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Van de voorzitter
De zomer is begonnen en we hebben al veel warme
dagen gehad, en heel droog, als u uw tuin wilt
sproeien doe dit dan zo laat mogelijk in de avond en
gebruik als het kan slootwater. Ons drinkwater is na
melijk heel kostbaar en wordt ook steeds duurder denk
daar aan als u uw planten water geeft.

We hebben inmiddels de ALV achter de rug en de
opkomst was gigantisch; je kon merken dat na de
coronatijd de leden hier behoefte aan hadden. Mees
en Maarten zijn er mee gestopt, alle twee nog hartelijk
bedankt voor al het werk dat ze gedaan hebben voor
de club. Daarvoor in de plaats zijn gekomen Jacobine
en Geoffrey: hartelijk welkom in het bestuur en op een
goede samenwerking.
De kantine draait weer volop, na het stoppen van
Henk, is er een behoorlijke ploeg vrijwilligers die het nu
doen, de kantine is op vrijdag open van 16:00 uur tot
21:00 uur en op zaterdag voor de lunch van 12:00 uur
tot 14:00 uur, u moet beslist langskomen, op vrijdag
wordt er ook af en toe gekookt.
 
Inmiddels heb ik vernomen dat de gemeente eindelijk
een coördinator heeft om de nieuwe regels en ande
re zaken betreft de tuincomplexen te bespreken met
de Bond, zodra we meer weten hoort u het, er wordt
hierover ook gecommuniceerd in de Vroegop door
de Bond.
 
De lang verwachte speeltoestellen zijn eindelijk ge
plaatst, dit was een project van de buurt, die hadden
dit aangevraagd, maar konden geen plek vinden om
ze te plaatsen. Zodoende kwamen ze bij ons en wij
zijn er erg blij mee, ik hoop dan ook dat er veel kinde
ren gebruik van gaan maken.

Dan is er ook nog op 27 augustus het boerengolf
toernooi en Zomerfeest !

Voor een ieder een mooie zomer en veel plezier.

Gerrit
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Hoe blijf ik op de hoogte?

Wanneer ? Hoe laat ? Wat ?
Woensdagavond  19.30 - 22.00 uur sjoelen of boulen
Vrijdag  16.00 - 20.00 uur drankje, hapje
Zaterdagmiddag  12.00 - 14.00 uur lunch, drankje
Zondagmiddag 13.00 - 16.00 uur optioneel fröbelen

Online
Vanuit het bestuur zijn er de Stuifmail, het seizoensblad Uit en Thuis op Rust en Vreugd en de
website Rust en Vreugd. Initiatiefnemers op het park zijn Geoffrey met de alarm-app, Ger Caspari
met de Rust en Vreugd-app en Martijn en Annemarie beheren de facebook groep Rust en Vreugd
Vriendenkring.

Stuifmail
Als het goed is krijgt iedere bewoner van Rust en Vreugd met enige regelmaat een bericht van de
Stuifmail, op deze wijze wordt ons clubblad ook digitaal verstuurd en kan men op de hoogte blijven
van zaken die voor ons park van belang zijn.

Verenigingsblad
In onze mooie glossy Uit en Thuis op Rust en Vreugd valt te zien en te lezen wat er bestuurlijk gebeurt
en wordt er verslag gedaan over de financiën, de natuur in en om het park en de happenings. De
introductie van onze voorzitter, verhaaltjes, aankondigingen, mooie foto’s en interessante weetjes
horen daar ook bij.

Website
Via www.tuinpark-rustenvreugd.nl kan men zich o.a. inschrijven voor de tuinbeurten, zich informeren
over allerlei tuin-gerelateerde dingetjes en foto’s bekijken.

Bij nood
Geoffrey heeft een alarmlijn in het leven geblazen, deze is met name bedoeld voor mensen die
regelmatig blijven slapen en zich hiermee veiliger kunnen voelen.

Whatsapp
Ger C. heeft de Rust en Vreugd-whatsapp groep aangemaakt met als doel een kort lijntje te leggen
naar je buren als het gaat om spulletjes (zoeken, lenen, geven, verkopen of tips) klusjes (hulp of
tips) of andere praktische zaken.

