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Van de voorzitter
Het is inmiddels oktober en de corona regels zijn gelukkig
erg versoepeld, de 1,5 meter is er af dus er mag weer buiten
van alles gedaan worden. We hebben dan ook een BBQ
gehad; reuze gezellig, de traditionele Jeu de Boules is weer
gehouden,  dit werd georganiseerd door Irma en Ivan, en
ook daar was iedereen blij mee.

Er is door die corona toestanden veel achterstallig onder
houd op de tuin, maar daar wordt hard aan gewerkt, er
komen ook 2 winterwerkbeurten aan waar u via de website
op kunt inschrijven, de tuincommissie heeft laatst een
rondje over het park gedaan betreft eigen tuinen, en het is
de bedoeling dat u uw bomen of struiken die over het pad
groeien snoeit, dit is verplicht en staat ook in de reglemen
ten, nu is het zo dat wij geen tuin zijn van boetes geven,
maar als u het niet blijft doen dan gaat dit toch gebeuren.
Ik hoop dat het niet zo ver komt. Er wordt een nieuwe pluktuin
gerealiseerd in de hoek van de 2e parkeerplaats.

Wat geldt voor uw tuin, geldt ook voor uw opstallen: dit bent
u ook verplicht te onderhouden. We gaan in oktober weer
een schouw lopen. U moet ook op tijd uw gasslangen ver
vangen, er staat op de slang een datum, dit is heel belang
rijk want die drogen uit en scheuren.

Dan is er ook nog geschilderd aan de gebouwen en er is
een nieuwe zandbak gemaakt, aan de kas is een stuk ge
metseld maar dit is nog niet af, we zoeken iemand die even
dit stukje doet, zou fijn zijn.

Wat betreft de drijftuinen die op de kleine parkeerplaats liggen: deze zijn weg voor 1 april 2022, er
wordt met terugwerkende kracht huur voor betaald. Ze gaan te water in april 2022 met vergunning.

Dan wordt er ook nog door de Bond Van Volkstuinders druk vergaderd met de gemeente over een
nieuw huurcontract. Zodra dit rond is hoort u dit van ons, Katinka is druk bezig om een commissie
op te zetten over de nieuwe tuin, heeft u u nog niet opgegeven mail dan even naar Katinka:
voorzitter2@tuinpark-rustenvreugd.nl

We gaan de winter in, dus zorg op tijd dat u uw water afsluit, haal uw geiser er af en schep uw wc
leeg, blaas uw leidingen goed leeg! Dit voorkomt een hoop narigheid later.

Tot slot hoop ik dat we de aankomende begrotingsvergadering in november, in de kantine mogen
doen, want daar zijn nog wat haken en ogen aan, u hoort het van ons.

Heeft u vragen betreffende tuin, mail ze naar de
secretaris: secretaris@tuinpark-rustenvreugd.nl en
u hoort van ons.
 
Mooie herfst !
Gerrit
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Een stukje natuur
Natuurlijk raak je geïnspireerd als je, ver weg, in
een bos een berg op loopt met je honden. Hele
maal als die beplanting zinnenprikkelend
geurt! We lopen door een rozemarijnbos. Bloei
ende tijm staat overal op en naast het pad, ker
rieplanten, met hun uitgebloeide bloemetjes
beginnen te ruiken als je er langs loopt. Het
bergpad is rood en stevig. Op elk stukje rots
groeien de mooiste mossen die nu ingedroogd
zijn. En alle kleuren korstmossen. Ik raap enkele
hele puntige eikels op van een kurkeik. Vetkruid
jes staan overal en op de top van de berg waar
we inmiddels beland zijn, vind ik zelfs een aard
ster. Ook verdroogd, maar ik neem hem mee,
misschien is het een Weerhuisje, die gaat dicht
als het droog is en als het regent klapt hij zijn slip
pen open.

 
Weergaloos is de natuur hier, zo midden in
Spanje. Een bijna verborgen plek met allemaal
zeeblauwe lagunes en kronkelende watervallen
die links of rechts onder de weg doorlopen. Het
is naseizoen, maar de camping is tjokvol. Heel
veel Spaanse gezinnen met kleine kinderen en
babies. Wij zitten pal naast het speeltuintje en
gisteravond bleef het best lang lawaaiig door
de schreeuwende koters.

 
Ook vandaag zijn we weer met de honden naar
het water geweest, die vinden het zalig om daar
doorheen te banjeren. Ze zien vissen wegschie
ten, kleine rode rivierkreeftjes hun scharen om
hoog doen en wat mij heel blij maakt is de ijsvo
gel die ik vanmorgen al meende te horen, maar
die opeens voor mijn neus wegvloog. Op die
berg zag ik vanmorgen ook sporen van een das.
Brede voorpootafdrukken en flink wat graafwerk.

 
Terug naar beneden lopend vielen mij die uitge
bloeide bruine bremraap op. Wat zal het mooi
geweest zijn op die berg toen die nog bloeide.
Misschien dat hun zaden het ook in Schelling
woude doen. Net als dat van die pitrus waar ik
vlechten van maak. De herfst is hier ook begon
nen, zachtgele bladeren uit die heerlijke scha
duwbomen liggen aan onze voeten. Hier in Los
Batanes, Ruidera.
 
Sjarifah
 

4



Omgaan met de zeis
Op dinsdag 21 september van dit jaar was ons
tuinpark gasttuin aan de cursus “Omgaan met
de zeis” welke gegeven wordt door Landschap
Noord-Holland.

Na een behoorlijke dosis theorie wordt de praktijk
geoefend. Er komen heel wat nieuwe begrippen
kijken bij de cursus, Haren, wetten, Rijfbeugel,
Sloof en Arend zijn een paar van de termen waar
menigeen een andere gedachte bij heeft dan
hier bedoeld wordt. Erg interessante cursus dus.
Iedereen die wil kan zich inschrijven voor een
cursus van Landschap Noord-Holland.
 

Kees die het zeisblad aan het Haren is
 

Blijkt dat je ook met een machientje kan Haren.
Veel sneller zelfs, wel met z’n tweeën

Het Wetten van de zeis door Kees gedemon
streerd.

Uiteraard werd er onder toeziend oog ook een
behoorlijke berg gemaaid. Les voor de volgende
keer, een tweede tuinder meevragen om een
handje te helpen met het opruimen van al het
omgemaaide werk.
 
