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Van de voorzitter
Het seizoen is begonnen, de corona regels zijn afgeschaft; we zijn weer terug naar een normale
samenleving, de werkbeurten kunnen weer door iedereen gedaan worden, we mogen weer ge
woon vergaderen in de kantine.

De 2e winterwerkbeurt is in februari gedaan er is veel werk verzet, daar is een behoorlijke storm
overheen gekomen wat heel veel zaag- en opruim werk
zaamheden opleverde, een aantal tuinders hebben daar
hun schouders onder gezet en de boel opgeruimd, proficiat!
 
Er is weer een gesprek met de Bond geweest en daar kwam
naar voren dat de meeste tuinverenigingen kampen met
tekort aan kader en vrijwilligers, er wordt gekeken hoe dit
opgelost kan worden, het blijkt een behoorlijk probleem te
zijn, bestuur dat stopt en waar geen vervangers voor zijn.
De gesprekken met de gemeente schieten ook niet erg op,
er is vanuit de gemeente nog steeds geen coördinator.
Wordt vervolgd...

Er zijn wederom weer een paar hoofdkranen vervangen. Is
uw hoofdkraan stuk of sluit hij niet goed, meldt het aan het
bestuur.

Er is op zaterdag 16 april aansluitend aan de werkbeurt een
vrolijke paasbrunch en u bent van harte welkom.

Op Koningsdag 27 april is er een kleurrijke Oranje tentoon
stelling in de kantine van 10:00 uur tot 16:00 uur.

De DrijvendeTuinen zijn inmiddels van de parkeerplaats
verdwenen en worden in mei te water gelaten, we wensen
ze veel succes.

Er zijn ook nog enkele cursussen van Landschap Noord-
Holland u leest hier meer over in de stuifmail.
 
De Algemene ledenvergadering is dit jaar op 21 mei om 10:00 uur, eindelijk weer in de kantine van
Rust en Vreugd.

Een mooi tuinseizoen voor allen.
Gerrit

Van de redactie

Editie Deadline artikelen Deadline drukker

Zomer 14 Juni 2022  30 Juni 2022

Herfst 14 September 2022 30 September 2022

Winter 15 December 2022 31 December 2022

Voor 2022 kunnen wij uiteraard weer mooie stukjes, foto's, anekdotes, oproepen en wat nog
meer gebruiken voor het tuinkrantje. Stuur deze naar: rustenvreugd@xs4all.nl

Deadlines voor 2022:
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Fruittuin
Deze winter is er een nieuw stuk in ons favoriete
park aangelegd, de fruittuin.

Het lijkt allemaal goed aan te slaan, op een
enkele struik na. Dankzij de goed doordachte
keuze van Inge en met hulp van een aantal
mensen uit het park en de tuincommissie is dit
aan het eind van de zomer een plek waar ieder
een wat fruit kan halen!  Hopelijk is er genoeg
voor iedereen.

Je vindt hier de plattegrond en een foto van de
eerste lentedag. De perenbloesem is al bijna uit!

Vanaf nu krijg je in ieder krantje een uitgelicht
stukje uit het park. Wat staat er eigenlijk, welke
boom is dit, wat is dat voor struik? En er wordt al
hard gewerkt aan een parkplattegrond met alle
bomen en struiken die in het algemeen groen
staan.

Dan kun je altijd terugvinden wat er om je heen
staat. Of in je eigen laan. Puur genieten.

Wordt vervolgd!
Liesbet - tuin 52
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Van de werkgroep ecolo
gisch beheer 
Prachtige zonnige dagen de laatste tijd,  half
maart, met record hoge luchtdruk. en super
blauwe luchten. De anemonen staan wit en
paars te stralen. ...dotterbloemen aan de sloot
en in de vijvers trekken zweefvliegen en bijen
aan. Hommels, hele dikke, dansen met vlinders
door de tuin. Een mol maakt  grote zwarte hopen
in de snipperpaden. Merels gooien alles opzij.

Roodborstjes komen bijna op schoot zitten,
mezen zijn heel opdringerig bij de pindakaas
potten,  waar ook vier verschillende spechten
van genieten,  met en zonder rood petje . Het is
zomertijd, seizoen, zaden zijn al gezaaid, dotters
verspeend, padden en kikkertijd en broedsei
zoen, ook de werkbeurten zijn alweer begonnen.
De rozen rond het speelveld zijn gesnoeid, net
als die achter de kantine. De takkenzooi bij de
libellenpoel is afgevoerd. Bij de ecopoel hebben
de crocussen het prima gedaan, zijn bijna alle
winteraconieten gejat, hebben de lenteklokjes
het heel moeilijk ,maar gaan de dotters en kie

vitsbloemen nu open, samen met het armbloe
mig look. Er is een grote Hollandse vogelkers
omgewaaid,  daar moet je nu onderdoor krui
pen. Ook in het bos ligt een grote boom om. Een
flink stuk braam bos is door de gemeente gekle
peld, net als het Kaplaarzenpad. Heel vervelend
voor hondenpootjes, al die braamtakken. Dus
telkens bukkend loop ik takjes te ruimen.