Facebook
Martijn en Annemarie beheren de Rust en Vreugd Vriendenkring facebook-groep, een platform dat
met name bedoeld is om mooie foto’s van bloemen, beestjes, tuinen en paden in en om het park
op te zetten. Hier vind je eveneens de aankondigingen en fotoverslagen van feesten en andere
zaken. Iedereen (dus ook je familie, vrienden, aspirant leden, geïnteresseerde buurtbewoners en
bewoners van andere tuinparken) kan er lid van worden en op plaatsen wat ’ie wilt zolang het
maar gerelateerd is aan Rust en Vreugd.

Offline
En dan ten laatste maar niet tenminste is er de kantine met het fijne terras en de zowaar iets ver
nieuwde speelplaats ervoor. De bargroep is ook zowat helemaal nieuw en als je echt op de
hoogte wilt blijven, je wilt één van de bovenstaande telefoonnummers of je wilt gewoon even ge
zellig ontspannen dan is zo’n praathuis waar ze tosti’s, ijsjes en een gekoelde grenadine prik ver
kopen toch echt de plek om te zijn.

De openingstijden gedurende het seizoen zijn:
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De zaak van de verdwenen theelepels
Het was wat later in de ochtend en nog
heel rustig in het Bos van de Vergeten
Sprookjesfiguren. Maar het was natuur
lijk de stilte voor de storm hoewel de
mussen al bijna door de warmte van het
dak af vielen, dit beide vanzelfsprekend
spreekwoordelijk want de hemel was
strakblauw en er woonden hier alleen
heggenmussen. De Grote Vriendelijke
Bo$$kabouter was op de open plek
bezig met het bepakken van zijn huifkar
wat hij had zin om een tochtje in de
Weide-Wereld te maken. Hij sjorde alles
nog eens stevig vast in afwachting van
zijn vrouw. Há, daar kwam Ecolypta al
aan gekuierd met haar kruiwagen vol
geladen met onmisbare zaken zoals lint,
oliebollenmix, een vlindernet, een puts, knijpers en potjes vol met kruiden, zaden, kikkerdril en zo
meer. Zodra haar boeltje ook op de kar lag konden Woef en Waf er nog bij op eigen hun reisbed
en was de familie klaar voor vertrek.

‘Hebben we niks vergeten?’ vroeg Ecolypta, ‘Ik denk dat ik alles heb wat ik kon bedenken, ik hoop
dat jij niks vergeten hebt. Heb jij je be
zem?’ vroeg de G.V.B. ‘Jazeker! En heb
jij je schone ondergoed?’ informeerde
Ecolypta, ‘Volgens mij ligt dat bij de zak
met sjoelstenen.’ ‘Nou, dan kunnen we
gaan!’ riep ze vrolijk. ‘Weide-Wereld, we
komen eraan!’ En weg waren ze, uit de
poort richting Uit Het Zicht. Het Vergeten
Sprookjesbos was even zó stil dat je zou
kunnen menen dat het de adem in
hield, zelfs de duiven hielden even hun
snaveltjes. En daar kwam het, eerst
aarzelend maar meteen al heel sner
pend, het geluid van draaiende slijpste
nen, boortollen en hakselaars .

Binnen een half uur leek het wel of alle bosbewoners bezig waren met het slijpen van hun gereed
schappen en de herverbouwingen van
hun schuurtjes en huisjes. ‘Wat een la
waai!’ leken de duiven elkaar toe te
roepen. Ronja die net kwam aanlopen
toen de huifkar met de tweekoppige
hond woef en waf uit zicht verdwenen
stond even stil om de genieten van het
weer, het getjilp, de bomen en bloemen
rond de nu lege open plek. Hé Poppe
lepé! Wat zag ze daar nu? Er leek iets
veranderd te zijn bij een oude stronk in
de bosrand, dit vroeg om nadere in
spectie. Vanuit een binnenpaadje liep
er een smal spoor van platgetrapte
bloemen naar en om de flinke stronk.
Om de stronk heen stonden steigertjes
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die op een schaal van 1 op 20 leken gemaakt. Er lagen zakjes zo groot als
luciferdoosjes op en hier en daar zwierf zelfs een mini-troffel. ‘Hmmm, dit is opmerkelijk,’ mompelde
zij, ‘hoogst opmerkelijk! Ik zal mijn bevindingen op moeten nemen met de G.V.B. maar die rijdt net
de poort uit. Wat te doen?’ Wat had hij ook weer gezegd daags voor vertrek? Oh ja, in geval van
nood moest ik aan De Bel rekken.’ Tja, dat is ook weer zowat. Aan De Bel trek je niet zomaar er was
goed beschouwd ook geen nood. Ronja besloot om voorlopig alleen de situatie in de smiezen te
houden en eens wat rond te vragen. Om de inmiddels flink aangezwengelde herrie te ontvluchten
wandelde ze het bos uit richting de Kleine Markt aan het Grote Meer.