 

Inschrijven ?
Heb je zin in een cursus neem dan contact
op met Geoffrey (tuin 36)

Hij heeft het overzicht snel beschikbaar voor
je en coördineert ze namens ons tuinpark.
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Oom Theo had het helemaal mis
“Heb je al veel honing geoogst?”  Vraagt oom Theo terwijl hij mij glazig aankijkt. 
“Nee niks” antwoord ik terwijl al mijn nekharen overeind vliegen. Ik vraag me af of ik hem nog eens
zal uitleggen waarom ik bijen houd of dat ik dit als een onmogelijke missie zal beschouwen. “Bijen
horen niet op een dak” zegt hij. “Die horen gewoon op de woeste grond.” Ik zucht diep. “De honing
is hun wintervoorraad oom, ik houdt geen bijen om van te roven, ik houd ze omdat ik van ze houd.”

Mijn interesse in bijtjes leidde me in 2016 naar een cursus imkeren. Ik leefde als een nomade door
Amsterdam. Het ene tijdelijke huis na het andere. Het enige constante was mijn atelier in broedplaats
Volkshotel. Ik wilde zo graag weer een
dier houden, een hond of kat zou te in
gewikkeld zijn in mijn leven maar een
bijenkast bovenop het Volkshotel bleek
te mogen. Samen met Sameena die ik
op imkercursus ontmoet had zette ik een
kast op het dak. Het was een hele on
derneming. We vingen een bijenzwerm
in Amsterdam Noord en plaatsten deze
in de kast. Die winter waaide de kast
alweer om, de bijen overleefden het
niet. Onderin de kast lag een bal gestor
ven bijtjes met een prachtige iglo van
bijenwas over hun heen. Die hadden ze nog vlug gebouwd.

Ook het jaar erop ging het niet van een leien dakje. Het gevangen volk, uit Haarlem ditmaal,
kwakkelde weer. Ze bouwden de meest prachtige bijenraat structuren kris kras over en om de
raampjes heen. Onze leraar vertelde ons dat we die weg moesten snijden en met satéprikkers
hingen we de bijenraat binnen de raampjes. Ook deze bijen kwamen niet de winter door. We
baalden als een blok hooi. Misschien kan ik ook wel niet voor bijen zorgen dacht ik. Misschien is
het waar wat mijn oom zegt en horen bijen niet op een dak. De kast lieten we dat jaar leeg.

Het gaat slecht met de bij. Door gifgebruik en monocultuur (van gewassen) leggen ze op het
platteland massaal het loodje. De steden lijken de laatste plek waar ze nog floreren door de grote
verscheidenheid aan bloemen en het lage gifgebruik. Toch is dit maar een deel van het verhaal.
Bijen is een verzamelnaam zoals apen. De honingbij die ik hield is slechts één van de vele soorten

bijen. Amsterdam kent inmiddels al rond de 700 honingbij
envolken en is daarmee misschien wel verzadigd, daarbij
concurreren al die bijenvolken met de wilde bijen zoals
hommels en de metselbij. Ik heb er minder aan toe te voe
gen dan ik dacht. Net als in relaties en het vinden van een
mooi huis blijk ik ook in de imkerij te veel van het goede.

Ik snijd de was uit de overgebleven raampjes. Ze geurt nog
steeds goddelijk: een vleug honing gecombineerd met
rozen en kaneel lijkt. Het ruikt naar de boenwas op de vrije
school zegt mijn ateliergenoot. Het is moeilijk te bevatten
dat zulke kleine beestjes zulke prachtige structuren kunnen
bouwen. De zeshoekjes zien er subliem uit. Het interieur van
de bijenkast lijkt meer op een tempel dan een huis. In films
verwerk ik beelden die ik schoot van de bij. In mijn illustraties
en schilderijen verschijnen ze ook steeds weer.
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Juni dit jaar zie ik ineens activiteit rond de bijenkast.

Ik besluit op het dak te klimmen en ben verbaasd.
Er vliegen bijen in en uit de kast en er rondom
heen. Ze lijken iedere kier uit te checken. De kast
blijkt gekeurd te worden. Vol verbazing leg ik het
tafereel zo goed mogelijk vast. De volgende dag
is het nog drukker rond de kast. De lucht kleurt
zwart van de bijen. Het lijkt wel een woedende
explosie. Dit is de intocht van de koningin! 
 
Oom Theo had het helemaal mis. De bijen kozen
dit jaar zelf. De bijen kozen de kast op het dak van
het Volkshotel. Sindsdien gaat het razend goed
met de bijtjes. Ze hebben een enorme honing
voorraad opgebouwd en terwijl ik dit schrijf zie ik
ze af en aan de kast binnen vliegen.

Glitterende Eenhoorn
www.GlitterendeEenhoorn.nl
Levenskunstenaar, bekend ge
worden als VJ in Paradiso en
houdt bijen op het dak van het
Volkshotel.

Bestuursmededeling - Begrotingsvergadering 2022
Gezien de huidige corona maatregelen en de regels van het RIVM en de Bond van Volkstuin
ders zal de begrotings vergadering van november 2022 misschien in de kantine van Rust en
Vreugd gehouden kunnen worden. Hou de Stuifmail in de gaten voor meer nieuws de komen
de weken !

Heeft u al vragen / opmerkingen hierover, mail ze dan naar:
secretaris@tuinpark-rustenvreugd.nl
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28 Augustus 2021 - Toernooi dag 2021
Met een organisatie in overgang is het jeu de boules toernooi dit jaar weer eens zeer geslaagd
te noemen. Ivan gaat zich volledig richten op het tuingolf toernooi en aldus is 2021 het jaar
waarin hij en Irma het gezamenlijk op zich hebben genomen om de boel op rolletjes te laten
lopen. Voor Irma wennen en ook een moment om kritisch te kijken naar verbeter- en ver
nieuwingspunten voor volgend jaar, hierbij gesteund door divers al- dan niet gevraagde
medeorganisatoren in spe voor volgend jaar.

Prachtige bekers waren er geregeld en als extraatje voor iedere winnaar een schaal met
viooltjes. Ook Ivan kreeg voor zijn verdiensten aan het langst lopende toernooi van de tuin
een mooie schaal met bloeiend goed. Het wordt nog een hele uitdaging om ook het tuingolf
toernooi zo’n enorm succes te laten worden. We hopen met z’n allen dat dit gaat lukken ui
teraard.