De drijftuinen in onze sloten zijn prachtig groen
gebleven, terwijl er genoeg aan geplukt werd
door eenden, meerkoeten, waterkipjes. Die grote
zilverreiger stond ook in de ecopoel te vissen,
daar liggen nu enkele mooie bollen kikkerdril
tussen het riet. Ons tuinpark is een tussenstation
voor grote groepen koperwieken,  een enkeling
stort neer van het vele eten. Vlaamse gaaien
zitten zachtjes te kirren en eksters zijn al bezig
paartjes te vormen en maken ruzie, gooien ons
insectenhotel helemaal onderste boven. Primu
la's bloeien, de dovenetels ook en er vlogen twee
ijsvogels over mijn hoofd door de tuin....

Sjarifah
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Een stukje natuur
Het was vanmorgen erg koud, maar de zon schijnt al een paar weken volop en heeft al de paden
goed opgedroogd. Ik werd gisteren blij verrast na de boetseerochtend en ik tegenover mijn kano
een prachtige witte grote zilverreiger zag opvliegen. Hij stond in onze eigen ringsloot te vissen. Een
enorm beest en zo wit! Dat betekent dat er ook leven is in de sloot;  stekelbaarsjes zitten zeker, maar
salamanders zijn misschien nog niet helemaal wakker vanwege die nachtvorsten en kikkers zijn ook
laat.

Het tuinpark komt weer tot leven; na weer een lockdown en 3 februaristormen op rij valt er best wel
veel te doen. Er waren best wel veel vrijwilligers her en der bezig de omgevallen bomen te zagen,
zodat er weer een beetje geparkeerd en gewandeld kon worden. Het weer is extreem .....heel veel
regen is er gevallen waardoor parkeerplaatsen en tuinen onder water stonden. Windkracht 12 tij
dens een februaristorm en nu felle zon met knalblauwe luchten en bijna elke nacht vorst. Ecopoel
en sloten lagen vol ijs.

Gistermiddag heb ik even heerlijk in eigen tuin zitten klooien; een beetje rose dovenetels uit mijn
eigen paadje opgeraapt....daar zaten flinke uitlopers met
wortels aan. Dus twee bakken stekjes gevuld,  ik denk voor
op de Drijvende Tuinen die ik ook met hoofdzakelijk wilde
planten moet gaan vullen. Inmiddels ben ik een vakvrouw
geworden in het verzamelen van weggooiplanten. Op een
composthoop bij een ander tuinpark vond ik een hele berg
Italiaanse aronskelken; ook die in twee bakken opgepot.
Net als veel koekoeksbloemen en grassen.
 
Ongeruste mensen uit Noord hadden een demonstratie
aangekondigd op 12 februari  2022. Er wordt zoveel groen
geofferd  aan huizenbouw, ontelbare bomen omgezaagd
om in een biocentrale te belanden. Wij kregen groene
vlaggen aangereikt door ene Anneke, die ook ons informa
tiebord herinrichtte. En met flinke takken uit een hazelaar en
groene linten als banier, werkten we ook aan wilgendrup
pels die we als knapzak konden dragen over onze schouder,
ik voor ons tuinpark en Rob Schrama en zijn Sigaristen voor
hun kunsthappening. Iedereen kon meelopen, want elk
stukje groen dat er nu nog is wordt bedreigd. De Gaasper
plas, Geuzenveld, het Diemerbos....wat nu nog groen
sportveld is worden hockeyvelden met keihard kunstgras.

Van Dam tot aan de Stopera, waar onze Bondsvoorzitter
een speech hield over de bedreigingen voor tuinparken,
die extreme huurverhogingen en de komst van windmolens
en alle veranderingen op de parken. De Groene Revolutie
dus....

Maar intussen zijn er voor Carnaval al bijna alle regels versoepeld, mag alles weer gedaan worden
en is er op 24 februari oorlog uitgebroken en speelt Poetin landje pik. Zorgt ervoor dat er miljoenen
mensen op de vlucht zijn en die ergens opvang hopen te vinden. Alle prijzen stijgen de pan uit..

