

it boek is een ode aan de groente. Je moet het niet kopen voor
de vormgeving en de foto’s: je moet
het kopen voor de recepten, die zijn
geweldig en simpel. Dus geen urenlange zoektocht naar kruiden maar
gewoon aan de slag. Wat dacht je van
een Zoete courgettecake met gember, walnoten en olijfolie of van een
Kabak mücver (een beignets gemaakt
van courgettes) of verse doperwtjes
gekookt met het hart van botersla. Ik
vond het boek pas in de winter dus
ik moet alle zomergroenten nog uit
gaan proberen maar het lezen brengt
al het water aan de lippen. En wat
ook zo handig is de recepten zijn
voor 2 personen.
Er stond ook een klassieker in die ik
wel een paar keer gemaakt heb (met
veel succes en op verzoek nog een
paar keer):

Langzaam gestoofde rode kool met appel
en steranijs

Voor 2 personen:
½ rode kool, in dunne reepjes
1 kleine ui, gesnipperd
2 teentjes knoflook, fijngesneden
2 friszoete appels geschild en in kleine stukjes
3cm. verse gemberwortel, fijngesneden
3 kruidnagels
2 el appelazijn
2 el suiker
40 gr roomboter

Verwarm de oven op 160 graden. Doe de kool,
ui, knoflook, appel, gember en specerijen in een
ovenbestendige pan, liefst een zware stoofpan.
Voeg ¾ theelepel zout en flink wat versgemalen
peper toe en vervolgens de azijn en de suiker.
Schep alles goed om. Verdeel de boter in klontjes
over de kool. Leg een deksel op de pan en zet
hem 1 ½ - 2 uur in de oven tot hij gaar en zacht
is. Schep de kool tussendoor een keer om.
In de volgende krant komen wat recepten met
courgette.
En wie niet wachten kan dit boek is
het aanschaffen waard: I love groente
van Janneke Vreugdenhil.
Arie Snel tuin 227
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van het bestuur

Oproep
voor nieuwe
bestuurders
en
commissieleden
Een aantal bestuursleden treedt dit
jaar af. Om goed te functioneren als
bestuur moeten er minimaal vijf
leden zijn. Laten we onze
zelfstandigheid behouden en meld
u aan. Met uw hulp kunnen we
meer voor elkaar krijgen.

•Nieuwe bestuursleden

Het bestuur bestaat momenteel uit zes
personen. Na de najaarsvergadering 2014
treedt Suzan Dogan af en aan het einde
van het jaar ook Ewald van Wilsem en Erol
Cirgirci. We zijn dus dringend op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Vijf is het minimum
aantal bestuursleden om als zelfstandige
afdeling te functioneren. Het bestuur raakt
dus zwaar onderbezet, waardoor dan vele
zaken niet opgepakt kunnen worden. Met
meer bestuursleden kunnen we het werk
meer verdelen en meer zaken oppakken.
Voor het einde van het jaar zullen we meerdere nieuwe bestuurders moeten hebben.
Als we deze dan nog niet gevonden hebben verliezen we de bevoegdheid om eigen beleid te voeren en mogen volgens de
Bondsregels alleen nog lopende zaken afgehandeld worden.
Hierbij doen we dus een oproep voor nieuwe bestuursleden. Door samen de schouders eronder te zetten kunnen we nieuwe
ambities oppakken en waar gaan maken.
Naast algemeen bestuurders die een specifieke taak kunnen krijgen zijn we dringend op zoek naar een nieuwe
penningmeester en secretaris. De
werkzaamheden van de penningmeester en
secretaris kunnen ook verdeeld worden onder meerdere bestuurders of worden ondersteund door mensen buiten het bestuur.
Kandidaten kunnen zich schriftelijk of per email melden.

Voor meer informatie of aanmelding
kunt u mailen naar de voorzitter:
voorzitter@tuinparkbuikslotermeer.