Uiteraard zijn er bij een toernooi als deze geen verliezers maar alleen winnaars, toch worden
zij die net iets meer punten gooiden of sloegen beloond. In de finale van het boulen stonden
Helen, Edmund, Peter & Mark. Na een finale om van te genieten kon Edmund zijn naam
laten graveren op de wisselbeker. Peter was een goede 2e en Mark ging er met de 3e plaats
vandoor.
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Bij het tuingolf bleek helaas de nummer 1 niet meer aanwezig maar is later toch gefeliciteerd
met zijn prijs. Joop Hogendoorn ging daar met de 1e prijs heen, kort gevolgd door Joop v.
Blanken met zijn partner Annemiek als goede derde. Ook hier was de uitslag bloedspannend.

Voor de versnaperingen werd gezorgd door Robbie achter de bakplaat, verscheidene heerlij
ke baksels waren voor eenieder verkrijgbaar. De fantastische humor bij het bedienen zorgde
voor een glim- dan wel schaterlach bij menig klant.

Het weer heeft goed meegedaan om hier weer eens een heerlijke dag met fijne mensen te
hebben meegemaakt. Zelfs buurtbewoners uit Schellingwoude hebben meegedaan aan het
toernooi. Ze hebben zich uitstekend vermaakt op ons mooie park!
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groendubbel

Workshops,

Aanleg en

Onderhoud

Czaar Peterstraat 95

1018 PD  Amsterdam

Telefoon : 06 - 42 50 11 81
Openingstijden: Kijk op www.dubbelgroen.com

Tuin & Ontwerpwinkel

Een groen en

stedelijk concept
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Aalscholver
Al geruime tijd hoor ik af en toe een plons in het
water. Omdat ik niets zag dacht ik dat het een
snoek was. Tot mijn buren met vakantie gingen
en vroegen of ik de planten water wilde geven.
Dat doe ik graag. Toen ik de gieter wilde vullen
stond ik ineens oog in oog met een grote vogel.

Hij had een gevaarlijke snavel en flinke klauwen.
Klauwen is overdreven want hij had er maar één.
Zijn vleugels hingen zielig langs zijn lijf. Het was
een aalscholver. Moest ik de dierenambulance
bellen ? In ieder geval gaf ik hem een emmer
water. Niet om te zwemmen, maar om te drinken.
Vis had ik niet in huis. 's Middags ging ik nog even
op ziekenbezoek, maar hij was weg. In de verte
zag ik hem waggelen, achtervolgd door een kat.
Schreeuwend rende ik de Abelenlaan uit. De kat
stoof weg en de aalscholver...
Hij vloog, hij vloog!

De volgende dag hoorde ik weer die plons. Dit
keer kwam hij boven water, triomfantelijk met
een visje in zijn bek. Even later stond hij weer in
mijn tuin. Nog steeds te goed van vertrouwen.
Niets geleerd dacht ik.

Het water heb ik maar aan de planten gegeven.

Ine tuin 113.

Op en rond Schellingwoude

Van de tuincommissie - winterwerkbeurten 2021
Vanaf vandaag zijn voor beide winterwerkbeurten plaatsen te reserveren op de website. 
De eerste winterwerkbeurt is op 20 november 2021, de tweede op 11 december 2021.
 
Het betreft winterwerkbeurten en deze duren van 09:45 tot 15:00 uur. Voorinschrijving is
belangrijk zodat de tuincommissie een indeling van tuinders kan voorbereiden. Zorg dat je
handschoenen bij je hebt en stevige schoenen aan.Wellicht is het handig een regenjas in je
tuinhuis klaar te leggen met eventueel reservekleding. Mocht je een specialiteit hebben of al
weten wat je kan en wil doen tijdens de winterwerkbeurt, laat ons dat weten  via: tuincom
missie@rustenvreugd.nl. We zullen zo veel als kan hier rekening mee houden.

Vanaf 12:00 uur is er soep, doorgaans een vegetarische- en erwtensoep. Daarnaast wordt
er stokbrood met wat kruidige boter geserveerd. Na een klein uurtje te hebben gepauzeerd
gaan we weer lekker door tot een uurtje of 15:00 uur.

Na het schoonmaken en inleveren van de gereedschappen kunnen we terugkijken op veel
nuttig werk en heerlijk rusten. n.a.v. wat verzoekjes, ga naar de website: www.tuinpark-
rustenvreugd.nl  om je aan te melden.
De tuincommissie
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De Schellingwouderscheg - door de ogen van de dieren
Verslag van de ‘Schellingwouderscheg-expeditie’ op 4 september 2021

De Schellingwouderscheg bestaat uit een aantal voornamelijk buitendijks gelegen groene (natuur-,
recreatie- en sport)gebieden, vanaf het Noorderpark tot en met de ecologische driehoek bij de
Schellingwouderbrug. De scheg is met enkele onderdoorgangen onder de A10 verbonden met de
tuinparken aan de andere zijde van de ring en daarmee met het Waterland. De initiatiefgroep
Groene Longen vraagt al een aantal jaren aandacht voor en bescherming van de natuur van de
scheggen ‘binnen de ring’ van Amsterdam Noord. Omdat deze ‘scheg’ ook in verbinding staat
met de natuur van Waterland, streeft de initiatiefgroep Groene Longen, met steun van groene or
ganisaties zoals de KNNV, naar een gezond samenhangend en doorlopend ecosysteem binnen
en buiten de ring. 

Deelgebieden
Je kan je afvragen of dit groene en
waterrijke gebied wel een echte scheg
is, of dat een naam als groene zone,
natuurgebied, groengebied of park
juister zou zijn, maar ‘Schellingwouder
scheg’ bekt lekker en is onder deze
naam bij velen bekend, dus we houden
het bij scheg.

In het Amsterdamse gemeentebeleid
wordt de Schellingwouderscheg niet
formeel als beschermde scheg aange
merkt (zoals de Amstelscheg of de Bret
tenzone worden beschermd in de ruim
telijke ordening) en ook niet als samenhangend natuurgebied beschouwd. In de praktijk wordt het
behandeld als een verzameling losse groengebieden met vooral een recreatieve functie. Gevolg
is dat de flora en fauna hier onder grote druk staan, de ecologische verbindingen tussen de ver
schillende onderdelen van de scheg zwak zijn of zelfs ontbreken, en dat allerlei aanslagen op het
gebied gepleegd worden of in voorbereiding zijn (woningbouw, verkeersinfrastructuur).