...en toch is het nu lente. De vogels blijven gelukkig zingen, ook met die verschrikkelijke vogelgriep.
Er zit nu eev vrouwtjespecht van de vogelpindakaas te smikkelen. 1 specht zit vaak op de metalen
schoorsteenkap van het huis naast de kerk van Schellingwoude te tokkelen, dat tintelt zo lekker door.
Sjarifah 
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Van het buffet
Ja, het kriebelt heel erg....lentekriebels. Het groeit en het bloeit dat het een lieve lust is. Mijn zaadjes
schreeuwen om uitgestrooid te worden. Toch zijn we de hele winter open geweest op zondagmid
dag. Wilgendruppels vlechten voor onder de DrijvendeTuinen. In de hut zaten we droog. Er werd
een enkele keer een zoomvergadering gehouden op ons grote scherm. NMT Zuid had Bart Specken
uitgenodigd om een lezing te geven over het onderwaterleven. Dat schijnt ontzettend slecht te zijn
in heel Nederland. Wij staan helemaal onderaan van alle landen in de hele wereld....Er verdwijnen
steeds meer onderwaterwezens. Vervuiling, gif, medicijnresten, drugs.....alles komt in het water te
recht. 

Sinds enkele weken verdwijnen steeds meer coronaregels, ziek worden er genoeg maar niet meer
zo gevaarlijk. Een griepgolf is nu bezig, maar zo na Carnaval is dat normaal. Onze Kleiduifjes
zuchten ook onder het verlies van ouderen, corona besmet
tingen en nu gaan de vakanties er ook aankomen. Vliegen
mag ook weer. Alleen gaat China weer op slot.

Onze vaste barman Henk is dit jaar gestopt, dus dat zal een
flinke aderlating zijn voor de club, want zo'n vrijwilliger vind
je nergens. Bij feestjes altijd paraat; in de bediening, om
gang met jong en oud; het inruimen, opruimen en afslui
ten. ...wat een enorme klus. De vrijdagmiddagborrel,
waarbij menigeen vanuit zijn werk een of meer afzakkertjes kwam halen en daar bij chipsnootjes,
worst of kaas kreeg voorgezet. Al die reclamebiertjes die zo goedkoop mogelijk gehaald werden,....
niet 1 merk, maar IEDERS merk! Kinderen die altijd ijs kregen,of een lekker snoepje. Op oom Henk
konden ze rekenen en Henk kon geen NEE zeggen. Dat is met Corona allemaal anders geworden.

Een dichte kantine, zelfs geen koffie voor de werkbeurten. Een heel stuk saaier, want een tuinpark
is toch een vereniging, om elkaar te leren kennen. Niet alleen tijdens de werkbeurten, maar om
even bij te praten; op het speelveld, bij een spelletje of een partijtje voetbal. Ik hoop dat er een

paar vrijwilligers zijn die er hun schouders onder willen zetten
om, net als bij het Jeu de boules op woensdagavond, ook
op andere dagen en in het weekend iets voor het tuinpark
willen doen. Niet voor een werkbeurt maar omdat ze het
leuk vinden.

Irma heeft enkele zondagmiddagen gebruikt om de keu
kenhoek op te ruimen. Daar ziet het nu prima uit....De
schoonmaakspullen krijgen ook een betere opbergplek,

daar moet nog aan gewerkt worden. De kas buiten is ook een speerpunt, de speelhoek wordt ook
weer vrijgemaakt,  er gaat door Rust en Vreugd een eigen podium geknoopt worden van piep
schuim,  netten en gaas. Als zitje of ook als ponton te gebruiken. 

De DrijvendeTuinen verlaten de parkeerplaats en komen in de Wittenburgervaart te liggen. Onze
opdracht voor de komende 5 jaar is om boven, maar zeker ook onder water meer leven in de
brouwerij te blazen. ... met bijna 200 wilgendruppels!!! Ver
zwaard met enkele terracotta potjes met waterplanten
moeten die het water aldaar gaan verbeteren; mosselen,
watervlooien,  bootsmannetjes, waterspinnen, vis en ander
gespuis gaat de komende 5 jaar gemonitord worden. Vanaf
de 19e juli 2022, dan is de feestelijke plaatsing op de 90ste
geboortedag van Robert Jasper Grootveld. De man die
"zag" dat al dat water grenzeloze mogelijkheden heeft ....
drijfland....Appels op de Oceaan.

Sjarifah
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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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Een volkstuin leven
Whaatts app!

Ik zit in nogal wat app groepjes. Van de straat, tot de fietsclub, de
eetvrienden, de klus gappies en natuurlijk mijn gezin. Dit vraagt app
discipline.

Mijn humor is niet de humor van de ander en andersom. Leeftijd speelt
ook een rol, bepaalde afkoringen of emoticons snap ik niet omdat ik
uit een ander tijdperk kom. Soms moet ik mij echt inhouden om niet
met een gestrekt been te reageren op een domme opmerking. Ge
lukkig heb ik wijze kinderen. Mijn jongste zoon adviseerde mij: “Pap,
wanneer iemand zichzelf voor gek zet hoef jij daar niets meer aan toe
te voegen.” Wijze raad.