Ze had trek gekregen dus wilde naar de
bakker die even verderop één van de
gezellige etenswarenkraampjes had.
Het tochtje voerde haar via Klaas Kaas,
Bob de Brouwer en Vega Arie de groen
ten boer met zijn fris ogende vrouw
Melony naar de kraam waar de onweer
staanbare broodlucht vandaan kwam.
De bakster en haar vrouw waren vrien
delijk dames met heerlijke kadetten.
Rode Ronja (zo werd ze stiekem ook wel
genoemd omdat ze snel bloosde) be
stelde er twee en besloot er één ter
plekke te nuttigen onder een schaduw
rijke appelboom naast de kraam. ‘Wat
een weertje hè?’ zei ze en nam een

grote hap. ‘Nou, we boffen!’ was het antwoord van Belle. ‘En jullie stamhoofd en zijn heks treffen
het maar weer, hun reis zal warm en droog zijn!’ ‘En is de herrie al begonnen?’ informeerde Betty
terwijl ze wat kruimels van haar schort veegde. ‘Jazeker!’ bevestigde Ronja terwijl ze keek naar het
toegesnelde roodborstje dat zich haastte de krummels in te pikken. ‘Men kon niet wachten met
slijpen, zagen en timmeren en is meteen begonnen na hun afzwaai, zoals elk jaar.’ ‘Ach ja, som
mige karweitjes kunnen nu eenmaal slecht wachten en als de teugels gevierd zijn wordt er verga
loppeerd.’ wist Betty, want als je brood verkoopt dan weet je alles van iedereen. ‘Betty,’ vroeg Ronja
daarom ook, ‘weet jij iets van een bouwproject in ons bos? Ze zag dat Betty haar geheugen afzocht
en het lastig vond om nee te moeten zeggen. Verdorie! Was zo’n belangrijke gebeurtenis voor haar
verborgen gehouden? Hoe dan? En waarom? ‘Zijn daar plannen voor dan?’ vroeg ze. ‘Nee, voor
zover ik weet niet. Maar ik zag bouwwerkzaamheden bij een oude stronk. Straks zijn het imminig
ranten en dan weet je het wel: voordat je het weet zijn ze gevestigd.’ ‘Oh wat gezellig, imminiklan
ten! riep Belle verheugd, ‘Ik ga meteen nog wat extra kadetjes bakken!’ en ze keek of er nog wat
vuur in de steenoven zat. Ronja had
haar kadetje verorberd en stond op om
terug te lopen ‘Ok, de messen zullen
inmiddels wel geslepen zijn en door de
hitte zal de rust wel voor even zijn terug
gekeerd in het bos. Tabbé dames, be
dankt en tot morgen!’ Ze legde een
florijn neer op de kraam en vertrok met
haar kadet.Bij terugkomst in het bos kon
ze het niet laten nog even bij ‘De Stron
k’ te kijken voordat ze naar het Praathuis
zou gaan om haar onderzoek voort te
zetten. Er was niks veranderd. Hoewel,
stond dat bakje er net ook al?

Voor het praathuis hadden wat boze
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wichten en ex-booswichten plaatsgenomen op het terras en genoten van een gekoeld brouwsel.
Zij vormden het groepje dat op vrijdag alle uit de klauwen gelopen boszaken bespraken en er viel
vaak veel te vinden en te mopperen. De Zandman die vandaag De Barman was kwam naar buiten
met een dienblad vol flesjes grenadine-prik. ‘Wat ik nou weer meemaak!’ begon hij, ‘Alle theele
peltjes zijn verdwenen! Zomaar! Weg!  Allemaal! Welke raddraaier pikt er nou weer theelepeltjes?
Haha! Nou ja, op zich wel beter dan dat ze mijn beursje gappen maar het is toch vervelend, hoe
moeten we nu in de koffie roeren?’ Hij zette het blad neer waarna de belangstelling toch eerst naar
de verfrissingen uitging alvorens te reageren op dit toch wel weer opmerkelijke nieuws. Er werd wat
gespeculeerd over mogelijke redenen en daders maar er werd niemand overtuigd. ‘Een raadsel!
Kom,’ opperde Ronja, ‘laat me het plaats delict eens onderzoeken. De keuken neem ik aan?’ Manus
de Barman nam Ronja mee naar de lade waaruit de lepeltjes verdwenen waren. ‘Kijk,’ zij hij, ‘hier
lagen ze!’ Ze keken naar een leeg vakje in de besteklade. Waren dat nou moddervlekjes aan de
zijkant? Er liep een soort spoor van aarde naar een richel langs de muur waarvan even verderop
haken bevestigd waren met hand- en theedoeken eraan.