De initiatiefgroep heeft tijdens de manifestatie ‘De verenigde straten van Amsterdam’ (november
2019) een workshop gehouden waarin met een 3 meter lange ‘oprolkaart’ alle mooie plekken maar

ook de knelpunten van de Schellingwouderscheg
verbeeld zijn. Alle betrokkenen reageerden en
thousiast en steunden het plan voor uitgebreider
ecologisch onderzoek om het belang van de
Schellingwouderscheg nog beter te onderbou
wen en onder de aandacht te brengen. Met
Noorderlingen, gebiedsdeskundigen en een
journalist werd het gebied doorkruist. Duidelijk
verrast door de onverwachte natuurparels, ver
scheen er een mooi stuk in het Parool.

Pogingen om een breed seminar over de Groene
Longen van Noord te organiseren, met expedities
voor bewoners, deskundigen, ambtenaren en
bestuurders, liepen echter vast in corona en ge

meentelijke stroop. In 2020 heeft de initiatiefgroep Groene Longen (met subsidie van de gemeen
te) wel een onafhankelijk onderzoek kunnen laten uitvoeren naar de ecologie en de ecologische
verbindingen van de Schellingwouderscheg. Ecologisch expert Norbert Daemen van Arda (advies
bureau voor natuur, cul urhistorie en recreatie), heeft met steun van diverse deskundigen onder
wie KNNV-lid Sjarifah Meijerman (paddenstoelenexpert), dit onderzoek uitgevoerd.
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Zijn bevindingen zijn juni 2020 gepubliceerd onder de naam “Schellingwouderscheg op de kaart,
onderzoek naar ecologie en verbinding van de deelgebieden in de Schellingwouderscheg”. Het

rapport beschrijft de verschillende biotopen en toont de grote ecolo
gische waarden in de verschillende (deel)gebieden aan. Ook be
noemt het de bedreigingen en waar ‘gaten’ aanwezig zijn of dreigen
te vallen waardoor deze scheg (nog) niet - of niet meer - als samen
hangend natuurgebied kan functioneren en dus de uitwisseling van
flora en fauna tussen de verschillende delen van de scheg bemoeilijkt
wordt. Inmiddels werkt stadsdeel Noord aan een integrale land
schapskaart als input voor de omgevingsvisie 2050. In deze visie wordt
ondermeer vastgelegd waar en hoeveel Noord gaat bouwen. Ge
sproken wordt van een groei met zo’n 65.000 inwoners, d.w.z.
35-40.000 woningen erbij. De integrale landschapskaart moet de
groene onderlegger worden bij de verdere verstedelijking in Noord.
Het spreekt voor zich dat bescherming van natuur en ecologie als

zwaarwegende belangen ingebracht moeten worden in deze groene basiskaart.

Naast het waardevolle ecologische onderzoeksrapport voor de Schellingwouderscheg willen we
ook van bewoners en deskundigen hun ervaringen en adviezen voor dit belangrijke groene gebied
langs het IJ in Noord naar voren brengen. Dat was reden voor de initiatiefgroep Groene Longen
en de KNNV om - zodra de coronabeperkingen dit toelieten - een nieuwe expeditie uit te rusten.

Doel van deze expeditie door diverse deelgebieden van de Schellingwouderscheg was niet om de
nuttige en inzichtelijke inventarisatie van Norbert Daemen nog eens over te doen, maar om - ge
steund door de rijke informatie in zijn rapport - in breder verband eens te bezien wat er (on)moge
lijk en gewenst is in deze groene scheg. En dan niet primair als bewoner of bezoeker, maar nu eens
door de ogen van de diersoorten die in dit gebied thuishoren en voorkomen. Anders gezegd: hoe
ervaart een veldmuis, boommarter, meervleermuis of salamander de ‘leefkwaliteit’ op de verschil
lende plekken en hoe trekken ze van de ene naar de andere geschikte biotoop in de Schelling
wouderscheg? Kan een egel vanaf de ecodriehoek wel een geslaagde tocht ondernemen naar
het Noorderpark? Kan een jonge ringslang van de Schellingwouderdijk naar het Rietland om kikkers
te vangen? Kortom: kent de infrastructuur voor dieren wel hetzelfde kwaliteit als die voor mensen?

De expeditie
De deelnemers aan de expeditie verzamelden
zich op een zonnige zaterdag bij de ingang van
het W.H. Vliegenbos, werden voorzien van koffie
of thee met boterkoek en een inleiding door
Norbert, en fietsten en wandelden vervolgens
door een aantal deelgebieden van de Scheg,
waar ze uitgebreide toelichtingen hoorden en
onderling bediscussieerden wat zij aan (natuur)
kwaliteiten zagen of juist misten. Om het overzich
telijk te houden werd de expeditie in 3 subgroepen
gesplitst die elk dezelfde  opdracht kregen: kijk 
goed om je heen, probeer ‘door de ogen van een
dier’ de kwaliteit van de deelgebieden te beschrij
ven en koppel hieraan een waarde-oordeel. Be
denk ook wat nodig is voor de kenmerkende
soorten van de verschillende biotopen om het gebied beter te laten functioneren en de leefgebie
den onderling beter te verbinden. Als steun hierbij kregen de deelnemers een A4-tje mee met
kenmerkende soorten voor de verschillende biotopen, en hóe de aangetroffen kwaliteiten in een
deelgebied gewaardeerd zouden kunnen worden aan de hand van de volgende criteria (op een
schaal van 1 t/m 5): biodiversiteit (vooral het aantal soorten), natuurlijkheid (in aanleg en beheer), 
vervangbaarheid (hoeveel moeite en tijd kost het een vergelijkbaar natuurgebied te krijgen), ligging
in en betekenis voor de ecologische structuur van Amsterdam.
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Het werd een zeer afwisselende fiets- en struintocht van west naar oost door de Schellingwouder
scheg, waarmee een goed beeld kon worden verkregen van de verschillende deelgebieden (en
de knelpunten). Uiteraard kwamen er onderweg veel on
derwerpen, vragen en oordelen aan de orde (die verderop
worden samengevat), maar opnieuw was er de verwonde
ring (en bewondering) bij veel deelnemers over de fraaie
en soms wat verborgen natuur in de zone. Maar ook zorg
over de achteloosheid en zelfs onzorgvuldigheid waarmee
gemeente, beheerders en omwonenden met dit gebied
blijken om te gaan. Dat varieert van geklepelde grasbermen
tot plannen voor een snelfietspad dwars door het Vliegen
bos, van het inzaaien met kleurige maar voor insecten on
bruikbare bloemsoorten tot het toeeigenen van bosstroken
als (speel)tuin, van het met rijplaten verharden van dijkta
luds tot sportvelden van kunstgras aanmerken als groenge
bied, van een onnatuurlijke waterhuishouding tot het aan
brengen van ecologische passages onder de A10 die
vastlopen in het asfalt.