Altijd leuk om foto’s te sturen, mijn telefoon loopt over. Ik heb de neiging om altijd twee of drie foto’s
te nemen omdat ik bang ben dat het onderwerp er net niet goed op staat. Dat doe ik bijvoorbeeld
voor dingen die ik niet kan uitleggen. Dan maak ik heel veel foto’s van mijn zonne-energie installa
tie en geef ik mijn telefoon aan de winkelier. Deze zucht eens diep tijdens het scrollen maar komt
wel tot een goed advies. “Meneer als ik u was zou ik er nog een paneeltje bij leggen”.

Nu bleek er op de tuin geen appgroep te bestaan, dus ben ik er een begonnen. Er zijn nu al 24
tuinders die elkaar weten te vinden via de app. Het is vooral bedoeld van tuinders voor tuinders.
Dus geen mededelingen naar of van het bestuur of commissies. Maar wel advies van tuinder tot
tuinder, over verticale drainage en woekerende bamboe. Of er dit weekend kinderen zijn waar jouw
kinderen mee kunnen spelen. Gereedschap dat je wilt lenen. Of hulp van een kettingzager of
op-krikker. Materialen en spullen die je over hebt of zoekt. Hoe vaak is het mij niet gebeurd dat ik
tijdens de werkbeurt er achter kwam dat iemand iets kon gebruiken dat ik net had weggegooid.
En natuurlijk plantjes, wat de een te veel heeft kan de ander goed gebruiken.

Maar het aller, allerfijnste is dat ik eindelijk namen en gezichten kan terugvinden.
 
Ger Casparie / tuin 81 / 06-22469997

Agenda

Datum   Activiteit

zaterdag 16 april   Opening seizoen met paaslunch, vanaf 13:00

donderdag 21 april   Oefen Roparun vanaf 17:00

woensdag 27 april   Koningsdag, met een kleurrijke Oranjetentoonstelling op RenV

vanaf woensdag 11 mei  jeu de boules traning, elke woensdagavond vanaf 19:00

woensdag 11 mei   Cursus EHBO van Landschap Noord-Holland - van 9:00 tot 12:30

vrijdag 20 mei   Cursus bosmaaien Landschap Noord-Holland - van 9:00 tot 16:30

zaterdag 16 juli   Jeu de Boules toernooi

zaterdag 27 augustus   Zomerfeest met live muziek, Boerengolf toernooi en Vossenjacht

Zaterdag 29 oktober   Halloween

 

Binnenkort willen we graag een podium maken voor onze feesten. Wil je helpen (heel graag)
of weten hoe kom dan op de zaterdag even kijken, weer vanaf 13.00 uur. U kunt via de
Stuifmail en Facebook Rust en Vreugd vriendenkring weten waneer de benodigde materialen
binnen zijn en we van start kunnen.

De zondagmiddagen staan al enkele jaren in het teken van vlechten met wilgentenen en ie
dereen is welkom.
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Krik it up!
15 centimeter de lucht in op een zonnige
zondag 10 april
 
Tuin 67 moest omhoog. Je huisje ‘opkrikken’,
daar heeft niemand zin in en je stelt het uit.
Maar dan komt het moment dat het wel moet.
Met man en macht, logisch denken, en
vooruit plannen, maar vooral met de kennis
en hulp van ervaren tuinders en als klap op
de vuurpijl, ervaringsdeskundige buurman
Ron, maakten deze pittige klus, heel leer
zaam, verbroederend en zelfs leuk!
 
Stappen:
De voorbereidingen: het stevig maken van
de ‘houten kubus’. Delen doorgerotte vloer
waar de ratten doorheen knaagden werden
vernieuwd.

Huis rondom helemaal vrijmaken en afgra
ven en balken plaatsen voor de krikken, en
alle spullen uit je huisje!

Stoeptegels verzamelen voor het verhogen
van het huisje

Secuur plaatsen van de krikken, aan alle
zijden van het huisje

Rondom tegelijk draaien, een slag per keer,
tegelijk!

Huisje staat!
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Klusteam: Initiatiefnemer Henk tuin 67, Ger
tuin 81, Brecht (voorbereidingen), Jozef
(voormalig tuinder R&V), en Ron! (tuin 58),
en ook Gabi, Charley en Donald,

Marciel (tuin 67, catering en manus van
alles) zegt dank jullie wel!!
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Taal is een Aal
Hallo ik ben Melle, ik ben zes jaar en ik ga het over palings
hebben. Zo begon Achterwerk in de kast in 1996. Melle duikt
onder de tafel en komt met een aal weer boven en probeert
het beestje in een potje te stoppen. Het glibberige dier weet
telkens te ontsnappen en lanceert zich van het bureau af.
Menno probeert het nog eens en het dier glibbert nogmaals
weg. En hij probeert het nog eens, en nog eens. 
 
Ik ben Sander, zesendertig en herken deze omgang met
taal. Soms denk je die aal gegrepen te hebben en dan
glibbert ze weg. Ik kom niet uit een talig gezin. Mijn ouders
spreken zowel Boerenkool Engels als Boerenkool Neder
lands. Ze spreken meer met daden dan met woorden. De
diepste gesprekken voerde ik thuis altijd met de hond.
 
