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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)
		
Jan de Jong (eindredactie)

tuin 227
tuin 221
tuin 179

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

tel 06-23237380
tuin 86

Nieuwe Kopij
De volgende tuinkrant verschijnt
begin september 2014
Wilt u een bijdrage leveren aan onze
tuinkrant? Ook foto’s zijn welkom
Mail dan voor 15 augustus naar
redactie@tuinparkbuikslotermeer.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
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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De grootste
speciaalzaak in
Nederland voor

Dwarsslaap mechaniek

Twilight mechaniek

SLAAPBANKEN
& BEDKASTEN
Kom naar onze
showroom voor het
hele assortiment

Elektra gaat door

e financiering van de aanleg van het
elektranetwerk is rond. Elektra zal
dus worden aangelegd op tuinpark Buikslotermeer. Zaterdag 5 juli jl. heeft het bestuur vastgesteld dat 113 individuele tuinders hebben betaald voor een aansluiting
en daarnaast hebben twee geldschieters
(leden van het tuinpark die anoniem willen blijven) voor 11 tuinen het benodigde
bedrag van € 1.130,- voorgefinancierd.
Zij krijgen hiervoor geen rente of andere
financiële vergoeding. Zij hebben besloten
dit geld voor te schieten aangezien er de
komende twee maanden in ieder geval drie
tuinoverdrachten met elektra plaats zullen
vinden, diverse tuinders aangeven eind augustus wel het benodigde geld te hebben
en omdat de ervaring op andere tuinparken leert dat mensen op het moment van
aanleg van elektra alsnog in willen stappen.
Na het principebesluit en het vaststellen van
het elektraplan is met het geld op de bank
voor 124 tuinen ook voldaan aan het besluit
tijdens de ledenvergadering van 17 mei jl.
dat voor 50% van de tuinen betaald moest

zijn. Samen met het geld uit de reserve van
het tuinpark hebben we dus nu het bedrag
compleet om tot aanleg over te gaan.
Het bestuur heeft formeel een elektracommissie geïnstalleerd bestaande uit A. Blikkenhorst (16), D. Broerse (19) en T. Spaan
(129). Samen met de commissie gaan we in
gesprek met de aannemer Seijsener om de
aanleg van een elektranetwerk verder uit te
werken. De planning is dat de werkzaamheden in september van dit jaar zullen starten.

T

uinders die alsnog mee willen doen
kunnen in ieder geval tot 1 september a.s. het benodigde bedrag van €
1.130,- overmaken op rekeningnummer
NL28INGB0006037184 t.n.v.Tuinpark Buikslotermeer o.v.v. Elektra aansluiting, naam en
tuinnummer.

D

e komende tijd moet er veel gebeuren.
Eind juli zal een extra tuinkrant verschijnen met alle informatie over de planning, aankoop kabels en groepenkastjes.
Chris de Wild Propitius voorzitter

van de redactie

Z
Bedkast Florenz

Showroom:
Middenweg 109-113a
1098 AH Amsterdam

Opklapbed Cubed

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

Geniet van de zomer

elfs in de zomer is er een tuinkrant. Met
deze keer heel erg veel groen nieuws.
We hebben leuke artikelen gekregen o.a over
planten die zomaar op je tuin verschijnen en
over een van mijn favorieten: lavendel.
Daarnaast wordt er weer gewaarschuwd voor
verkeer op het park. Het ligt schijnbaar in de

natuur van mensen om regels te overtreden.
Er is deze zomer weer van alles te doen op
ons park naast tuinieren en jam maken en lekker eten met elkaar.
Geniet van een hele mooie zomer.
.De redactie, Arie Snel tuin 227
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kadootje

nieuwe rubriek

Onvoorziene gasten
zijn het leukst

Leuke dingen voor ons allemaal

H

et geheim van een heerlijke tuin is dat je
sommige planten die het doen als een
tierelier, gewoon lekker hun gang laat gaan. Er
is namelijk niets fijners dan jezelf kunnen onderdompelen in een portie onstuimig groeiende zaligheid.
Als het dan ook nog eens onverwachte gasten zijn die zelf hebben besloten bij jou in je
tuin te komen staan, wordt het helemaal leuk
– onkruid daargelaten natuurlijk, maar er zijn
vaak verrassend mooie planten die de natuur
zomaar gratis en voor niks in je schoot werpt.
Ik weet: je hebt van die hardliners die het
totaal niet met me eens zijn – hun tuin mag
geen millimeter afwijken van hun zorgvuldig
uitgedokterde kleuren- en plantenschema’s.
Die mensen hebben heus wel gelijk als ze zeggen dat het basisprincipe van tuinieren juist
het naar je hand zetten van de natuur is, maar
voor mij wordt tuinieren pas echt leuk als ik
me ook laat verrassen door het onverwachte.
Alleen dan maak je van die bijzondere tuinervaringen mee die je uit jezelf tillen. Ik vind: balancerend op het randje van anarchie komt je
tuin het dichtst bij de hemel.
Mijn buurvrouwen Marjon en Puck denken
er net zo over. Afgelopen weekend riepen ze
enthousiast vanaf de andere kant van de sloot
naar me: “Hé gelukkige tuinman, kom je even
kijken naar onze plant die is komen aanwaaien? Hij is zo schitterend, en nu begint hij ook
nog zo mooi te bloeien. De eerste bloem is
net vandaag uitgekomen!”
Ik liep naar hun tuin en zag de majestueuze
wilde distel die bij de dames aan het groeien is
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Wij denken dat er onder de tuinders veel goede ideeën zijn
om ons tuinpark mooier, veiliger,
gebruikersvriendelijker enz. enz. te maken.
Maar een goed idee vraagt ook om een goede
uitwerking, anders heb je er niets aan.
Nu leek het ons een leuk idee om een ‘goede ideeën rubriek’
in de tuinkrant te starten.
Je levert je idee in bij de redactie.
Elke tuinder leest erover, denkt erover na en zo kan jouw idee
een leuke samenwerking worden tussen tuinders
en eventueel de betreffende commissie.
Een project van ons allemaal, voor ons allemaal,
uiteraard in goed overleg met het bestuur, natuurlijk.
De redactie, naar een idee van Anneke Koster