Aan het einde van de middag, zittend rond een grote tafel
in Tuinpark Rust en Vreugd, met iets te drinken en dikke
plakken suikerbrood, is verslag gedaan van de positieve en
negatieve bevindingen in de subgroepen en door de individuele leden.

Conclusies en aanbevelingen van de Schellingwouderscheg-expeditie. 
In het navolgende worden de ervaringen samengevat van een van de subgroepen, aangevuld
met commentaar van de overige deelnemers tijdens de expeditie. De tijd was te kort om alle drie
de subgroepen uitvoerig verslag te laten doen. Maar de deelnemers aan de expeditie hebben het
idee dat met het verslag van deze subgroep en de reacties daaromheen van alle deelnemers ei
genlijk ook de vergelijkbare ervaringen van de andere subgroepen voldoende aan de orde komen.
Overigens, iedereen die dit verslag leest en iets op te merken of aan te vullen heeft, wordt van harte
uitgenodigd dit met de Initiatiefgroep Groene Longen en de KNNV te delen. Want alle ideeën en
steun voor behoud en verbetering van de Schellingwouderscheg zijn welkom. 

1. Het is terecht om de Schellingwouderscheg als één samenhangend ecologisch gebied te blijven
benadrukken. Knabbelen aan een onderdeel betekent in feite schade voor het hele gebied.

2. De ecologische waarde van de Scheg betreft primair een zelfstandige, eigen waarde. De scheg
vervult namelijk geen functie als een ecologische verbindingszone tussen twee grote ecologische
kerngebieden. Verbindingen met aangrenzende (natuur)gebieden verdienen overigens wel blij
vende aandacht, zoals met Waterland en met de groengebieden aan de andere kant van het
Noord-Hollands kanaal.
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3. Bekeken door de ogen van een dier is opvallend hoeveel ruimte er in de scheg beschikbaar is
voor de mens (waaronder veel infrastructuur, van asfaltwegen tot  olifantenpaadjes) en hoe weinig
(en hoe krap) de ruimte eigenlijk is voor diersoorten die daar van nature thuishoren.

4. De druk op het gebied is groot, in Noord wordt gezocht naar woon- en werk ruimte voor 65.000
extra bewoners. Wheelen en dealen met de politiek is onvermijdelijk. Een NJET op elke ingreep
betekent een verloren gevecht. Er zal ook soms ‘geruild’ moeten worden. Bijvoorbeeld een stukje
afknabbelen van een relatief groot deelgebied als tegelijk de zogeheten Wespentaille (een fles
senhals) beschermd en de kwaliteit verbeterd wordt.

5. Van groot belang is dat bewoners in en langs de Schellingwouderscheg gewonnen worden voor
meer aandacht en zorg voor de natuurwaarden in samenhang de recreatieve waarde.

De beleving én de waardering die subgroep 1 heeft gegeven aan de vier belangrijke deelgebieden
is samengevat in een tabel. De toelichting hierop lokte aan tafel uiteraard van verschillende kanten
bijval en commentaar uit. 

a. Voor een leek (lees ook: de meeste bewoners) zijn tijdens de expeditie de kwaliteiten als soor
tenrijkdom, natuurlijkheid e.d. lastig te zien. Het vereist (voor)kennis. De waarderingen in de tabel
zijn dus deels subjectief en voorlopig.

b. Het W.H. Vliegenbos is uniek, zelfs op Europese
schaal. Het betreft een 100 jaar oud en zeer
zeldzaam essen-iepenbos. Dit besef leeft nog veel
te weinig. Aan beheer, waterhuishouding én in
formatie kan nog veel verbeterd worden.

c. De Ecodriehoek e.o. is eigenlijk meer een ver
keersknelpunt dan een ecologisch knelpunt.
Oplossen van de verkeersproblematiek kan/moet
in samenhang met verbeteren van de ecologi
sche kwaliteit. 

d. De ecopassages in de onderdoorgangen
onder de A10 functioneren slecht omdat ze
doodlopen op het asfalt van drukke wegen. De verbinding zal onder de weg doorgetrokken
moeten worden. 

e. Bij het wheelen en dealen met de gemeente moeten de ingrepen ter plekke leiden tot zo gering
mogelijke natuurschade, ook als elders in het gebied de ecologische kwaliteit verbeterd wordt als
onderdeel van de deal. Dus bijvoorbeeld niet direct toegeven op de kwestie van het fi etspad door
het Vliegenbos om de smalle Wespentaille te versterken.

f. In de Wespentaille moet water de dragende verbinding vormen (d.w.z. doortrekken naar het
Rietland) en moet het areaal oeverzone fors verbreed worden. Herontwikkeling van het bedrijven
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terrein langs het IJ voor woningbouw kan met een eigen interne verkeersontsluiting uitgevoerd
worden, waardoor het nauwelijks gebruikte stukje Nieuwendammerdijk in
deze flessenhals weer groen kan worden. 

g. Voor een faunaverbinding tussen Vliegenbos en Rietland zullen eilanden in het Zijkanaal en
uittreeplaatsen in de oevers gemaakt moeten worden. Voor vismigratie (stekelbaars, aal) is een
permanente vispassage tussen Water in de Wespentaille Zijkanaal en
de Kleine Die in de polder achter het sluisje nodig. Tegelijkertijd is er
sprake van een grote (recreatie)druk op dit gebied. Een integrale
aanpak (plan) voor dit cruciale punt in de scheg is op korte termijn
vereist.

h. Het ontbreekt bij de gemeente aan een samenhangende visie voor
de gehele scheg. Blijf hierop van alle kanten aandringen met als
belangrijkste argument: ecologische kwaliteit is ook van essentieel
belang voor andere functies als wonen en recreëren.

i. Wat er gaat gebeuren met Albemarle Catalysts, de voormalige
Ketjen, is cruciaal voor de toekomst van de Schellingwouderscheg.
Houd de ontwikkelingen hier dus goed in de gaten.

j. Denk en communiceer ook in beelden en aansprekende referenties:
met droge cijfers en soortenlijsten win je weinig medestanders (zie
ook a.)

k. Maar er kwam ook een waarschuwing tegen teveel ‘lokkende beelden en ontwerpen’. Elk goed
plan moet gebaseerd zijn op kennis, analyse en onderzoek. Hieraan moet nog veel gebeuren.
Suggestie: organiseer een ‘Taxon-expeditie Schellingwouderscheg’ een onderzoek naar kleine
beestjes als indicatie voor de milieukwaliteit, in zowel het Vliegenbos, het Rietland als in een
Volkstuin.

l. Om meer aandacht te krijgen is op korte termijn een grote Schellingwouderschegmanifestatie
nodig, gericht op omwonenden en de politiek. 