In bed herhaal ik de gesprekken van die dag. Had ik ande
re woorden kunnen gebruiken? Had ik die aal kundiger in
diens potje kunnen krijgen? Was ik te hardhandig of te indirect. Was ik precies wel duidelijk
genoeg? Mijn mama liet haar foto’s zien. Ze was op reis geweest naar Vlieland en fotografeerde
een paddestoel die midden uit het duinzand omhoog kwam.
 
Mooi hè, zei ze. - ‘Ja fascinerend’ zei ik. - ‘Er stonden er een heleboel vlakbij elkaar! 
 
‘Heel mooi’  zeg ik, ‘Ik ben wel benieuwd of het dan allemaal hetzelfde individu is of dat het
meerdere individuen zijn.’ Mijn mama kijkt me onbegrijpend aan. ‘Zoals bij een heksenkring.’ zeg
ik. ‘Dat is één individu met meerdere paddestoelen. Dat is toch fascinerend.’
 
 ‘Jaaaaaja, denk jij dat?’ zegt mijn mama en klikt door naar een volgende foto. ‘Kijk hier is een foto
van een meeuw.’ Ik voel me plat geslagen door de reactie. Denk jij dat? Denk ik dat? ‘Hier kijk dat

schuim op die golven dat was ook zo mooi’ zegt mama.
 
‘Ja prachtig zeg ik.’, maar ondertussen ben ik afgehaakt. Ik leef voor
filosoferend samenspel. Wanneer ik me afvraag wie die paddestoel
is reikt mijn ziel onderzoekend buiten mijn lichaam en probeert die
dat hele wezen te leren kennen. Zodra mijn mama dan oja denk jij
dat vraagt is het alsof die ziel met een tennisracket terug mijn lichaam
in wordt geramd. Denk ik dat? 
 
Het liefst zou ik direct een proef doen. Fuck de vraag of ik wel nadenk.
Ik zou radioactieve lucht door de paddestoel kunnen pompen. Dan
een tijdje wachten zodat de schimmel die deeltjes door diens hele
lichaam kan vervoeren en dan een spectrogram maken waarop je

tot in detail kunt zien hoe ver de paddestoel onder de grond reikt en of ze met elkaar verbonden
zijn of niet. Zo’n afbeelding zegt meer dan duizend woorden. Ik zag dat eens in een documentaire. 
 
Maar met die afbeelding had ik het ook niet gered denk ik. Mijn mama is bang dom gevonden te
worden. Ze is bang dat ik haar woorden fileer. Filosoferen moet ik maar alleen doen. Daar kan ik
beter mezelf mee bezig houden. Ze is van de stempel dat je woorden vuil maakt als je ergens over
mijmert. Ik wil spelen met de taal. Ik wil woorden verzinnen en woorden ontginnen. Is het echt zo
dat taal geen intrinsieke betekenis heeft. Is het meer een afspraak?

Ik had eens een vriendin bij wie je het woord poep niet mocht gebruiken. Als een pavlov reactie
plooide zij haar gezicht dan tot een rozijn. Ze had liever dat je het woord pizza gebruikte. Ik ga even
pizza doen. Dit zorgde na een iets langere tijd echter voor zoveel nare bijsmaak aan het woord
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pizza dat dit mogelijk nog frustrerender was. 
 
De afspraak van de woordbetekenis ligt vaak zo ver terug in de tijd dat we allang niet meer weten
waar de beeldspraak naar verwijst. De beeldspraak van het woord poep zit ‘m in de manier
waarop ze je darm verlaat. Als je dat nadoet met je mond door er een belletje lucht uit te blazen
zeg je al heel zachtjes poep. 
 
De taal herbergt een mythologie van oude cultuur hoorde ik eens. Wittgenstein ofzo. sindsdien zie
ik de oude beroepen steeds terug, ik voel me zeeman als ik het over een andere boeg gooi of op
het nippertje kom. Een molenaar als ik iemand in de maling neem en boer wanneer ik floreer,
beknop of bewater.
 
Het woord voor de liefde komt van loof. De liefde komt van loof. Loof is de stam van beloven, van
geloven. Lof, love. Leaf in het Engels, Lief in het Nederlands. Liefde komt van loof, van het woord
voor bladeren, van loofbomen, I Love bomen. Die
beeldspraak zie je ook terug in het liefdessymbool.
Het hart. We noemen dit een hart ook al is de vorm
compleet anders dan die van het orgaan dat we
hart noemen. Het hartsymbool heeft de vorm van
klimopbladeren of de bladeren van de zoete
aardappel.

Mijn zusje noemde mij altijd een kneus. Een
woord waar ik talig gezien knus aan terugdenk.