•Bouwcommissie

We zijn op zoek naar Bouwbegeleiders/
taxateurs m/v.
Als lid van de bouwcommissie help je mee
met het begeleiden van bouwaanvragen.
Je helpt actief mee met het taxeren van
bouwsels (bij verkoop) en met de controle
op de naleving van het bouwreglement.
Geïnteresseerden kunnen zich melden
bij de voorzitter: voorzitter@tuinparkbuikslotermeer.nl

•Elektracommissie

U heeft kunnen lezen dat we nog niet de
60% inschrijvingen voor de aanleg van elektra op ons tuinpark hebben bereikt. Het bestuur blijft zich inzetten om elektra op het
tuinpark aan te leggen voor wie dat wil. Dat
doen we graag met een nieuw te vormen
elektracommissie. Leden van de commissie
denken mee hoe we alsnog tot het benodigde aantal inschrijvingen kunnen komen,
begeleiden de aanleg en bewaken na aanleg de individuele aansluitingen. Tuinders die
hier aan bij willen dragen roepen we op om
zich te melden.
Geïnteresseerden kunnen zich melden
bij de voorzitter: voorzitter@tuinparkbuikslotermeer.nl
Chris de Wild Propitius voorzitter

Laten we onze zelfstandigheid als
tuinpark behouden. Meld u aan voor
het bestuur!
10 p maart 2014
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De Groenwinkel
Adriaan Loosjesstraat 40
(tussen Kadoelenwerf en Oostzanerwerf)

1035 XS Amsterdam-Noord
Tel. 06 51945014/0182-393394
www.degroenwinkel.nl
Tuinliefhebbers opgelet,
Bomen-Bloemheesters-Coniferen-Vruchtbomen-KlimplantenHaagconiferen-Vaste planten enz. staan fris en kerngezond te
wachten op een plekje in uw tuinpark.
U kunt keuze maken uit een groot assortiment 1e kwaliteit
beplantingsmateriaal.
Bij ons kopen betekent kopen zonder risico, want wij geven
u 1 jaar garantie op het aanslaan.
Vergelijk onze prijzen met die van anderen. U zult zien, bij de
Groenwinkel koopt u de mooiste planten tegen de
voordeligste prijzen.
Al onze bomen en planten hebben een kluit of staan in pot,
dus verplanten kan altijd zonder enig probleem. Ook planten
die wij zelf niet in voorraad hebben, kunnen wij u bijna altijd
leveren, ook bijzondere en zeldzame soorten (groot en klein).
Verder geven wij u graag gratis deskundig advies over de groei,
bloei en verzorging van bomen en planten.

Wereldmaaltijden
in 2014

Vorig tuinseizoen is er met veel plezier en met veel
succes door een aantal tuinders heerlijk gekookt.
Zonder uitzondering werd elk diner drukbezocht en
kunnen we terugkijken op vier gezellige avonden met
bijzonder eten.
Dit initiatief willen we in het komende seizoen graag
herhalen. Op dit moment vindt een inventarisatie
plaats en hebben zich al een paar enthousiaste koks
aangemeld. Zeker is al dat in de maanden mei, juni,
augustus en september weer heerlijk gekookt gaat
worden in onze clubhuiskeuken. Vind je het leuk om
mee te helpen of heb je ideeën om zelf een diner
samen te stellen en te koken, neem dan even contact
met mij op via e-mail.
marianne.maarseveen54@gmail.com
Wordt vervolgd!
Marianne Maarseveen tuin 192

Openingstijden winkel: Voorjaar do/vr/za 10.00-17.00
Najaar
za
10.00-17.00
Leden van het tuinpark Buikslotermeer
Al ruim 30krijgen
jaar een
bomen
en tuinplanten
10%begrip
korting,in
ook
in de winkel.
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uitnodiging

Start project
Natuurlijk
      Tuinieren

H

eel binnenkort starten we met de
deelname aan het project ‘Nationaal
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren’. Dit dankzij
de steun van de Bond van Volkstuinders, die
de prijsvraag Natuurlijk Tuinieren heeft uitgeschreven, en waarvan wij een van de drie
winnende tuinparken zijn.