Knelpunten
De belangrijkste knelpunten die aangetroffen zijn op de route van de expeditie zijn na afloop op
een kaart weergegeven. Het zijn de plekken waar
volgens de deelnemers - kijkend met de ogen van
verschillende land- en waterdieren - op korte ter
mijn dringend actie nodig is.

En afsluitend: het is leuk, nuttig en leerzaam om
met de ogen van een dier te kijken naar de inrich
ting en het functioneren van de Schellingwouder
scheg. Laten we ook benadrukken hoe belangrijk
deze groene gebieden in de stad zijn voor men
sen, van jong tot oud. Om er te genieten, te ont
haasten, om bij te tanken, om van de natuur te
leren en in de natuur te spelen.

Een verdere ontwikkeling van Amsterdam-Noord, zoals uitgewerkt gaat worden in de Visie 2050,
kan alleen succesvol zijn als tegelijkertijd het groen in Noord, zoals in de Schellingwouderscheg,
wordt beschermd en de natuurkwaliteit ervan wordt verhoogd.

Initiatiefgroep Groene Longen Amsterdam
KNNV Amsterdam, vereniging voor veldbiologie  - webmaster@amsterdam.knnv.nl
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Toernooi dag 2021
Deelnemen is belangrijker dan winnen !
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Merel Mooiweer #17 - Boule voorpret
Tuinsoap rond Merel Mooiweer, die inmiddels tegen de 60 loopt, maar volhoudt dat ze ‘richting 50
gaat’. Ze heeft tegenwoordig een vaste vriend op onregelmatige basis, Harry, die een strafblad
heeft. Een misverstand volgens Merel. En hij helpt zo lekker mee op de tuin.

Merel, Katja en hun drie tuinyogaleerlingen staan een beetje beduusd voor de deur van de kanti
ne. Aaf staat bozig met een grote bezem in de deuropening. ‘Je weet dat het om 12 uur precies
leeg moet zijn toch? Zo-dadelijk komen de kleintjes, en ik moet de hapjes klaarmaken voor het
toernooi straks! Worden jullie niet een beetje té rielext van die yoga? Waar is dat liggen nou precies
goed voor eigenlijk?’

‘Dat heet Savasana Aaf, dat is een houding, de eindontspanning. Je moet zo stil liggen als een lijk,
dat zou je eens moeten proberen. Het is zelfs een van de moeilijkste houdingen van de yoga!’ Aaf
snuift. ‘Lui op je rug liggen dat is precies wat jullie het liefste doen, terwijl anderen de klussen hier
kunnen opknappen.’ Merel zet vroom haar handen tegen elkaar voor haar borst. ‘Namasté Aaf.
Tot straks bij de wedstrijd.’ Het yogagroepje maakt zich snel uit de voeten. Een stukje verder op
staat buurman Jan de boules baan met een hark wat te egaliseren. ‘En voortaan om 12 uur weg
zijn. Volgende keer haal ik de bezem over jullie heen.’ Ze begint de gang te vegen; ‘Wat die leuke
Harry nou toch in ziet in die rare snijboon… En hij houdt vast ook niet van yoga.’
 
De mokkapot, met kannetje warme melk staan al dampend klaar op tafel, verse croissants in een
mandje, boter en jam ernaast, als Merel en Katja het tuinpad oplopen. Harry staat halverwege de
tuin in een border te spitten. Het grasveld is fris glad gemaaid. Een aantal nieuwe bloeiende
planten staan op een na in de grond. Hij kijkt even op. ‘Koffie staat klaar, ik maak dit even af.’

Merel schenkt koffie in en gaat zitten. Katja besmeert een croissant met boter en jam en kijkt naar
de spittende Harry. ‘Is die man wel for real? Altijd bezig én gezellig. Hij kookt voor je, je hebt voor
het eerst een échte tuin… en hij ziet er bepaald niet slecht uit.’ Merel tilt een tasje van de grond. ‘Ik
vond mijn wilde tuin ook best leuk hoor.’ Katja lacht haar uit; ‘Die okselhoge doorgeschoten gras
prairie?’ Merel ritst oostindisch doof het tasje open, de bouleballen komen tevoorschijn. Ze weegt
een bal in haar hand.

Buurman Jan gluurt langs de schutting de tuin in. ‘Zijn jullie er klaar voor straks? Het wordt spannend.
‘Harry, het is jouw vuurdoop op de tuin: kun je een beetje boulen? Je moet Merels niet al te beste
boules reputatie opkrikken.’ Merel grimast naar Jan. Harry heeft de schep in de aarde gezet en
komt erbij staan. ‘Aan mij zal het niet liggen. Ik heb nog nooit een wedstrijd verloren. Nog nooit.’
Hij lacht niet en pakt een croissant. ‘Boulen is een serieuze zaak.’ Jan, Katja en Merel kijken iets
bevreemd naar Harry die genietend van zijn croissant het resultaat van zijn werk bewonderd.

Lekker tuinieren. Jeu de boulen
Harry kan niet tegen zijn verlies

MW

Volgende keer
Wisselbeker
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Hoera, de Moestuinschool Amsterdam 2022 gaat door!
Middenin de stad, vlak achter Amsterdam CS ligt
bovenop de metrobuis van de Noord-Zuid lijn de
tijdelijke tuin waar Michel Olden en Nancy Wil
tink, twee urban farmers in 2020 op het bouw
zand een grote groententuin aanlegden. Een unie
ke groene oase bij de Sixhaven. Biologisch, dus
zonder kunstmest of pesticiden. 
 
Michel en Nancy telen er seizoensgroenten en
laten zien wat er nodig is om die groente op je
bord te krijgen. Ze zijn buurman en buurvrouw van
de tuin en tevens professionele tuinders. Hun
kennis willen ze graag doorgeven. De kunst van
het moestuinieren hebben namelijk lang niet alle
Amsterdammers met de paplepel ingegoten gekregen en steeds meer mensen willen weten hoe
je dat doet. Dus startten ze in 2021 op dezelfde plek de Moestuinschool Amsterdam, in de kortste
keren waren de plekken vol. Doordat onlangs besloten is dat het terrein aan de Sixhavenweg nog
zeker vijf jaar groen blijft en het metrostation dat gepland was voorlopig niet door gaat, kan de
Moestuinschool voorlopig ook in 2022 op deze unieke plek blijven en kunnen nieuwe tuinlui een
jaar mee op avontuur.