Schaduw
als kool: zo’n twee bij twee meter groot. “We
hebben er niets voor gedaan,” zei Marjon. “Ineens stond hij er. Ongelooflijk toch?”
We stonden met z’n drieën vol ontzag te kijken naar het natuurspektakel dat zich voor
onze ogen afspeelde. Alsof we even wilden
kennismaken met deze onvoorziene gast,
voelden we aan de naalden van z’n eerste
bloem – au! Inderdaad: echt een hele scherpe
distel. Hij gaf een subtiel maar toch ook echt
pijnlijk soort prikje dat ik nog nooit eerder had
gevoeld bij andere distels. En dan die ongeëvenaarde kleur paars van de bloem, en de
zilverige bloemblaadjes daaronder. Even vergaten we dat we in Amsterdam-Noord aan de
sloot stonden. De botanische tuin van Mexico
City: dat was waar we waren beland.
Edwin Oden, tuin 182

Heb je wel eens met je
(klein)kind bij de zandbak
op deel 3 gezeten met mooi
weer? Wat is het daar heet!
Mijn idee is om op het
speelplaatsje een aantal
bomen te plaatsen voor de
schaduw.
Maar is dit haalbaar, wie
moet er toestemming
geven, en wat voor bomen
moeten het zijn.
Alle tips en oplossingen zijn
welkom in het volgende
tuinkrantje.
Anneke Koster, tuin 247

Te oud

Het lijkt mij vreselijk om te moeten
stoppen met tuinieren omdat het
te zwaar voor me wordt. Ik zou het
heel fijn vinden als ik dan iemand
kon vragen om mij te helpen met de
zware klussen. Iemand van het tuinpark, voor wie de eigen tuin te klein
is en die energiek genoeg is om iets
extra’s te doen.
Er zijn nu natuurlijk ook al tuinders
die best wel wat hulp zouden kunnen
gebruiken.
Men zou zich kunnen opgeven als
tuinhulp door middel van vraag en
aanbod briefjes in de kast of bij de
winkel of in het krantje? Hoe zouden
we dat kunnen organiseren?
Guus van Veen, tuin 221
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tuintips

Compost en onkruid
(of plantjes die je niet wilt)

voor juli en augustus

E

erst wat over compost, het is me duidelijk
dat de regels erover op dit moment juist
niet duidelijk zijn. Maar er wordt aan gewerkt,
gelukkig!
Op de informatiebijeenkomst over natuurlijk
tuinieren heb ik gehoord dat we o.a. een lezing
krijgen aangeboden over compost verwerken.
Toen ik op het vorige tuinpark met compost
aan het slepen was, vertelde mijn overbuurman (waar ik vaak tips van kreeg) dat je moet
proberen zoveel mogelijk plantenresten en
zelfs fijngeknipte takken op je tuin te houden,
want anders hol je je tuin eigenlijkuit!
Alles groeit vanuit die grond en als je dat er
dan uittrekt en weg brengt, ben je dus de
grond en voedingstoffen kwijt!
Een eigen compost hoop is beter voor je tuin,
het kan ook in een gat in de grond zijn, als je
het liever niet ziet.
Ik hou van heemplanten. St. Janskruid, klaversoorten, wikke, van alles een beetje! Ik snij met
een mes of sikkel het gras eromheen weg. Ik
hou ook van speciale grassoorten. Toen ik
jong was hield ik óók al erg veel van de natuur,
maar ik vond het niet belangrijk om de namen
van de planten te weten. Nu wel! Ik vind sommige namen zelfs heel mooi en ontdek door
de jaren heen dat het heel handig is om de
verschillen te herkennen. Want sommige planten lijken best veel op elkaar maar zijn totaal
anders. Bijv. Lievevrouwebedstro en kleefkruid.
Morgenster en paardenbloem. Dotterbloem
en boterbloem. Moerasspirea en wilde peen.
Ipomoea en haagwinde of zie de rietorchidee
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en moerasandoorn. Ja, iedere keer leer je wat
bij, waardoor je weer meer ziet.
Maar planten die ik echt niet wil, knip ik weg
(zevenblad), vooral in het voorjaar zo vaak
mogelijk. Kleefkruid trek ik uit. Haagwinde mag
niet eens in mijn compostbak. Voor bramen
vind ik mijn tuin te klein, die vind ik wel ergens
anders. Pas heb ik de bosrank in mijn heg ontdekt. Hij is uit naburige bosjes naar mijn tuin
toe gewaaid met zijn mooie pluizenbollen in
de herfst. Maar oei, ik moet er niet aan denken
dat ie mijn rode hazelaar overgroeit.
Om dit verhaaltje een vrolijke draai te geven
nog even een klein gedichtje;

A

ls je prei hebt gezaaid in april zijn de eerste twee weken van juli het ideale moment om de plantjes uit te zetten, mits de
plantjes het formaat ‘potlood hebben bereikt.
Zorg dat het perkje waar u ze in zet goed nat
is en dat de losgemaakte grond goed bemest
is. Zet de plantjes ongeveer 7 cm uit elkaar.
Veel gewassen zijn nu in topvorm, dus ook
vaak topzwaar door hun groenten. Help
peultjes, erwten, tuinbonen, sperziebonen,
stokbonen en ook kolen door ze stevig aan
te aarden. Doe bij kolen de aarde tot aan het
eerste grote blad.
Het is in juli nog heel goed mogelijk om sperciebonen en sla te zaaien. Zet ook rijtjes
rucola, raapsteeltjes, mosterdzaad en goudsbloemen.

Oogst pompoenen pas als het steeltje vlakbij de vrucht eruitziet als een wijnkurk en
de huid dof is geworden.
Kruiden die je in de winter wenst te gebruiken kun je in augustus te drogen hangen op
een koele luchtige, droge plaats. Zodra ze helemaal droog zijn, verwijder je de stelen en de
nerven. Bewaar de rest in licht- en luchtdichte
potten. In porties invriezen kan ook.
In augusts is het weer tijd om veldsla te zaaien. Veldsla kan goed tegen de kou. Sneeuw
en lichte vorst deren de veldsla niet. Laat ook
eens wat pollen in bloei schieten. Ze krijgen
verfijnde grijsblauwe bloemetjes (als vergeetmij-nietjes). Met een beetje geluk zaaien ze
zich uit, voor uw groene winteroogst.
Arie Snel, tuin 227

Snoei of bind op de slierende takken van
frambozen, rozen en bessen.

van het bestuur

Agressie op het tuinpark

Juist, omdat het vanzelf kwam
en bij mij blijft.
Ieder jaar opnieuw
Gewoon moederkruid
(op vaderdag geschreven ;-)
Froukje Dijkshoorn, tuin 157