Sander is een kneus. Wanneer je een blaadje
van de amberboom kneust komt er een zoete
geur vrij. Wanneer je je enkel verstuikt heb je een
kneuzing. Wanneer ze mij een kneus noemde
kneusde ze iets in mij, ik werd verbaal gekneusd.
Er kwam geen zoete geur vrij.
 
Ik heb de woorden niet bedacht maar heb ze
gehoord, mijn mama heeft ze ook niet bedacht
maar slechts gehoord, maar ooit zijn ze wel be
dacht. Knofbes en kruislook  zijn woorden die ik
wel zelf heb bedacht.

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

Groen Agenda - IVN natuureducatie
Datum   Activiteit   Extra Informatie

Dinsdag 3 mei 13:00   IVN - Natuurverhalen wan
deling Amsterdam naar
aanleiding van het boek “
Natuurverhalen” van Els
Baars

  Geef je op bij Ramona fo
tofalk1@gmail.com Verza
melen bij de Titaantjesbrug
bij het Flevopark

Zondag 8 mei 10:00   IVN - Natuurexcursie over
het Vogeleiland Amsterdam
se Bos

  Verzamelen op de Parkeer
plaats Groot kinderbad aan
De Nieuwe Meerlaan
(kosten: geen)

Zaterdag 14 mei 10:30  IVN - Eten uit de natuur in
het Twiske, van 10.30 tot
12.00 uur vertelt natuur
gids Janneke van Dalen
over eetbare planten die
vlak voor onze neus groeien
en bloeien!

  Kosten : 2,50 en de deelne
mers dienen zelf een bord,
mok, bestek en een schaar
mee te nemen. Aanmelden
via: excursies@ivntwiske.nl
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Merel Mooiweer #18 - Rollen of ketsen
Tuinsoap rond Merel Mooiweer, die al erg lang 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 geniet van de zonnestralen op haar gezicht. Ze rekt zich prinsesheerlijk uit in de grote houten
tuinstoel op het zonneterras dat Harry vorig jaar zomer, toen het net aan was, voor haar heeft ge
timmerd. Verscholen achter de krentenboompjes, lekker uit het zicht. Er ritselt iets onder de
boompjes.  Adje de rat is er weer, hij knaagt onder de boom wat van de restjes nootjes die uit het
vogelhuisje zijn gevallen. Harry vindt hem een gore rotrat. Maar één ratje moet toch kunnen, houdt
ze zich voor. En Adje is anders dan dan de anderen; hij is wit met een bruine blek om zijn oog. Geen
ordinaire bruine rat dus. Hij kijkt even op naar haar met glinsterende oogjes.
 
Harry, sportief gekleed in zijn knalrode trainingspak, met nummer 14 op de rug, stapt de tuin in.
Nummer 14 is zijn geluksnummer, en zijn nummer in het voetbalteam van het buurtcafé. Waar
overigens zelden wordt gevoetbald.  ‘Ben je nog niet omgekleed? Ik ben er klaar voor. Ze staan al
in te gooien op het veld.’ Er klinkt wat spanning door in zijn stem. Vanuit het netje glimmen de
opgepoetste jeu de boulesballen in de zon. Het jaarlijkse toernooi gaat zo beginnen. Merel hijst
zich in het huisje met tegenzin in het oudroze (wel haar kleur) trainingspak dat Harry speciaal voor
het toernooi voor haar heeft gekocht. Dat doet ze maar voor hem.
 
Jij rolt, ik kets!
Op het tuinpad richting veld en boulesbanen voegt Jan de buurman zich bij het illustere duo. ‘Mooie
pakken’ gniffelt hij. ‘Je zal het nodig hebben: Klaartje en Bivak stonden nog te trainen gisteravond
tot het donker werd. Ze zijn vastbesloten weer te winnen. Zoals altijd.’ Harry marcheert stoïcijns door:
‘Ze gaan eraan, dat kleffe stel heeft nog geen échte oppositie gekend.’ Harry kijkt Merel indringend
aan. ‘En jij gaat het ook prima doen lief, jij rolt, ik kets, dat kan niet misgaan.’
 
De sfeer op het veld is ontspannen. Er worden grappen gemaakt en de eerste biertjes gaan bij het
publiek rond. Het boulen zelf gaat op rolletjes tot Merels eigen verbazing, en ze ontspant steeds
meer. Ze rolt zelfs tot haar eigen ongeloof alle ballen met bijna mathematische precisie naar de
but en Harry ketst op de juiste momenten bedreigende ballen weg. Alsof er geen baan oneffenhe
den bestaan. Team na team wordt weggespeeld. En dan is er de finale: favorieten team Bivak vs.
nieuwkomers team 14! Aan weerszijden van de baan bespreken de teams fluisterend een strategie.
Harry slaat zijn arm heel erg stevig om Merels schoudertjes en fluistert in haar oor: ‘Focus! Dat is
alles! Het ging perfect, maar nu gaat het erom, je kán het!’
 