 
Voor wie is de moestuinschool?
De school is bedoeld voor (aspirant) volkstuinders, voor
bovenwoningbewoners die de aarde willen voelen en wat
vaker buiten willen zijn, voor liefhebbers van biologische
groenten die een slakrop uit eigen tuin lekkerder vinden dan
die van de supermarkt, voor thuiswerkers die het huis uit
willen en lekker buiten bezig willen zijn. Kortom voor alle
mensen die zelf onderdeel willen zijn van de eetbare ver
groening van de stad, groot of klein. Er is géén beginniveau
vereist, de groene vingers krijg je vanzelf. 
 

Praktische info
Het schooljaar duurt tien maanden, van februari t/m november 2022, cursisten – of ‘tuinlui’- hebben
één dag per twee weken een dag les, naar keuze op dinsdag of donderdag. Lesdagen zijn van
10.00 tot 16:00 uur. De andere weken en in de vakanties is één van de tuinders op de tuin aanwe
zig op dinsdag- of donderdagochtend voor tuinvragen of tuinhulp. Want moestuinieren leer je niet
van een schriftelijke cursus of tijdens een enkele workshopmiddag. Theorie en praktijk gaan op de
lesdagen vloeiend in elkaar over. Er is les en er wordt ook op de tuin gewerkt. Aan het eind van het
jaar kan je je eigen huis, tuin of buurt vergroenen en je eigen eetbare oase in de stad creëren. Er
is plek voor 36 cursisten, 
 
Informatie over docenten, lesopzet, inschrijven en kosten:
www.moestuinschoolamsterdam.nl.
De inschrijving is geopend. 
 
De Moestuinschool valt onder Stichting ‘De Eetbare Stad’ 
Voor meer informatie neem contact op met de tuinders
info@moestuinschoolamsterdam.nl
Nancy Wiltink 06-16696894 of Michel Olden 06-21517627 (te
vens foto's)
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Van de werkgroep ecologisch beheer
Voor onze enorme vakantie had ik het best nog druk met van alles en nog wat. De wilgenworkshop
bij de Ecohof van Daan Coppel aan 9 cursisten, waaronder twee gevorderden: Hanne en Mary.
Voor die tijd had ik al veel voorbereidend werk gedaan, door een aantal beginnetjes te vlechten.
Het doorvlechten is een stuk makkelijker en afstand houden kan echt niet bij het voordoen. Het
weer bleef super, hoewel het anders voorspeld was. Warm, en later regen. Ik had samen met Daan
een partytent neergezet, voor de hapjes en drankjes en het werd een fantastische vlechtdag....

Verschillende soorten en kleuren wilg. Niet alles werd een eendenkorf. Een werd een kattenmand.
Als het werk te droog werd, lieten ze hem even in het Noord-Hollands Kanaal dompelen. Verwend
met broodjes gebakken ei en thee van de Ecohof, die naast de Buiktuin ligt, ging iedereen na afloop
tevreden naar huis. En daarna kwam die hoosbui....

Intussen lag het werk van de Knoopgroep stil. De gemeente wilde geen vergunning afgeven en
legde ons een dwangsom op van 50.000 euro als we ze te water zouden laten. Wat te doen...Er
werden plannen gesmeed tijdens buitenvergaderingen, zoals *leg ze op een boot* of * leg ze
buiten Amsterdam * of * we halen AT5 erbij * De vlotten werden buiten gestald op de tweede
parkeerplaats. Er kwamen TV-opnames, maar die willen alleen maar wilde verhalen horen. Goed
nieuws is geen nieuws. Rob Schrama kwam met foto's en het Buurtbudget in de krant....er werd
toch bijna 4000 keer gestemd op dit Groene Idee ....door Amsterdammers.

Na al die zoomvergaderingen kwam na de zomer een betere bijeenkomst en ging men kijken hoe,
waar en wat de bedoeling was. De rechter was helemaal op onze hand bij de rechtspraak en vond
dat er zo snel mogelijk vergunningen moesten worden verleend. Echter Waternet lag dwars. Totdat
er ook daarmee een overleg was, zodat wij weten wat hun bedoeling is....schoner water in de
Wittenburger vaart. Er kwam iemand in beeld die vlotten maakt van mycelium in de Nieuwe Meer:
Eric Hobijn.

Eric is al een aantal jaren aan het experimenteren met schimmelvlotten met riet. Dat blijft ook drijven
en SAMEN is het dus de bedoeling dat we de komende 5 jaar gaan werken aan een schonere
vaart, met onze Drie Drijvende Tuinen, die we de ROBERT, de JASPER en de GROOTVELD hebben
genoemd. Een groot Schots bedrijf...Biomatrix BV wil ook met ons samenwerken. Er worden een
soort sokken gevuld met waterplanten onder de vlotten gehangen om het water te zuiveren en die
Tuinen worden....naar ik hoop, Groene Paradijzen...net als die van Jasper Grootveld.

Sjarifah
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Helaas dit jaar geen groot feest in de kantine maar wel versierde
tuinen en een buitenfeest (bij de kantine). Aan de fluweelboomlaan
(vanaf huisje 26 t/m 39) zijn een aantal tuinen in Halloweenstijl ver
sierd. Daar wordt zaterdag 30 oktober op kleine schaal Halloween
gevierd voor geïnteresseerde tuinders.

Op zaterdagmiddag kunnen kinderen die hun 'Trick or Treat' route
lopen ook deze tuinen aandoen voor snoepjes (en ook gezonde
snackjes).

Wil je als tuinder ook mee doen, versier
dan je tuin en dan kunnen we elkaars
tuinen bezoeken en bewonderen. Geef
het de komende tijd door in de fluweel
boomlaan en kom gezellig langs!

Vanaf 18:00 uur gaan we naar de kantine, zullen we de barbecue
aansteken en een pompoenensoepje serveren. Het feest is buiten
onder de luifel en op het veld. Alle tuinders zijn welkom om het seizoen
feestelijk af te komen sluiten.
Tot dan!
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Halloween - Kleurplaat
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Een volkstuin leven
Het leven in een klein houten huisje op een tuinpark zonder riolering, geen vaste aansluiting
met alle basale behoeften als WIFI, gas, stroom en vuilcontainer vraagt om aanpassing. Maar
man, wat heb ik veel geleerd.
 