Het bestuur krijgt de laatste tijd weer meer klachten over het
verbale geweld tegen vrijwilligers. Leden van verschillende
commissies die een grote mond krijgen, geschreeuw en
scheldpartijen.Vrijwilligers die andere tuinpark-leden aanspreken
op de regels en dan allerlei ziektes naar hun hoofd krijgen.
Het zijn maar een paar voorbeelden. Omgaan met respect voor
elkaar moet snel terugkomen op ons tuinpark.
Het bestuur accepteert dit gedrag absoluut niet en zal bij elke
melding direct een boete opleggen aan de dader.
Chris de Wild Propitius, voorzitter

juli 2014 p 9

van het bestuur

advertentie

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

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

	
  

Reiger maatwerk

Autoverkeer op het tuinpark

V

orig jaar zijn de discussloten van de paaltjes bij de toegangshekken gehaald om
er voor te zorgen dat hulpdiensten bij calamiteiten toegang hebben tot het tuinpark.
Sindsdien wordt er op grote schaal misbruik
gemaakt van de toegankelijkheid van het tuinpark zonder toestemming.
Ik zal nogmaals de regels uitleggen. Toegang
tot het tuinpark van gemotoriseerde voertuigen is alleen toegestaan aan leveranciers van
de vereniging. Individuele leden hebben dit

dus niet. Alleen bij levering van bijvoorbeeld
een grote hoeveelheid bouwmateriaal of tuintegels kan er toestemming aangevraagd worden. Dit dient een week van tevoren mondeling of per email gedaan te worden bij het
bestuur. De aanvraag zal beoordeeld worden.
Alleen bij toestemming mag onder toezicht
het tuinpark met gemotoriseerde voertuigen
worden betreden. Overtredingen zullen worden beboet.
Chris de Wild Propitius, voorzitter

recept

Kabak mücver
Kabak mücver is een Turks mezze: kleine beignets gemaakt van geraspte
courgette. Soms zijn ze rond als bitterballen en soms zijn ze platter zoals
in dit recept. De truc is om ze nét gaar te bakken zodat ze sappig blijven
van binnen.
Voor 2 personen: •1-2 courgettes (ongeveer 300 gr), grof geraspt
•2 lente-uitjes, fijngesneden •Een handje fijn gesneden muntblaadjes
•Fijn gesneden dille •De rasp van een halve onbespoten citroen •2
eetlepels bloem •2 eieren, losgeklopt •Olijfolie •125 gr Turkse süzme
yoghurt (of Griekse yoghurt)
Meng in een kom de courgette met de lente-ui, de helft van de kruiden,
de citroenschil, bloem en een snufje zout en versgemalen peper. Klop de
eieren los in een andere kom en meng zoveel ei door de courgette als
nodig is voor een goede samenhang. Waarschijnlijk heb je tweederde
tot driekwart van het eimengsel nodig. Verhit de olijfolie in een koekenpan en schep er drie tot vijf porties van het beslag in, elk ter grote van
een pingpongbal. Druk ze enigszins plat en bak de koekjes in een paar
minuten aan beide kanten bruin. Meng de rest van de kruiden door de
yoghurt en maak op smaak met zout en peper. Serveer de kabak mücver
met de kruidenyoghurt.
Arie Snel, tuin 227
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Expiriment met
3 soorten lavendel
H

ier staan ze dan, keurig uitgestald op een
rijtje: de drie lavendelplantjes die ik laatst
kocht bij het tuincentrum. Elk plantje is van
een andere soort: het zijn Lavandula angustifolia Felice, Lavandula angustifolia Hidcote en
Lavandula angustifolia.
Met opzet koos ik drie verschillende lavendels,
omdat ik eens een keer een experiment wil
doen met lavendel: ik heb ze op dezelfde plek
in mijn tuin gezet, naast elkaar, en nu maar afwachten wie van de drie het daar het beste
zal doen.
Ik ben tot dit bijzondere experiment overgegaan omdat ik in de loop der jaren een beetje
huiverig ben geworden voor lavendel. Reeds
drie keer eerder plantte ik lavendels, op ver-

schillende plekken in mijn tuin, en eventjes deden ze het best leuk hoor, maar na de bloei
en de winter bleef er bitter weinig van over,
en waren ze zo zielig geworden dat ik het niet
langer kon aanzien. Van ellende gooide ik ze
maar op de composthoop.
Waarschijnlijk was het te zompig waar ze
stonden, denk ik nu. En hoewel ze best wat
zon kregen, was het misschien toch niet zonnig genoeg voor ze. Lavendels zijn namelijk
rupsjes-nooit-genoeg wat zon betreft: ze laten
zich het liefst de godganse dag geselen door
de volle zon, en dan ook nog eens in hele droge grond die geen spatje water vasthoudt (jij
en ik zouden allang het loodje hebben gelegd
onder dat soort omstandigheden). Het is dus

LAVENDELTIPS
En o ja, hier heb ik nog twee
handige lavendeltips voor
je (mensen met balkons
opgelet):

blieft). Als ze het leuk bij je
vinden, en er komen geen
al te koude winters, gaan
je lavendels op die manier
tijden mee.

1. Wist je al wat het geheim
van langlevende lavendel
is? Je moet de stengels die
hebben gebloeid rigoureus
terugsnoeien (denk erom:
niet het houtige deel van
de plant snoeien). En in
het voorjaar moet je ook
de rest van de plant aardig
terugsnoeien (maar nog wel
wat blad laten staan alsje-

2. Lavendel is een diehard:
hij kickt erop om op de
rand van uitdroging te balanceren. Daarom is het ook
een uitermate geschikte
plant voor in een pot, liefst
op een balkon waar je de
hele dag wegsmelt van de
hitte. In een pot zijn het
de makkelijkste planten
die je maar kunt bedenken.
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Normaalgesproken moet
je planten in potten in de
zomer scherp in de gaten
houden qua watertoevoer,
maar lavendel in een pot
kun je totaal aan zijn lot
overlaten. Echt, hij doorstaat
de ernstigste vormen van
verwaarlozing. En met zijn
bolvormige groei ziet hij er
ook nog eens geweldig uit in
een pot. Zet hem liefst een
terracotta pot, dat kleurt
mooi bij dat zilverachtige,
harige groen en die paarse
bloemen.