Het doel is om over 2 jaar ook daadwerkelijk het Keurmerk te halen. Dit is
bij sommigen misschien beter bekend als
‘Het Lieveheersbeestje’. Dit is een onafhan-

kelijk Keurmerk van de landelijke organisatie
voor volkstuinders AVVN. Zo’n Keurmerk
vormt bewijs dat het tuinpark natuurvriendelijk ingericht, onderhouden en beheerd
wordt. Tuinparken die een Keurmerk hebben, zijn verzekerd van een sterkere rechtspositie. Ze onderscheiden zich door hun
toegevoegde waarde voor de natuur en de
maatschappij.
Op zaterdag 12 april van 10.00 tot
16.00 uur komt een adviesteam ons

tuinpark inventariseren en een advies
schrijven hoe de natuurwaarde van het algemeen groen op ons tuinpark de komende twee jaar verbeterd kan worden. Er is
al een werkgroep Natuurlijk Tuinieren, maar
het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk
tuinders mee willen werken aan het project.
Het is leuk om samen te werken aan
een mooi en aantrekkelijk tuinpark,
met meer kleur en fleur en een goed
heenkomen voor nuttige dieren.
Uit ervaring weet het AVVN dat er,
voordat het project van start gaat, veel
vragen leven over wat nou precies het
Keurmerk voor het tuinpark en voor
de leden betekent. Bijvoorbeeld: zijn we
nou verplicht om in onze eigen tuin ook natuurlijk te tuinieren? Het antwoord is: nee.
Het mag wel, graag zelfs, maar verplicht is
het niet. Het natuurlijk tuinieren is bedoeld
voor de gemeenschappelijke gedeelten.
Een andere vraag is “wat wordt er nou
toch bedoeld met natuurlijk tuinieren?

Verwildering en rotzooi?” Het antwoord is:
Verre van dat.
Daarom organiseren wij op zaterdag
19 april van 12.00 tot 14.00 uur een
voorlichtingsbijeenkomst in ons clubgebouw. Daarbij is onze toekomstige
begeleidster van de Keurmerkorganisatie,
Roos Broersen, van de partij voor verdere
toelichting en verklaring van het Keurmerk
en over het natuurlijk tuinieren in het algemeen groen van het tuinpark.
Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een project dat het hele tuinpark aangaat. We hopen dan ook van ganser harte
dat er veel tuinders naar deze voorlichtingsbijeenkomst zullen komen. We verwelkomen u graag, want: hoe meer zielen,
hoe meer vreugd.
Werkgroep Natuurlijk Tuinieren en het
Keurmerkteam van het AVVN

V.l.n.r: stinkend nieskruid,
krokussen, een kweekhoekje
en dotters net weer boven
water.

14 p maart 2014
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impressie

Het is (bijna) lente

winter 2013/14

Was ik
maar een
poes

H

et is winderig: vooral veel regen en er is
storm op komst. Ik zit een boek te lezen, de open haard brand knapperend naast
mij, de poesen liggen languit voor het vuur,
zij hebben totaal geen belangstelling voor
wat er buiten gebeurt, dit is al de tweede
keer dat er een storm over ons heen komt.
Veel bomen zijn inmiddels hun blad kwijt, de
eerste zware storm heeft veel schade aan
het bomen-arsenaal doen ontstaan.

D

oor de zachte winter en
het vroege voorjaar zie ik
veel dingen in de tuin, die ik nog
nooit zo vroeg in het jaar gezien
heb. Dit heb ik allemaal gefotografeerd op maandag 24 februari:
een doorbloeiende goudsbloem,
knoppen in het late roosje (die
de hele winter heeft doorgebloeid), frisse snijbiet en het
eerste kind in de zandbak.
Guus van Veen tuin 221

Als het een redelijke dag is gaan we naar
de tuin, we komen overal afgewaaide takken tegen, hele bomen liggen troosteloos
neergesabeld.
Tot onze schrik heeft de storm die over ons
land trok ook zijn sporen op onze tuin achtergelaten.
Het windscherm is omgewaaid: de dubbele
rij palen zijn als houtjes afgebroken en de
ondersteunende latten die de bamboeschermen op zijn plaats hielden zijn rijp
voor de kachel, de clematissen die nog in
het blad stonden liggen uitgestrekt onder
het brandhout, wat een triest aangezicht.
Nu het windscherm gesneuveld is komt de
omvang van de sloot tevoorschijn: het waterpijl is namelijk extreem hoog.
De composthoop, die in het talud staat, is
als een eiland in de sloot, ik denk dat er
geen ringslangeieren te vinden zullen zijn, je