Dat het draadloos WIFI signaal verstoord kan worden door de blaadjes aan de bomen.
Wanneer je niet ecologisch verantwoord afwasmiddel gebruikt je dit gelijk ruikt in de sloot.
Dat butagas veel heter is dan aardgas. Dat het zonnepaneel mijn stroomverbruik bepaalt. Ik
weet nu precies welk apparaat veel watt gebruikt en hoe besparend led lampjes zijn. Ik ben
ook de koning van het hergebruik geworden. Dat de half vergane latjes van de tuinbank de
stoepbanden kunnen steunen. Dat je met wat haakjes en een stukje koord een prachtige WC
rol houder hebt. Dat je van hout uit de tuin kleine plankdragers kunt maken. 
 
Ik ben mijn gereedschap gaan slijpen en onderhouden. De heggenschaar uit elkaar halen en
de wetsteen eroverhalen. Wat een kick om mijn Japanse snoeizaag met drievlaks tanden zelf
te vijlen tot hij weer angstig scherp is. You Tube leert mij veel.
 
Maar wat ik vooral heb geleerd is vragen te stellen aan andere tuinders met wat meer er
varing. Zo kwam ik erachter wat verticale drainage is om de plassen uit mijn tuin te laten 
verdwijnen. Na een flink aantal “spuiters’ weet ik nu eindelijk hoe je het water aftapt voor
de winter. Na veel overleg en navraag heb ik zelf mijn huisje opgekrikt met een paar
vrienden. Ik heb zelfs, met wat hulp, een hele nieuwe wand in ons huisje gezet, een tweede
hands kozijn gekocht en die er in geplaatst. Zelf een kozijn gemaakt, die nog steeds niet goed
zit, maar à la…
 
Zo langzamerhand wordt mij steeds meer gevraagd, al weet ik lang niet alles. Maar er is
zoveel kennis aanwezig op de tuin, er zijn zoveel spullen die je kan lenen. Ook zonder
Peerby, kom maar langs.
 
Ger Casparie tuin 81

Eikenprocessierups in de war door feromonen
Een eerste veldproef heeft aangetoond dat eikenprocessierupsen zich minder voortplanten in
bomen waarop speciale feromonen zijn aangebracht. Door de geurende sekslokstoffen raken
mannetjes zo in de war dat zij de vrouwtjes niet meer kunnen vinden. Dat meldt het Kenniscentrum
Eikenprocessierups in Nature Today. De proef bestond uit 2.000 bomen waarop onderzoekers een
feromonenconcentraat aanbrachten tijdens de vliegperiode van de eikenprocessievlinder. In
vergelijking met andere bomen bleef de voortplanting hier met minstens de helft achter. Ook waren
de rupsen ongeveer de helft kleiner.

"De geurstoffen, zogenoemde feromonen, bootsen de geurstof na die de vrouwelijke vlinder uit
scheidt om mannelijke vlinders te lokken om mee te paren", legt het kenniscentrum uit. Het voordeel
ten opzichte van andere bestrijdingsmiddelen is dat de geurstof "soortspecifiek" is. Dat betekent
dat het alleen het paringsproces van de eikenprocessievlinder beïnvloedt en niet dat van andere
vlindersoorten. Het effect van de proef was het grootst in bomen die op beschutte plekken stonden,
omdat de geurstoffen daar beter op bleven zitten. Dat maakt het gebruik van feromonen mogelijk
geschikt voor de stad, waar het minder waait. Wel moet de bestrijdingsmethode eerst verder worden
verfijnd en goedgekeurd. Dat proces kan nog jaren duren.

De brandhaartjes van de eikenprocessierups zorgen voor jeuk bij mensen. Er bestaan al veel me
thodes om de overlast van de rups te beteugelen. Op veel plekken worden de boomkronen be
spoten met bacteriën, maar dat doodt ook andere rupsen.

Bron: NU.nl
Meer info: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28284
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1e Voorzitter
Gerrit Meijerman (tuin 49)
voorzitter@tuinpark-rustenvreugd.nl
 

Vice Voorzitter
Katinka de Maar (tuin 86)
voorzitter2@tuinpark-rustenvreugd.nl

1e Secretaris
Maarten Naaijkens
secretaris@tuinpark-rustenvreugd.nl
 

 

 
1e Penningmeester
Wim Jansen (tuin 68)
penningmeester@tuinpark-rustenvreugd.nl
 

 

Bestuurslid
Mees Kolvoort (tuin 60)

Bestuurslid / Notulist
Jos Palm (tuin 16)

Inkoop
H. Reerink (tuin 30)

Tuincommissie
Mw. I. Van ’t Hull-Meijer (secretaris,tuin 84)
G.H.Meijerman jr. (tuin 36)
B. Tolmeijer (tuin 88)
Mw. R. Loonen (tuin 33)
Mw. A. Boekhoudt (tuin 72)
Lena de Ronde (tuin 78)
Lynn Shore (tuin 59)

Werkgroep Ecologisch Beheer / Arbo
Mw. S.H.Meijerman (tuin 49)

Buffetcommissie
Mw.S.H.Meijerman (tuin 49)
Annemarie Soeterik (tuin 28)
H. Reerink (tuin 30)

Kascommissie
A.Sijbesma (tuin 74)
H. Bouwmeester (tuin 33)
Dhr. Chevallerau (tuin 1)

Bouw- en Taxatie / Waterbeheer
C. Noordermeer (Voorzitter)
G.H.Meijerman (tuin 49)
Ron Sont (tuin 17)
J.Kok

Redactie / Social Media
Robin Meijerman (tuin 26)
Geoffrey Meijerman (tuin 36)
Sjarifah Meijerman (tuin 49)
Mariëtte Wijne (tuin 56)
Maarten Naaijkens (tuin70)
Marciel Witteman (tuin 67)
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Annemarie Soeterik (tuin 28)
Sjarifah Meijerman (tuin 49)
Geoffrey Meijerman (tuin 36)
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Annemarie Soeterik (tuin 28)
Brechtje Schaling (tuin 23)
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Inschrijvingen: zie website van Rust en Vreugd: https://www.tuinpark-rustenvreugd.nl/, het seizoen
2021 duurt van 27 maart 2021 t/m 31 oktober 2021.
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