niet zo gek dat je lavendel vooral in de
zomer in de gortdroge Provence ziet.
O, de Provence in de zomer! Die staat
voor mij gelijk aan lavendel. Al die ellenlange velden paars die zich daar rondom je uitstrekken geven me een bijzonder geluksgevoel; helemaal als er een ondergaande
of opkomende zon achter wordt geplakt, en je
de unieke lavendelgeur erbij ruikt, die nergens
mee te vergelijken is. Veel beter dan dat gaat
het niet worden in het leven.
Daarom wil ik toch steeds weer lavendel, traumatische ervaringen of niet. Want waar vind
je nou een plant die stoer en lieftallig tegelijk
is? Die precies die kleur paars heeft die associaties oproept met fijnzinnigheid en schoonheid? Die een chique uitstraling heeft en die je
in een speciale stemming brengt – vooral als
je het zomerse licht zo mooi tussen de stengels door ziet schitteren?
Nou ja, hopelijk gaat mijn experiment duidelijkheid verschaffen, en ga ik de juiste lavendelsoort vinden die het bij mij wil doen. Ik
heb m’n drie plantjes in elk geval op een zeer
zonnige plek gezet, in hele arme grond die vol

stenen en zand zit, langs het randje van mijn
tuin, aan een grindpad. Als het goed is, gaan ze
straks een beetje over het pad heen hangen,
en zul je die lelijke stoeprand tussen het pad
en mijn tuin niet meer zien. De 90 cm hoge
bloemen zullen dan tegen je benen strijken
wanneer je over dat pad loopt, waardoor je
neusgaten vol lopen met die geur-uit-duizenden. Ik ben helemaal in mijn nopjes met mijn
plan; lavendel staat altijd het fijnst langs een
pad, vind ik.
Psst: stiekem hoop ik dat mijn nieuwe lavendels er net zo gaan uitzien als op de foto hierboven, bij de buren een eindje verderop. Zij
hebben hun lavendels ook langs het grindpad
staan, op eenzelfde soort plek als ik. Daarom
denk ik dat het bij mij dit keer ook goed gaat
komen met de lavendel. Wat de buren kunnen, kan ik ook.
Edwin Oden, tuin 182
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van de NTCOMMISSIE

Het adviesrapport
en nu verder
H

et is zomer, tijd bij uitstek om te relaxen
op onze tuin. Maar de werkgroep Natuurlijk Tuinieren (NT) zal ook in de zomer
niet stilzitten. In dit stukje een update van de
voortgang van het Keurmerk NT traject op
ons Tuinpark,
Op 14 juni bespraken de werkgroep NT en
twee vertegenwoordigers van de Tuinparkcommissie (TPC) met AVVN-begeleidster
Roos Broersen het Adviesrapport van het
AVVN. Het rapport ligt sinds begin juni ter
inzage in clubhuis, winkel en bij TPC en is ook
ter kennisname verstuurd aan bestuur en
commissies.
In het Adviesgesprek zijn als prioriteiten voor
seizoen 2014 vastgesteld:
1 Entree en Hoofdpad
De Scheg-oevers in volle bloei!
Foto: Froukje Dijkshoorn

2 Rondom het clubhuis, met o.a. een natuurlijk-spelen-plek met boomstammen en takkenhutten
3 Takkenwallen op tuinpark zelf (als alternatief
voor de takkenwal op het terrein van Stadsdeel Noord), (workshop)
4 Compostering (workshop)
Het werk in de Vlindertuin en aan de Scheg,
dat vanaf zomer 2013 en eerder gebeurde
onder verantwoordelijkheid van het algemeen
werk, wordt voortgezet, en zal meer worden
gestructureerd, aan de hand van stappenplannen voor aanpassingen volgens de AVVN adviezen.
Naar aanleiding van het Adviesgesprek heeft
de werkgroep NT in juni, in goed overleg met
TPC en nauw aansluitend bij het Beheerplan
(2010), een plan op hoofdlijnen uitgewerkt
voor de periode 2014-2015. Dit plan ligt bij

het bestuur, ter instemming. In het plan zijn op
hoofdlijnen alle deelprojecten opgenomen die
gedurende de Keurmerk traject-periode zullen worden ondernomen. Inclusief een planning voor de uitvoering door TPC/algemeen
werk en de workshops die door AVVN experts of door werkgroep NT met inschakeling
van andere experts zullen worden aangeboden. Met het bestuur wordt zorgvuldig overlegd over de wijze waarop de tuinders zullen
worden geïnformeerd over en betrokken bij
de ontwikkeling van de plannen en over de
besluitvorming.
Ook in juni heeft TPC/NT bij het bestuur het
eerste deelplan ingediend voor prioriteit 1: de
entree en het hoofdpad. In het hoofdpad-plan
zijn de ideeën verwerkt van de aanwonende
tuinders (Nel Terwey) en andere tuinders. Als
het bestuur akkoord gaat met het plan en de
daaraan verbonden kosten, zal het onder verantwoordelijkheid van de TPC/algemeen werk

Wie heeft planten uit eigen
tuin over voor het opfleuren
van het hoofdpad?
De werkgroep NT heeft, in
overleg met aanwonenden
aan het hoofdpad en andere
geïnteresseerde tuinders,
een plan gemaakt voor het
beplanten van de boomcirkels langs het hoofdpad. De
boomcirkels zullen in september worden beplant met
vaste bloemrijke planten die
aantrekkelijk zijn voor bijen
en hommels, min. 3 soorten

14 p juli 2014

worden uitgevoerd in juli/augustus (entree),
vier achtereenvolgende algemeen werk zaterdagen in september (boomcirkels hoofdpad),
en twee algemeen werk zaterdagen in oktober (bollenstrook langs hoofdpad).
Vanaf juli zullen deelplannen worden ontwikkeld voor de uitwerking van de andere Adviezen in 2014 en 2015.
Alle tuinders zullen, binnen het algemeen
werk en/of in hun werk in bestuur en commissies, betrokken worden bij het Keurmerk NT
traject. Tuinders die graag mee willen denken
of extra werk willen doen voor de ontwikkeling en uitvoering van de NT plannen roepen
wij op om zich te melden bij de werkgroep
NT, via een email naar elsknipscheer@upcmail.
nl of een briefje, tekening e.d. in postbus van
tuin 176.
Werkgroep NT: Els Knipscheer tuin 176,
Zohra Knipscheer-de Boer tuin 177, Rina
Koper tuin 194, Toke Smolders tuin 193.
Mail naar: elsknipscheer@upcmail.

per boomcirkel. Uitgangspunt
is dat er in elk jaargetijde
voorjaar, zomer en herfst
bloemen bloeien in elke
boomcirkel. Er is een Plantenlijst Hoofdpad gemaakt, met
een overzicht van de planten
die voldoen aan natuurlijk
tuinieren principes en de condities waaronder zij kunnen
gedijen in de boomcirkels. De
Plantenlijst is ter inzage bij
TPC, in clubhuis en winkel, en
op verzoek ook in uw tuinbrievenbus of per email.