Kijken, richten, gooien
Alle tuinders scharen zich om de baan. De ballen worden gerold en geketst, ze gaan gelijk op. Het
wordt steeds stiller op het veld. Dit is nu eenmaal een serieuze bijna heilige traditie op de tuin. De
stand staat 4-4 gelijk en de beslissende ronde breekt aan. De ballen van favoriet team Bivak liggen
moeilijk wegspeelbaar in een winnende positie.  De aanhang van Merel en Harry, waaronder Jan,
Katja en Aaf houden de adem in. Zelfs de rondscharrelende kippen staan stil. Bivak – de bijnaam
van Jacques - gooit zijn laatste bal, strak tegen de but aan, en er blijft een strategisch bijna onmo
gelijke situatie over. Nog twee ballen te gaan voor Merel en Harry. Harry kijkt, richt en gooit…. Een
perfecte kets, de ballen van team Bivak stuiteren weg. Maar nog steeds liggen ze voor. Wel is er
een prachtige poort ontstaan. ‘Nou jij schatje, rol ‘m erin, focus!’ Merel ademt diep in en uit, en ze
voelt dat ze het ook echt kan! Als in vertraging gaat haar arm met de laatste bal omhoog… ‘Hé!’,
Bivak wijst in een wanhoopspoging naar haar voet: ‘Over de lijn!’. De bal schiet ongericht uit Merels
hand tegen de but. Het balletje vliegt weg en komt tot stilstand in een ring van ballen… van team
Bivak. Het blijft stil. ‘Gewonnen!’ schreeuwt hij. ‘We hebben weer gewonnen!’ Klaartje en hij vallen
elkaar in de armen. Aarzelend klinkt er geklap. Stond Merel op de lijn of niet? Er wordt even door
de jury gesmoest, maar dan valt de beslissing; team Bivak heeft weer gewonnen. Gejuich.
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Het is immers inmiddels ook traditie dat Jacques en Klaartje altijd winnen, ook dat hoort erbij. En
bovendien, Harry komt net kijken op de tuin. Harry blijft stokstijf staan als winnaars en publiek zich
naar de grote tafel haasten waar de wisselbeker en bier en witte wijn klaar staan.

De wisselbeker
Tijdens de korte toespraak van de voorzitter, krijgen Merel en Harry complimenten over hun spel,
en dan nemen Klaartje en Bivak glunderend en zogenaamd bescheiden de trofee in ontvangst.
Weer gejuich en er wordt geproost op wederom een geslaagd toernooi. Harry staat er wat afge
zonderd bij en staart glazig voor zich uit. Aaf loopt langs hem op weg naar het keukentje om de
bitterballen in het vet te doen. ‘Volgend jaar win jij zeker hoor Harry.’ Als ze niet zoals gewoonlijk
een charmante reactie krijgt, loopt Aaf teleurgesteld door naar binnen. Merel, Katja en Jan kijken
wat bezorgd naar Harry. Hij ziet er verhit uit. Hij weert het biertje dat Merel hem aanbiedt af, en loopt
dan rakelings langs Bivak, die wankelt en bijna zijn biertje laat vallen. Harry mompelt iets over ‘niet
fucken met nummer 14’ en beent weg. ‘Je moet wel tegen je verlies kunnen!’, roept Bivak hem zich
herstellend na.

Merel staat met Jan en Katja de wedstrijd te evalueren. Ze
denken dat Harry zo wel terug komt, en ze is eigenlijk nog
een beetje vol van haar eigen goede spel.
 
Dan klinkt er een harde knal. Iedereen draait zich in de
richting waar het geluid vandaan komt, het laantje naar
Merels tuin… er klinkt nog een knal, iedereen hoort het, dat
zijn onmiskenbaar schoten…

Volgende keer in de zomereditie: ‘Wraak’
 
 
De Gezonde Stad - Groene Agenda Amsterdam
Datum   Activiteit   Extra informatie

Dinsdag 19 april   Tegelservice ophaaldag
Zuidoost, Oost en Weesp

  Verwijder de tegels in je tuin
en laat ze op deze dag gratis
ophalen door de gemeente.
Meer informatie: https://www.
rainproof.nl/tegelservice

Maandag 25 april   Tegelservice ophaaldag
Zuid en Centrum

   

Maandag 2 mei   Tegelservice ophaaldag
Noord

   

Vrijdag 22 april   Nationale zaaidag!   Bloemen maken de bijen (en
andere insecten) heel erg blij!
En hoe meer insecten er zijn,
hoe beter dat is voor de biodi
versiteit. Dus, zaai je ook wat
bloemetjes vandaag?
https://degezondestad.org/
agenda/916/nationale-zaaidag

Zaterdag 23 april   Swap Market   Heb je oude kleding die je niet
meer draagt? Misschien is het
te klein voor je of is het niet
meer je stijl? Dan kan je die
oude kleding inleveren en met
andere mensen ruilen tijdens
de Holy Swap! Market!
https://degezondestad.org/
agenda/969/swap-market
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Zevenblad
Zevenblad (Aegopodium podagraria) is een
meerjarige plant die door haar ondergrondse
uitlopers grote oppervlaktes kan bedekken. Ze
venblad als onkruid bestempelen? Dat zou res
pectloos zijn. 