16 p maart 2014

kan nog net de toppen van de gele lis zien
staan, deze vormden de slootkant.
We gaan het talud verder bekijken en als
er een pen ingestoken word lijkt het wel
drijfzand, zo ga ik omhoog , we komen op
40cm van het maaiveld, pas daar krijgt mijn
pen iets meer weerstand. Ik hoop dat het
goed gaat. Het Hoogheemraadschap zal
toch wel gaan pompen, toch even vragen
aan mijn dochter hoe het ook weer was.
Het tuinbestuur moet aktie ondernemen, ja
het bestuur.
Het is me wat, het begint al schemerig te
worden, ik moet nog foto’s nemen en de
schade opnemen. Bij goed weer kan het
overblijfsel van het windscherm van de clematissen gehaald worden voor er nog meer
schade ontstaat aan de planten.
Terug thuis heerlijke warme chocolademelk
maken, de poesen kijken op, dit lusten wij
ook wel, vooruit maar. Het hout voor de
open haard moet ik nog binnen halen , het
regent al weer. De winter begint pas
Hijme Peekstok tuin 243
maart 2014 p 17

van de tuinparkcommissie

29 maart: de start van
een nieuw seizoen
O

p 29 maart 2014 start het nieuwe seizoen op ons tuinpark Buikslotermeer
met de zes verplichte tuinbeurten op zaterdagochtend om het tuinpark in goede
conditie te houden. In deze tuinkrant vindt
u het overzicht met de tuinbeurten. Ook
heeft u inmiddels de werkkaart met het
rooster ontvangen te samen met de tuinlastenrekening. Mocht u deze werkkaart
niet hebben ontvangen of kwijt zijn, vraag
dan een nieuwe werkkaart aan bij de tuinparkcommissie (verder te noemen TPC).
Als u voor een tuinbeurt verhinderd bent,
meldt dit dan bij de TPC, en haalt de tuinbeurt op een andere zaterdag in.

als bruikbaar en veilig werd beoordeeld, is
bewaard.

Wanneer u in de loop van het seizoen een
achterstand in uw tuinbeurten krijgt (opbouwt), neem dan contact op met de TPC
om de tuinbeurten in overleg in te halen,
zodat het bestuur u aan het eind van het
seizoen geen boete in rekening hoeft te
brengen.

In 2014 gaat de TPC proberen een inhaalslag te maken met het onderhoud van gereedschap en machines om de VCA-goedkeuring te verkrijgen. Duidelijk is inmiddels
dat een aantal machines niet door de
VCA-keuring zal komen. Sommige aangepaste onderdelen zullen moeten worden
vervangen door originele onderdelen. De
afgelopen maanden is helder geworden
aan welke machines ons tuinparkwerkelijk
behoefte heeft. De hakselaar is inmiddels
overbodig geworden door de aanleg van
takkenwallen en composthopen (natuurvriendelijker en minder arbeidsintensief).

Bestuurs- en commissieleden zijn vrijgesteld voor deze tuinbeurten, evenals
tuinders van 70 jaar of ouder die van het
bestuur een vrijstelling hebben gekregen.
In de tweede helft van 2013 is de TPC
gestart met een grote schoonmaak op de
locaties naast de werkplaatsen. Er is veel
gereedschap en er zijn veel machines tevoorschijn gekomen. Alles wat ter plekke
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Het werk tijdens tuinbeurten wordt door
de overheid vergeleken met de werkzaamheden van een hoveniersbedrijf. Dit
betekent dat de machines op het tuinpark
VCA goedgekeurd moeten zijn, wat op dit
moment niet het geval is. Voor de tuinders
zelf is een VCA-certificaat niet wettelijk
verplicht en mogen de werkzaamheden,
mits veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, verricht worden. VCA is een afkorting van Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