Om kosten te sparen roepen
wij de tuinders op om de
planten (van de plantenlijst)
die zij over hebben in eigen
tuin, in juli en augustus te
verzamelen in de kweekhoek
bij TPC/algemeen werk. Graag
uitsluitend planten aanleveren
die staan in de Plantenlijst
Hoofdpad. Alléén op zaterdagen tijdens de algemeenwerk- uren en/of in overleg
met de leden van werkgroep
NT. Hartelijk dank voor jullie
medewerking!
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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.
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.

bestuur&commissies
Bestuur

Inkoopcommissie

Volendammerweg 305, 1027EA, AMSTERDAM
bestuur@tuinparkbuikslotermeer.nl
020-8943399 (spreek voicemail in)
Dagelijks bestuur
Chris de Wild Propitius, voorzitter
tuin 45
Wilma Schieving
tuin 41
Bestuursleden
Vincent Belim, gedelegeerde TPC
tuin 40
Erol Cirgirci, gedelegeerde bouw/
tuincommissie en inkoopcommissie tuin 51
Suzan Dogan, gedelegeerde
clubhuiscommissie
tuin 217

inkoopcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Remko de Jong
tuin 169
Edwin Oden
tuin 184
Astrid Spaan
tuin 129
Hans Vos
tuin 239

kascontrolecommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Okke Peijters
tuin 184
Rob Romeijn
tuin 178
Ben Sickman
tuin 97
Karen Vonder
tuin 167

Clubhuiscommissie

Tuinparkcommissie

clubhuiscommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Malika Bouzerda
tuin 39
Froukje Dijkshoorn
tuin 157
Arnold Keesman
tuin 106
Jose Lamers
tuin 237
Martin van Os
tuin 161
Daan Kreuger (klaverjassen, biljarten
en darten)
tuin 134
Luc van der Veen
tuin 149

tuinparkcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Vincent Bellm
tuin 40
Marco Oskamp
tuin 42
Don Graver
tuin 91
Koos Graver
tuin 92
Fred Haaijen
tuin 94
Marianne Stroober
tuin 173
Margriet van Weelden
tuin 191
Eric Timmer
tuin 228
Jacques Fletcher
tuin 233

Bouw/tuincommissie

Kascontrolecommissie

Werkgroep natuurlijk tuinieren

bouwcommissie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Bertus van den Berg
tuin 77
Ingrid Haaijen
tuin 69
Tessa Haaijen
tuin 38
Peter Petrovic
tuin 115

Zohra de Boer
Els Knipscheer
Rina Koper
Toke Smolders

Redactie tuinkrant

EHBO

redactie@tuinparkbuikslotermeer.nl
Jan de Jong
Arie Snel
Guus van Veen

tuin 179
tuin 227
tuin 221

tuin
tuin
tuin
tuin

Ria van den Bogaard
Paul Nagtegaal

177
176
194
193

tuin 107
tuin 222

Arbo coördinator
Suzan Dogan

tuin 217

Zijn de gegevens niet goed? Is er een verandering in de samenstelling van de commissie?
Mail dan naar: redactie@tuinparkbuikslotermeer.nl
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mijn mening

Het mooiste complex van
Amsterdam?

A

ls ik denk aan 10 jaar geleden, zie ik nog
die enorme kale vlakte! Dat zou toch
nooit een prachtig tuinpark kunnen worden?
Nu loop ik over het complex en als ik om
me heen kijk zie ik meer verwaarloosde dan
onderhouden tuinen. Sommige sloten zijn helemaal dichtgegroeid. Veel paden worden nauwelijks onderhouden en op sommige stukken
kan je ze bijna maaien!
Hier en daar staan de brandnetels anderhalve
meter hoog en dat heeft niets te maken met
natuurlijk tuinieren.
Er zijn mensen die alles door elkaar laten
groeien, dat is prima! Maar ook die tuinen vergen onderhoud.
Er wordt hier en daar al gefluisterd: Tuinpark
Buikslotermeer? Mooi? Nou, daar groeit over
het algemeen alleen maar troep, ik durf dan

bijna niet meer te zeggen dat ik daar ook een
huisje heb!
Tuinieren is je tuin bijhouden en niet alles
maar tot in het oneindige laten verwilderen!
Ik weet nog dat op het oude complex ook
“wilde” tuinen waren, maar die zagen er
prachtig onderhouden uit en niet zoals ik dat
hier soms zie!
Ik hoop dat de mensen eens wat meer om
zich heen gaan kijken hoe verwaarloosd het
tuinpark er hier en daar uitziet en er dan wat
aan gaan doen!
Een klein compliment, de hoofdlaan voor de
tuin van de familie Terweij vind ik wel erg leuk
geworden, dat geeft mij weer plezier om erover te lopen / fietsen.
Saskia Swinkels, tuin 106

nu op het hoofdpad, bij de brug, een andere
mogelijkheid neergezet. Dit gebeurde natuurlijk niet zomaar, want dat kan en mag niet.
Uiteraard in overeenstemming met de TPC.
Toen de werkzaamheden begonnen dacht
men eerst aan een graf, maar al snel kwamen
andere tuinders helpen, werden er spontaan
planten aangeleverd, werden er nieuwe initiatieven aangehoord en was er “padpraat” op
een zeer positieve wijze. En dat had ik al een
tijdje niet meer gehoord.
Uiteraard kwam ook de scheg weer aan de

orde. Fred heeft in de vorige tuinkrant een
duidelijk stukje geschreven over de flora en
fauna rond de scheg. Echter, over het beheer
en invulling van de oevers heerst er veel verdeeldheid. Beheerplan? Tijdens de laatste ALV
heb ik wederom gevraagd naar de toezegging van het bestuur over een bijeenkomst in
het voorjaar van de directe bewoners van de
scheg en de TPC. Tot aan het schrijven van dit
stukje heb ik helaas nog niets vernomen.
Tegenstrijdige reacties op alle verfraaiingen.
Flauw zijn de opmerkingen over troep, maar
ook flauw zijn opmerkingen over het plegen
van een coup. Peyton Place op z’n smalst. Het
gezamenlijke doel is en blijft: ons tuinpark
waaraan/waarin iedereen plezier hebben kan!
Ronald van Staverden, tuin 84

Een graf, een coup
of verfraaiing?