Waar groeit het?
Zevenblad groeit op heel wat plekken. Je vindt de
plant in beschaduwde wegbermen, heggen,
tuinen, sloten akkerranden, … op vochtige voed
selrijke grond.

Wanneer groeit en bloeit het?
Vanaf januari kan zevenblad stilletjes aan begin
nen te ontluiken. Vanaf maart kan je de blaadjes
beginnen oogsten. De plant bloeit van mei tot juli.

Hoe herken je het?
De Nederlandse naam dankt het zevenblad aan
haar veerdelig blad meestal bestaande uit 5 tot
7 deelblaadjes. Heel typerend is het topblad be
staande uit drie deelblaadjes en onderaan de 2
andere bladeren die bestaan uit een groot deel
blad met 1 of 2 kleinere deelblaadjes die (deels) vergroeid kunnen zijn.

De deelbladeren zijn gezaagd en hebben een grote breedte. Deze grote breedte van de deel
blaadjes is een opvallend kenmerk waarmee het zevenblad zich onderscheidt van andere soorten
uit de schermbloemenfamilie.

De vrijwel onbehaarde rechtopgaand stengel van het zevenblad is geribbeld en hol, en wordt
tussen de 60 en 90 cm hoog. De wit-roze bloemetjes staan in een scherm. Dit is een bloeiwijze
waarbij alle bloemstelen uit één punt ontspringen. De schermbloemenfamilie is genoemd naar dit
kenmerk van bloei.

Waarom nuttig?
Zevenblad is een waardplant voor ver
schillende dagvlinders, zoals de konin
ginnenpage, en nachtvlinders. Waard
planten zijn specifieke planten waar
een vlinder haar eitjes op afzet. De rup
sen zullen van de plant smullen in hun
ontwikkeling tot vlinder. Daarnaast
wordt zevenblad ook druk bezocht door
heel wat wilde solitaire bijen zoals de
fluitenkruidbij, viltvlekzandbij en het
roodgatje.

En alsof het nog niet druk genoeg is op
de plant, smullen ook heel wat andere
insecten zoals kevers, wantsen, zweef
vliegen… van het heerlijke stuifmeel.
Zevenblad zorgt dus gegarandeerd
voor heel wat leven in de tuin!
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Notulen begrotingsvergadering  november 2021
1. Opening / mededelingen
 
In de najaar van 2021 heeft de vereniging de leden in de gelegenheid gesteld om notulen van de
afgelopen vergadering en de begroting 2022 digitaal te beoordelen en goed te keuren. Hieronder
vindt u per agendapunt de uitkomst van de stemming. 
 
We willen de deelnemers wederom hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Aangezien er geen
vragen en opmerkingen over de Notulen en/of de Begroting 2022 zijn binnengekomen betreft het
dit keer een zeer beperkte uitwerking van de notulen. Hopelijk kunnen we elkaar in het voorjaar
treffen voor een ledenvergadering op locatie.
(red.: deze zal plaatsvinden op zaterdag 21 mei aanvang 10:00)
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Rust & Vreugd
 
2. Mededelingen
Nvt

3. Ingekomen stukken
Nvt

4. Notulen ALV 2021
De notulen zijn goedgekeurd met 26 stemmen voor en 2 onthoudingen

5. Begroting
De begroting 2022 is goedgekeurd met 24 stemmen voor en 4 onthoudingen
 
6. Sluiting

Bestuursmededeling

Kleurplaat
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Bestuurs- en Commissieleden

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)

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)
Maarten Naaijkens (tuin70)
Marciel Witteman (tuin 67)

EHBO
Annemarie Soeterik (tuin 28)
Sjarifah Meijerman (tuin 49)
Geoffrey Meijerman (tuin 36)

J&O / Jong Rust en Vreugd
Annemarie Soeterik (tuin 28)
Brechtje Schaling (tuin 23)
Saskia Kraak (tuin 20)
Katja Bloem (tuin 110)
Joke Terpstra
Veerle Snijders

Inschrijvingen: zie website van Rust en Vreugd: https://www.tuinpark-rustenvreugd.nl/
Het seizoen 2022 duurt van 26 maart 2022 t/m 30 oktober 2022.
 
Bestuur:

 
Commissies:

 

23



Indien onbestelbaar:
Retour:
Redactie Rust en Vreugd
t.a.v. R.A.Meijerman
Overtoom 391-2
1054 JP  Amsterdam
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