Leden van de TPC gaan nog voor de start
van het tuinseizoen de werkplaatsen beter en veiliger inrichten. Ook het kantoor

van de TPC en de andere ruimtes worden
opgeknapt.
Nog een speerpunt, komend jaar gaan we
werken aan “Het natuurlijk tuinieren” in
samenwerking met de AVVN.
Tijdens de tuinbeurten is er ruimte om
uitleg te geven over de uitvoering van de
werkzaamheden, of om ideeën te ventile-

ren over het onderhoud. Ook kan er aan
specialisten adviezen worden gevraagd
over specifieke onderwerpen.
Laat het ons weten wanneer u ook een
bijdrage wilt leveren aan het werk van de
TPC!
Vincent Bellm gedelegeerde TPC

van de clubhuiscommissie

Oproep
versterking
Clubhuiscommissie

Beste medetuinders,
Wij hebben weer allerlei activiteiten gepland voor de
komende tuinseizoen. Er zijn nog zo veel meer activiteiten
die uitgevoerd kunnen worden als er meer mensen zijn
in ons commissie. Er komen heel leuke ideeën in de ideeënbus, maar we kunnen het niet uitvoeren door te weinig
man/vrouwkracht. Wij zijn op zoek naar versterking van
onze commissie. Vind je het leuk om activiteiten te
organiseren en uit te voeren, meld je dan aan.
Mail naar: clubhuiscommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
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Activiteiten in april, mei en juni 2014
D 1
W2
D 3
V 4
Z 5
Z 6
M 7
D 8
W9
D 10
V 11
Z 12
Z 13
M 14
D 15
W16
D 17
V 18
Z 19
Z 20
M 21
D 22
W23
D 24
V 25
Z 26
Z 27
M 28
D 29
W30

april
schilderen

schilderen
bestuursz./bezoek AVVN

m

schilderen
voorlichting nat. tuinieren

m

schilderen
m

schoolvakantie
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D 1
V 2
Z 3
Z 4
M 5
D 6
W 7
D 8
V 9
Z 10
Z 11
M 12
D 13
W 14
D 15
V 16
Z 17
Z 18
M 19
D 20
W 21
D 22
V 23
Z 24
Z 25
M 26
D 27
W 28
D 29
V 30
Z 31
m

mei

schilderen
plantenruildag

m

schilderen
bestuurszitting

m

schilderen
klaverjassen
openings-verkleedfeest m

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
culinaire maaltijden

m

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
m

= bij mooi weer mozaieken

Z 1
M 2
D 3
W 4
D 5
V 6
Z 7
Z 8
M 9
D 10
W 11
D 12
V 13
Z 14
Z 15
M 16
D 17
W 18
D 19
V 20
Z 21
Z 22
M 23
D 24
W 25
D 26
V 27
Z 28
Z 29
M 30

juni
biljarten / darten

Mozaïeken

Mozaïeken op de zaterdagmorgen. Het begint als het
mooi weer is. Kom mee helpen voor wie maar wil.

schilderen
klaverjassen
muziekmiddag

m

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
bestuursz. / cul maaltijden m

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
midzomernachtsfeest

Hiernaast staat een voorlopige lijst van activiteiten die wij als
Clubhuiscommissie gaan uitvoeren de komende maanden.
Er kunnen door allerlei omstandigheden veranderingen plaatsvinden.
Wegens te weinig animo kan een activiteit geannuleerd worden of er kan een
extra activiteit gepland worden. Wij zullen proberen om in elke tuinkrant weer
de update versie van onze activiteitenlijst te plaatsen.
Wij hopen veel tuinders in het Clubhuis te zien.

m

biljarten / darten

Nieuw:  muziekmiddag

Op 7 juni, 12 juli en 9 augustus van 15.00 tot 17.00 is
er een muziekmiddag in het clubhuis. Kom gerust mee
doen muziek maken. Heb je een instrument? Het liefst
akoestisch, of wil je wat op percussie-instrumentjes mee
trommelen? Jammen, zonder podium, zonder publiek
maar iedereen is welkom om te kijken maar het liefst om
mee te doen.
Er zijn wel een paar microfoons maar het gaat vooral om
het muziek maken, en een beetje muziekkennis is wel handig maar hoeft niet perse.
Info: froukjedijks@gmail.com

Schilderen

En dan blijft zoals het al was; op de donderdagmiddag
schilderen in het clubhuis.
Bij mooi weer buiten, natuurlijk! Neem je eigen schildersspullen mee. Er wordt geen les gegeven, en de inspiratie
komt van de natuur.