Één van die theedoeken was over de lengte besmeurd met moddervlekjes en het spoor liep verder
door over de vloer en ging via de toiletten naar een inbouwkast waarin aan het eind een deur naar
buiten zat. Als een muis was de inbreker onder de spleet van de deur verdwenen getuigden de
modderige afdrukjes. Als bewijs van de misdaad lag er nog een wat te groter lepeltje binnen, die
had er niet onderdoor gepast. ‘Aha!’
riep Ronja, ‘Ik denk dat ik weet wat er
gebeurd is!’ Ze keek nu ernstig. ‘We zijn
bestolen!’ ‘Ja, dat had ik zelf ook al
gemerkt Doortje Dartel!’ De Zandman
had voor iedereen bijnamen bedacht
die alleen hij gebruikte, maar zelf had
hij de meeste bijnamen van iedereen:
meneer de Uil (hij wist best veel van de
bosbewoners, tenminste de naam,
tuinnummer, middel van transport en
van welk merk hun favoriete brouwsel
was), de Maaier, (hij hield het gras op
de paden en het veldje kort) de Rech
terhand (de naam die de G.V.B. hem
toebedeelde), de Krantenman, Opa,
Tuinkabouter, Kerstman, de Oppas, de
Aardappel, Teun Tractor, Joop Sloop, Rik Krik, Archie de Man van IJzer, de Hosselaar, de Postbode,
Ouwe Taaie en nog veel meer daar hij een veelzijdig man was. Hij krabde zich achter zijn oor op
zijn witte stekeltjeshaar en vroeg zich hardop af: ‘Maar wie doet er nou zoiets? En waarom?’

Krijgt dit verhaaltje nog een staartje en gaat het vervolgd worden? Misschien, maar degenen die
daar geen drie maanden op willen wachten kunnen natuurlijk zelf op onderzoek gaan.

Auteur: Annemarie Soeterik, Illustraties: Annemarie & Twiggy

Van de redactie

Editie Deadline artikelen Deadline drukker

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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Van de werkgroep ecologisch beheer Rust en Vreugd 
Er loopt van alles bij ons tuinpark rond....In het verleden kwam ik, tijdens een vroege hondenwan
deling, een bunzing tegen op onze Goudenregenlaan. Op tuin 25 zag ik ooit een wezeltje de kop
opsteken en mij nieuwsgierig aankijken. Eind maart dit jaar werd ons kippenhok van bovenaf be
zocht door een vos: er waren 5 kippen en hanen weg! Later vond ik hun begraven resten links en
rechts tegen de hoeken van het hok. Ik heb ze er maar buiten gelegd...een vos komt altijd terug
voor zijn voorraad.

In het verleden vonden tuinders een gedode kip op het pad of naast het speelveld. Het lijf lag er
maar via de zachte binnenkant was het ei er uit gevroten. Nog meer kippen overkwam dit. Stads
ecoloog Fred Haayen hier over verteld, die later met de boodschap kwam dat dit in de Tolhuistuin
ook was gebeurd,  maar op film was gezet met een webcam....daar bleek het over een wasbeer
te gaan!

In mei werd ik door groene vriendin Floor Hallema gebeld of ze voor een nieuw marteronderzoek
op ons tuinpark martercamera's mochten plaatsen. Eerst overlegd met het bestuur, want tegen
woordig mag je niet zomaar alles filmen. De twee jonge stadsecologen kwamen eind mei de ca
mera's plaatsen. Volgens hen waren de 2 Vogeleilanden goede plekken. Zij zagen aan platgetrap
te stengels smalle paadjes in het gras dat daar regelmatig iets liep. Camera's op beide eilanden
geplaatst en nog tijdens onze vakantie kreeg ik een adembenemend filmpje door....van een vis
sende ijsvogel, zomaar op de brug achter het werkhok.Veel tuinders konden daarvan meegenieten.
Na onze vakantie hadden ze groter nieuws,  dat moest nog even stilgehouden worden, omdat het
een primeur was voor Amsterdam,  zeker voor Noord. Zij filmden op beide Vogeleilanden een
steenmarter. Zo bijzonder,  dat het ook bij AT5 op het nieuws was.