D

e laatste tijd zijn er gelukkig steeds meer
activiteiten om ons tuinpark “mooier” te
maken. Nooit kan dit naar ieders wens plaatsvinden! Maar een feit is dat ik steeds meer gezamenlijke activiteiten waarneem.
Ik denk alleen dat veel tuinders dit als een
particulier initiatief zien, zoals we wel vaker
op ons tuinpark tegenkomen; men doet maar
wat. Niets is minder waar. Zoals al in de vorige tuinkrant heel uitgebreid beschreven is, is

18 p juli 2014

de werkgroep Natuurlijk Tuinieren behoorlijk
aan de slag geweest. Ook deze werkgroep
heeft te handelen naar een plan, of goedkeuring vanuit de TPC. Er is ook een schouw geweest en juf Roos heeft hierover een notitie
gemaakt. Deze rapportage is voor iedereen
te lezen in het clubhuis (zie vermelding in de
vorige tuinkrant).
Tijdens genoemde schouw zijn er ook andere
plannen geopperd. In overleg met de TPC is er
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verslag

Enkele foto's van de heerlijke Indiase
maaltijd en de heel gezellige avond in ons
clubhuis, verzorgd door Anita van tuin 133
op 31 mei 2014.
Rob van der Schoor van tuin 194
verzorgde de tweede avond op 15 juni, daar
was het thema Visch, ook dat was een
zeer geslaagde avond.

Op 29 juni hebben we een Iftar maaltijd
genuttigd met verschillende tuinders. Deze
activiteit was zeer geslaagd. Verschillende
tuinders hebben vooraf en op de dag zelf
allerlei lekkere dingen gekookt.

Nadat in mei Anita en Thomas Kluge ons de
Indiase keuken hebben laten proeven was nu
Rob van der Schoor er met VISCH.
Het menu was zeer uitgebreid, het bestond
uit wel vijf verschillende gerechten.
Het visdiner was zo inspirerend dat Jos Gronert een vers voorlas. Martin stond achter de
bar. Het was een heel prettige maaltijd.
Logistiek was het nogal ingewikkeld. De aanvoer van het eten ging namelijk per bakfiets
vanuit Amsterdam Oost over de twee bruggen. Echter op de eerste brug aangekomen
kreeg Rob pech met de bakfiets. Gelukkig

20 p juli 2014

Het was een rijkelijk gevuld open buffet.
Malika heeft vanuit de clubhuiscommissie deze activiteit georganiseerd samen met
ongeveer tien Turkse tuinders.

kwam de man van Maria Calvo Rob achterop
fietsen en hij heeft hem met volle bakfiets en
al geduwd tot aan het tuinpark. Heel erg dank
hiervoor!
En na de maaltijd heeft Thomas Kluge de bakfiets weer gerepareerd.
Door hen was het eten op tijd klaar en kon
ook alles weer terug vervoerd worden. Dus
veel lof voor hen.
Hun steun nam onze stress weg, waardoor
het een plezier was een ieder te laten eten
van VISCH.
Rina Koper, tuin 194
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D 1
W 2
D 3
V 4
Z 5
Z 6
M 7
D 8
W 9
D 10
V 11
Z 12
Z 13
M 14
D 15
W 16
D 17
V 18
Z 19
Z 20
M 21
D 22
W 23
D 24
V 25
Z 26
Z 27
M 28
D 29
W 30
D 31

juli

Activiteiten in juli, augustus
en september 2014

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
m

biljarten / darten
kindermiddag
schilderen
klaverjassen
bestuursz. / muziekmiddag m

biljarten / darten
kindermiddag
schilderen
klaverjassen
m

biljarten / darten
kindermiddag
schilderen
klaverjassen
eten rondom het clubhuis m
kinderfeest

biljarten / darten
kindermiddag
schilderen
schoolvakanties
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V 1
Z 2
Z 3
M 4
D 5
W6
D 7
V 8
Z 9
Z 10
M 11
D 12
W13
D 14
V 15
Z 16
Z 17
M 18
D 19
W20
D 21
V 22
Z 23
Z 24
M 25
D 26
W27
D 28
V 29
Z 30
Z 31
m

augustus
barbecue

m

biljarten / darten
kindermiddag
schilderen
klaverjassen
bestuursz. /muziekmiddag m

biljarten / darten
kindermiddag lampionnen
schilderen
klaverjassen
lichtjesavond

m

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
culinaire maaltijd

m

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
m

= bij mooi weer mozaieken

M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D

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

Informatie over nieuwe
en oude aktiviteiten

september

• Dinsdag is er biljarten vanaf 19.30.
• De kinderknutsel-woensdagmidda-

biljarten / darten
schilderen

•

klaverjassen
m

•
•

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
bestuurszitting

m

•

biljarten / darten
schilderen

•

klaverjassen
m

biljarten / darten
schilderen
klaverjassen
m

•

gen in de zes vakantieschoolweken (de
eerste is op 9 juli) zijn van 14.00 tot 16.00.
De donderdag schildermiddag is van
13.00 tot 16.30.
Vrijdag is er klaverjassen vanaf 19.30 u.
Eten rond de kantine Op 26 juli om
18.00 uur hebben we weer ons jaarlijks terugkerend eten om het clubhuis. Iedereen
neemt het eten dat hij/zij die dag gekookt
heeft mee. We zetten alles op tafel en eten
gezamenlijk. Wilt u ook zelf uw borden en
bestek meenemen?
De bar is open dus de drankjes kunnen bij
de bar gekocht worden.
12 juli en 9 augustus is de muziekmiddag van 15.00 tot 17.00. (zie het vorige
krantje)
Op 27 juli willen wij een kinderfeest organiseren van 13.00-17.00 uur. We willen
allerlei speelmateriaal voor inhuren, zoals
een luchtkussen etc. Omdat we met een
klein groepje commissieleden zijn kunnen
we dit alleen maar doorgang laten vinden
als er ouders zijn die mee willen helpen.
Als u wilt meehelpen meld u dan aan. Kijk
tegen die tijd nog op het medelingenbord
of het doorgaat of niet.
Op 2 augustus organiseren wij een
barbecue. Het begint om 18.00 uur.
De kosten zijn 10,- voor de volwassenen
en 7,50 voor kinderen. Dat is inclusief het
eten en exclusief de drankjes.
U dient zich vooraf op te geven en af te
rekenen op de dagen dat wij open zijn. Dit

•
•

•
•

kan op de dinsdag- en vrijdagavond en op
de zaterdagochtend.
W
 oensdag 13 augustus mogen kinderen op de kindermiddag lampionnen
maken.
O
 p zaterdag 16 augustus is de lichtjesavond, vanaf dat het donker begint te
worden, gaan de lichtjes bij (hopelijk) alle
tuinen aan.
Z
 a. 23 augustus en 20 september zijn er
weer culinaire maaltijden.
3 0 augustus is de landelijke nationale
open tuindag, wie wil daaraan meedoen?