Organiseer zelf ook iets

schilderen
klaverjassen
m

Nieuwe prijzen Clubhuis

De prijzen zijn al een aantal
jaren niet veranderd. Uiteraard
proberen we de prijzen zo
laag mogelijk te houden.
Thee
Koffie

0,50
0,75

Frisdrank
Fristi
Chocolademelk
Icetea
Vruchtensap

1,20
1,30
1,30
1,50
1,50

Fles bier
Tap bier
Wijn

1,50
1,20
1,50

Binnenlands gedestilleerd 1,50
Buitenlands gedestilleerd 2,00
Koek
Chips

0,60
0,75

Iedere tuinder màg zelf activiteiten organiseren, ook in het
clubhuis. Je hoeft het niet alléén te doen!
Je kan wel een idee inbrengen maar ‘doen’ is waar het om
gaat, dat weten tuinders vanzelf.
Neem gerust contact op met iemand van een commissie en/of samen met je buurman of buurvrouw, want het
tuinpark is van ons allemaal!

Froukje Dijkshoorn tuin 157
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advertentie
advertentie

Oud &
nieuw feest

V

ia het tuinkrantje willen wij jullie laten
weten dat het door Sonja Jurriaans georganiseerde oud en nieuw feest een groot
succes was.
De tuinders en vele familie leden van de
tuinders hebben het feest onder leiding van
Ron van Staverden tot een gezellige avond
gemaakt.
Wij van de clubhuiscommissie willen dan
ook iedereen bedanken voor zijn/haar gezelligheid en inzet, om dit tot een succes te
maken!
Helaas nadat we een evaluatie hebben gehad over het feest, hebben wij besloten dat
dit eenmalig geweest is.
In de toekomst zal er dan ook geen oud en
nieuw feest meer plaatsvinden.
Dit komt omdat er een aantal mede tuinders zijn geweest die zich niet aan de gemaakte afspraken hebben gehouden.

Echter gebeurd is gebeurd en het heeft gelukkig geen invloed gehad op de avond zelf.
Maar nogmaals wij vonden het een geweldige avond en danken jullie nogmaals voor
alle gezelligheid :-)
Groetjes de clubhuiscommissie
Michelle Postma tuin 19

Kom langs, gezellig!

W

ij de dames van de clubhuiscommissie willen ons even voorstellen.
Ik ben Jose Lamers en sta samen met mijn
collega Malika Bouzerda op de zaterdag tijdens het Algemeen werk weer klaar met
een heerlijk kopje koffie of een glas thee.
Tuinseizoen 2013 was ons eerste jaar en wij
kregen zeer positieve reacties van de medetuinders.
Omdat ik dit contact met de medetuinders
als zeer positief heb ervaren wil ik op de
zaterdagen dat ik er ben tot 13.00 uur blijven, zodat tuinders nog even terug kunnen
komen voor een broodje, tosti of een ijsje.
Wij zouden dit wel elke week willen doen,
maar dat is niet mogelijk omdat Malika, op
de dagen dat zij er is, op tijd weg moet.
Dus beste medetuinders als jullie zien dat ik
er ben kom dan na het Algemeen werk nog
even voor een versnapering of een drankje.
Dit zal ongeveer om de week zijn.
met vriendelijke groeten
Jose Lamers en Malika Bouzerda
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advertentie

Satellietontvangers
Voor ontvangst van TV en
radio bent u bij ons aan
het juiste adres. LCDTV’s, radio/cd spelers,
satelliet en DVB-T tuners ook
op 12 volt. Uiteraard hebben
wij hiervoor de noodzakelijke
installatiematerialen.

Zonne-energie
Wij leveren en
installeren zonnepanelen, regelaars en
accu’s. Inclusief
montagematerialen.