Oproep
We zijn verheugd te kunnen melden dat
Luc van der Veen, tuinnummer 149, zich
heeft aangemeld als nieuw clubhuiscommissielid. We zijn echter nog steeds op zoek
naar mensen die lid willen worden van de
clubhuiscommissie, zodat we meer activiteiten kunnen organiseren die de verschillende groepen tuinders op ons tuinpark
aanspreken.

Wij willen graag uw aandacht vragen
voor het volgende:
Omdat wij een vereniging zijn proberen wij
de prijzen van de consumpties zo laag mogelijk te houden. Alle winst die wij maken komt
ten goede aan ons tuinpark. Zo kunnen we
door meer omzet meer activiteiten mogelijk
maken voor alle tuinders.
De clubhuiscommissie
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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
Heeftmet
u de
geen
kaartje ontvangen
tuinbeurten
AW, stuur met
dan de
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.

juli 2014 p 25
juni

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.

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.

DE PITTENSPECIALIST

Dé leverancier
voor uw
tuinhuis

kinder
vakantie
krant met
heel veel
kleurplaten,
tips,
spelletjes
en een
verhaaltje
Voor als
t of
het regen
en
e
g
je even
ren
ie
zin in tuin
))
;hebt

DPS
%14

% &  1pittenspecialist
*55&/41&$*"-*45
de

de pittenspecialist
jacob
vanLennepstraat
lennepstraat 881053
HG amsterdam
De Pittenspecialist
Jacob
van
1053
HG Amsterdam
tel. 020 618 1095 www.pittenspecialist.nl
tel. 020 618 1095 fax 020 6122171 www.pittenspecialist.nl
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vakantieplannen

kleurplaat

Hoera!

De vakantie is begonnen
Er zijn zes woensdagmiddagen achter elkaar kindermiddagen in het clubhuis, vier keer in juli en twee keer in augustus, van 2 uur tot 4 uur.
Kom lekker knutselen, schilderen of spelletjes doen.
Op zaterdagmorgen met lekker weer is er mozaïeken buiten. Kom kijken
of je mee kan helpen met wat er gemaakt wordt. Ook kan je, als je een
leuk idee hebt voor het tuinpark, hierover komen praten. Ideeën, daar zijn
kinderen zijn vaak juist heel goed in.
Als je iemand op het park of langs paden bezig ziet met plantjes, vraag
gerust of je mee kan helpen. Je weet het nooit en er zijn heel wat mensen
bezig om wat meer, met het groen te doen. Dus kom erover praten als je
een leuk idee hebt, bijv. bij iemand van de clubhuiscommissie of mozaïek.

Lichtjesavond!

16 augustus is de lichtjesavond!
Woensdag bij de kindermiddag (13 augustus, zie hierboven) mag je een eigen lampion maken en met de lichtjesavond-optocht meelopen. Dit begint
bij het clubhuis als het donker wordt! Je mag ook meelopen als het niet
gelukt is een lampion te maken. Kinderen onder de 10 jaar mogen alleen
meelopen onder begeleiding van een ouder.
Voor kinderen die dit nog niet weten: lichtjesavond is een avond waarop
veel tuinders hun best doen om hun tuin te verlichten. Dat is nog helemaal
niet zo makkelijk. Begin maar vast jampotjes te sparen om kaarsjes in te
doen zodat ze niet uitwaaien!
Wees voorzichtig met vuur, open kampvuur mag niet op de tuin.
We hebben dit jaar het plan opgevat dat alle kinderen die op het tuinpark
zijn, één keer mogen grabbelen in de grabbelton die in het clubhuis staat.
Alle kinderen die lekker meehelpen of meelopen met een lampion, zijn in
principe winnaar! Maak het spannend en mooi!
Na lichtjesavond kan iedereen die dat wil, nog wat gaan
drinken in ons clubhuis!
De clubhuiscommissie

28 p juli 2014
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voorleesverhaaltje

Egel en Konijn
E

gel en Konijn waren oude vrienden. Ze kenden elkaar al vanaf de
eerste klas van de basisschool en waren bijna onafscheidelijk. Zag
je Egel dan duurde het niet lang of je zag Konijn ook verschijnen. En
andersom.
Op een dag gaf Egel Konijn een paar bloemenzaadjes. “Wat moet ik
met die kleine lelijke dingetjes doen?” vroeg Konijn. “Stop ze maar in de
grond en geef ze wat water”antwoordde Egel, “na een tijdje zul je zien
dat er prachtige bloemen opkomen.”
Konijn wilde wel prachtige bloemen in zijn armetierige tuintje hebben
en haaastte zich naar huis om de zaadjes in de grond te stoppen. Hij
deed het netjes, precies zoals Egel aan hem uitgelegd had en ging er
vervolgens naast zitten om te kijken wanneer de bloemen op zouden
komen.

H

ij wachtte en hij wachtte en hij wachtte. Het werd avond en nacht.
Konijn was zo opgewonden over de bloemen die op zouden komen dat hij vergat om te gaan slapen. Hij zat de hele nacht te turen naar
het kale stukje grond waar hij de zaadjes in had gestopt.
Het werd ochtend en er gebeurde nog steeds niets. “Wacht”, dacht Konijn, “misschien moet ik er iets voor doen. Laat ik ze roepen, misschien
komen ze dan.” Hij ging met zijn konijnenbekje heel dicht bij de grond
en riep (niet te hard want hij wilde de zaadjes niet laten schrikken):
“Zaadjes, komen jullie maar uit. Bloemetjes, kom maar!” Hij deed dit
urenlang, met heel veel geduld en liefde maar...
er gebeurde niets: geen enkel zaadje kwam op.

K

onijn ging op de grond zitten denken: “wat
doe ik verkeerd?” Hij dacht en hij dacht en
hij dacht. Het werd steeds donkerder en nog
steeds dacht en dacht Konijn over wat hij misschien anders zou kunnen doen, zodat de zaadjes wel op zouden komen. Het werd ochtend en
ineens wist hij het: hij zou voor ze zingen!
Hij schraapte zijn keel en begon zachtjes te
zingen: “zaadjes, kom maar op, bloemetjes, kom
maar.” Hij neuriedde en zong, soms harder, dan
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weer zacht; de hele dag bracht hij zingend door. Het werd donker voor
de derde keer en hoe langer konijn zong, hoe meer hij ervan overtuigd
werd dat het op een gegeven moment zou moeten lukken om de zaadjes op te laten komen.

H

et werd ochtend en nog steeds zag hij geen bloemetjes.
Konijn liet zich echter niet ontmoedigen en hij bleef zingen. Drie
hele dagen en nachten zong Konijn en hoe langer hij zong, hoe meer
hij ervan overtuigd raakte dat dit de enige manier was om de zaadjes
tot bloemen te laten worden. Hij maakte er soms zelfs een dansje bij.
Maar: er gebeurde niets. Helemaal niets!
Konijn wist niet meer wat hij moest doen en op dat moment kwam
Egel langs.
“Zo, Konijn” zei Egel, hoe gaat het ermee? Komen de bloemen al op?
Konijn begon te huilen en zei: “Egel, ik doe zó m’n best maar er gebeurt
helemaal niks, geen enkel zaadje komt op.”
“Maar Konijn” zei Egel “Je hebt ze in de grond gestopt en water gegeven,
dat is genoeg. Geef ze nog wat water en wacht maar gewoon af, je zult
zien dat er prachtige bloemen uit de grond komen. Heb geduld en een
beetje vertrouwen”

E

gel vertrok na een kopje konijnenthee gedronken te hebben en Konijn ging slapen. Hij was doodmoe want uiteindelijk had hij al een
aantal nachten geen oog dicht gedaan.
Na een hele lange en diepe slaap werd hij wakker. Hij maakte een ontbijtje voorzichzelf. Daarna liep hij een rondje door zijn tuintje en wat zag
hij tot zijn grote verbazing? De zaadjes waren uitgekomen en er stond
een strook met hele mooie bloemetjes in allerlei
kleuren. Ze waren allemaal anders, want het was
een wildboeket dat Egel hem gegeven had.
Hij holde naar Egel en trok hem mee naar zijn
tuintje. “Kom kijken naar de bloemen” zei hij, “alle
zaadjes zijn opgekomen!” Samen stonden ze de
bloemen te bewonderen.
“Je had gelijk, Egel”, zei Konijn. “Er komen prachtige
bloemen uit die lelijke kleine zaadjes. Maar je moet
er wel veel voor doen”.
Vrij naar: Kikker en Pad
Maraatsj ten Hoorn, tuin 202
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kleurplaat
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kleurplaat
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tuinpuzzel

H P
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K S K I N N O M
1 F E R E N A G
E P	U	N R T A R
E O I C S A T T
P	U	R R H E	U	 E
R O E G L S I L
E D S G R D I I
N R R T O E E A
I O	U	 O H D T A
E L R E E O P N
N N I N R S O O
N A I N	U	T E P
B L A D G R O E

Tuinwoordzoeker

Streep de woorden die in het lijstje staan
weg uit de mengelmoes van letters.
De woorden kunnen er in alle richtingen
voorkomen, ook diagonaal en achterstevoren. Sommige letters worden voor
meerdere woorden gebruikt.
De letters die niet weggestreept zijn,
vormen in de leesrichting de oplossing.
Hyme Peekstok, tuin xxx
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aren
bladgroen
boomkweker
composthoop
coniferen
duizendblad
fuchsia
haag

luciferpuzzels

B
O
O
M
K
W
E
K
E
R
I
N
N

W
L
T
E
J
S
A
K
K
E
E
W
K

iepen
knop
kruinen
kweekkastje
liaan
lotus
meidoorn
monnikskap

1

2

3

Puzzel 1a. Drie verplaatsen en drie gelijke vierkanten overhouden.
Puzzel 1b. Vier verplaatsen en drie gelijke vierkanten overhouden.
Puzzel 1c. Twee weghalen en twee vierkanten
overhouden
Puzzel 2. Verplaats drie
lucifers zodat de kers in het
glas komt.
Puzzel 3a. Verplaats
drie lucifers om de vis de
andere kant op te laten
zwemmen.
Puzzel 3b. Verplaats
daarna twee lucifers om
de vis 90 graden te laten
draaien.
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verbind de cijfers
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zoek de verschillen

uittip

Zomer in de Hortus

zoek de 5 verschillen

zoek de 6 verschillen

zoek de 6 verschillen
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Als jij in de zomervakantie wel
eens iets anders wilt dan genieten
van je eigen tuintje of zwemmen
in de Scheg, ga dan eens naar de
Hortus en neem vooral je ouders
en / of grootouders mee, dan zijn
die er ook eens uit!
Er is altijd iets bijzonder, voor jong
en oud. En in juli en augustus zijn
er speciale zomer-activiteiten.
Iedere zondag in juli en augustus
is de Hortus extra lang open tot
19.00 uur. Vanaf 16.00 uur is er
elke zondag live muziek op het
terras van de Oranjerie, i.s.m.
Amsterdam World Jazz City 2014
en Conservatorium Amsterdam.
Agenda speciale zomeractiviteiten in De Hortus:
5 juli tm 31 augustus: Kids zomerspeurtocht ‘Van de bloemetjes en de bijtjes’. Gratis verkrijgbaar bij de portier.
12-13 juli: Bijenweekend – alles over bijen, voor jong en
oud. Rondleidingen, bijenwasworkshops en meekijken met de
imker.
9 en 16 augustus: Thema-rondleiding ‘Snoeien doet bloeien’.
Aanvang 14.00 uur. Deelname
3,50 euro (exclusief entree).
23 juli tot 3 september is het
Hortusfestival, met her programma ‘Scandinavische Luchten’.
Zie voor meer informatie: www.
hortusfestival.nl

Openingstijden, adres en bereikbaarheid:
De Hortus is iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Op zondagen in juli en augustus open tot 19.00 uur.
Adres: Hortus Botanicus Amsterdam, Plantage Middenlaan
2a, 1018 DD Amsterdam. www.dehortus.nl . Ga op de fiets
of neem tram 9 of 14, die stoppen ongeveer voor de deur.
Toke Smolders, tuin 193
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van de clubhuiscommissie

Geen zin
om te koken
op zondag?
Tijdens
de schoolvakantie
kunt u op
alle zondagen
van 16.00 tot 18.30
in het clubhuis
terecht voor frietjes
en snacks
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