Pitten, kousen en glazen
Onze afkomst verloochenen
wij niet. Al sinds 1935 verkopen
wij olie (kerosine), kachels en
lampen, evenals de benodigde
kousen, pitten en glazen.

D
12 volt/24 volt
U vindt bij ons een
uitgebreide sortering
omvormers, koelkasten,
verlichting en andere
benodigdheden op 12 volt.
Butaan/Propaangas
Een groot assortiment gasapparatuur
is in onze winkel aanwezig zoals
o.a. voor koelen,
koken, verwarmen
en warmwater.
Ook leveren
wij alle
installatiematerialen
hiervoor.
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  Ga zo door!!!!!

oor omstandigheden lukte het ons
bestuur de tuinlastenrekeningen voor
2014 pas in de laatste week van januari bij
u in de brievenbus te krijgen. Het is hartverwarmend om te constateren dat toen
de stroom betalingen ook vrijwel direct
goed op gang kwam. Het bestuur dankt
met name het 80-tal leden dat tot en met
maandag 15 februari meteen al hun volledige tuinlastenrekening voor 2014 heeft voldaan, en hoopt dat we nog een groot aantal
volgen. Het blijft echter mogelijk de rekening in tweeën te voldoen, mits voor half
juni 2014 maar het geheel is voldaan. Op
schriftelijk en voldoende gemotiveerd ver-

zoek kan ook een andere betalingsregeling
worden afgesproken, mits daarbij regelmatig over het verenigingsjaar wordt betaald.
Degenen die ons bestuur vragen over de
rekening hebben gezonden worden in de
komende maanden adequaat beantwoord.
Het stellen van een dergelijke vraag laat
onverlet dat het deel van de rekening
waarover geen verschil van mening bestaat
gewoon volgens de gebruikelijke regels
moet worden betaald.
Laten we er allemaal een goed tuinseizoen
van maken.
Ewald van Wilsem penningmeester

natte voeten

R

Hoog water op het tuinpark

ond de kerst is de waterstand in de
sloten op ons tuinpark flink gestegen.
Diverse tuinders hebben hier melding van
gemaakt bij het bestuur en het hoogheemraadschap. Het bestuur heeft hier actie
op ondernomen. Net voor de jaarwisseling heeft het stadsdeel en het Waternet
reparaties uitgevoerd aan de pomp. Dat
leek even effect te hebben, maar in januari steeg het water weer tot grote hoogte.
Wederom heeft het bestuur samen met
medewerkers van het bondsbestuur actie
ondernomen richting het stadsdeel. Uiteindelijk bleek dat onderdelen van de pomp
vervangen moesten worden. Deze vervangingen zijn door het stadsdeel uitgevoerd

en gelukkig staat het water in onze sloten
inmiddels weer op een redelijk niveau.
Chris de Wild Propitius voorzitter

let op

Op zaterdag 17
mei is de
algemene
ledenvergadering
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bestuur&commissies
Bestuur

Inkoopcommissie

Volendammerweg 305, 1027EA, AMSTERDAM
bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl
020-8943399 (spreek voicemail in)
Dagelijks bestuur
Chris de Wild Propitius, voorzitter en
gedelegeerde V&Ocommissie
tuin 045
Ewald van Wilsem, penningmeester
en verzekeringen
tuin 192
Tel 020-6790730
Bestuursleden
Erol Cirgirci, gedelegeerde bouw/
tuincommissie en inkoopcommissie tuin 051
Suzan Dogan, gedelegeerde
clubhuiscommissie
tuin 217
Els Knipscheer, vicevoorzitter
tuin 176

inkoopcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Remko de Jong
tuin 169
Astrid Spaan
tuin 129
Berthe Volbeda
tuin 127
Hans Vos
tuin 239

Clubhuiscommissie
clubhuiscommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Malika Bouzerda
tuin 039
Froukje Dijkshoorn
tuin 157
Arnold Keesman
tuin 106
Jose Lamers
tuin 237
Martin van Os
tuin 161
Michelle Postma
tuin 019
Danielle Verlaaan
tuin 000
Daan Kreuger (klaverjassen, biljarten
en darten)
tuin 134

Bouw/tuincommissie
bouwcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Bertus van den Berg
tuin 077
Ingrid Haaijen
tuin 069
Tessa Haaijen
tuin 038
Peter Petrovic
tuin 115

Redactie tuinkrant
redactie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Els Knipscheer
Arie Snel
Guus van Veen
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Kascontrolecommissie
kascontrolecommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Okke Peijters
tuin 184
Rob Romeijn
tuin 178
Ben Sickman
tuin 097
Karen Vonder
tuin 167

Tuinparkcommissie
tuinparkwcommissie@tuinparkbuikslotermeer.
nl
Vincent Bellm (bestuur gedelegeerd) tuin 40
Marco Oskamp
tuin 42
Don Graver
tuin 91
J. Graver
tuin 92
Fred Haaijen
tuin 94
Marianne Stroober
tuin 173
Margriet van Weelden
tuin 191
Eric Timmer
tuin 228
Jacques Fletcher
tuin 233

Werkgroep natuurlijk tuinieren
Zohra de Boer
Els Knipscheer
Rina Koper
Toke Smolders

tuin 177
tuin 176
tuin 194
tuin 193

EHBO
Ria van den Bogaard
Paul Nagtegaal

tuin 107
tuin 222

Arbo coördinator
tuin 176
tuin 227
tuin 221

Suzan Dogan

tuin 217

Zijn de gegevens niet goed? Mail dan naar de
redactie: redactie@tuinparkbuikslotermeer.nl

          Rooster
Rooster tuinbeurten AW
tuinwerkbeurten
2014
2014

29 maart
03 mei
07 juni
1
7
37 47
79 87
126 136
165 175
210 215
12 april
17 mei
21 juni
4
9
43 49
82 89
132 138
180 186
218 226
26 april
31 mei
05 juli
6 13
46 52
84 95
135 140
172 182
214 223

12 juli
16 augustus
20 september
tuinen
14 22 27 32
53 58 63 72
99 104 113 119
141 146 151 158
183 189 199 204
224 231

05 april
10 mei
14 juni

26 juli
30 augustus
04 oktober

19 april
24 mei
28 juni

tuinen
16 24 29 34
55 60 65 74
101 109 116 121
143 148 162 168
193 201 206 212
234 242
09 augustus
13 september
18 oktober
tuinen
20 26 31 36
57 62 71 78
103 111 118 124
145 150 156 164
188 198 203 209
230 238 244

3
8
41 48
81 88
131 137
166 177
211 216

5 11
44 50
83 93
133 139
170 181
213 219

19 juli
23 augustus
27 september
tuinen
15 23 28 33
54 59 64 73
100 105 114 120
142 147 152 160
185 190 200 205
225 232 241
02 augustus
06 september
11 oktober
tuinen
18 25 30 35
56 61 70 75
102 110 117 122
144 149 154 163
187 194 202 207
229 235 243

Heeft u geen kaartje ontvangen
met
tuinbeurten
AW, stuur met
dan de
Heeft u de
geen
kaartje ontvangen
tuinbeurten
algemeen
een e-mail
naar: werk, stuur dan een
e-mail
naar tuinparkcommissie@tuinparktuinparkcommissie@
buikslotermeer.nl
of laat een bericht achter
tuinparksbuikslotermeer.nl
in deofbrievenbus
bij het achter
clubhuis.
laat een bericht
in de
brievenbus bij het clubhuis.
De beurten zijn op zaterdagochtend van
9.30 tot 12.00 uur.
De tuinbeurten op zaterdagochtend
zijn van 9.30 uur tot 12.00 uur.
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Plantenruil
&rommelmarkt
3 mei
wordt dit jaar gehouden op zaterdagmiddag

rondom het clubhuis

De plantenruil is in principe zonder geld.
Op de rommelmarkt zijn alle mensen met zelfgemaakte
spullen (zoals bijvoorbeeld sieraden) en met gebruikte
voorwerpen (vooral tuinspullen en -gereedschap) zeer welkom.
De rommelmarkt is niet commercieel, het gaat dus om kleine
bedragen. Uiteraard kan er ook geruild worden.
Rina Koper tuin 194
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