Ook een buurvrouw met hond zag op haar dagelijks wandeling langs de ecopoel die steenmarter
hupsen. Ikzelf denk dat hij hier al een tijdje zit, denkend aan de ringslang slachtoffers die ik ooit
vond, op het Kaplaarzenpad.  Die waren, net als paling,mooi afgekloven....en dat is al van voor
corona.

Nu staan de camera's er weer, met nieuwe batterijen en iedereen is benieuwd of er iets leuks op
staat. U hoort ervan in het herfstblad!

Sjarifah
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U wilt een boom kappen,
U heeft een vergunning
nodig!
Vanaf september 2017 ben ik met het kappen
en laten kappen van bomen bezig op ons mooie
tuinpark. Het blijkt dat er niet alleen in het alge
meen groen veel hoge bomen staan maar dat
diverse tuinders ook wel eens een boom in de
tuin hebben die meer dan 20 meter hoog is. Vaak
is die boom al eind jaren 70 geplant en niet echt
goed bijgehouden waardoor de boom heden
ten dage eigenlijk niet meer geschikt is voor de
huidige omvang van uw tuin. Dus wat dan? Met
wat gegoogle en de website van de stad suf te
hebben geklikt blijkt dat er tegenwoordig een vrij
simpele procedure is. Als de boom of struik een
omtrek heeft van meer dan 31 centimeter dan
dient er een omgevings-vergunning te worden
aangevraagd bij het omgevingsloket. Daar
gaan minimaal 8 weken overheen. Vanaf het
moment dat de vergunning wordt verleend is
deze 2 jaar geldig.

De vergunning is binnen, wat nu?
“Ik pak een zaag en zaag die boom om”, is een
logisch gedachte en zolang de boom in kwestie
geen beschadigingen aan het algemeen groen
of de tuin van de buren veroorzaakt mag je doen
wat je wilt. Maar de meeste bomen zullen der
mate groot zijn dat je ze niet zomaar even om
zaagt. Kijk maar eens op google om heel veel
filmpjes te vinden waarbij het fout gaat. Ik heb
een kennis opgedaan wiens werk het is om
bomen te verzorgen. Daar hoort ook het vellen
van bomen bij. Met hem samen zorg ik dat de
boom wordt afgebroken. Met een aantal uren
werk is de boom uit uw tuin en houdt u een stronk
in de grond over. Of zoals er bij een enkeling al
is gedaan een biertafel in wording (t39) ;-)

Aantal bomen Prijs per vergunning
(dus niet per boom)

1 t/m 5 € 130,-
6 t/m 10 € 211,65
11 t/m 25 € 266,35

Alle takken mogen over de achterste brug ge
bracht worden om netjes op de takkenwal te
verdelen. Met de nadruk op netjes, want af en
toe weten we als tuinders er een echt zooitje van
te maken helaas. Er kan ook gesnipperd worden,
dit zal met de tuincommissie afgestemd moeten
worden.

De afgelopen jaren heb ik nu een aantal maal
de procedure gedaan en voor 2022 heb ik al
weer een aantal kandidaten, er is nog ruimte
voor een aantal extra, wees snel neem contact
met me op. De kosten zijn redelijk te noemen. Per
uur rekenen in 2022 € 100,-. Robert (de bomen
zager) en ik maken van tevoren een inschatting
per boom en ik verstuur deze naar de tuinder.

Voor de kosten van de vergunning geldt:

(de kosten van de vergunning verdelen we over
de bomen per tuin)

Ik maak met Robert een planning en zal aan het
eind van het seizoen (sept/okt) een aantal za
terdagen indelen. Dit hangt erg af van de hoe
veelheid en grote van de bomen. De ervaring
van dit jaar leert me dat er maximaal zo’n 16 a
18 bomen per jaar de revue kunnen passeren
om te kappen.

In seizoen 2022 ben ik al begonnen met een
nieuwe vergunningsronde waarop u als tuinder
kunt inschrijven. Stuur me uw aanvraag met 2 of
3 foto’s en de omtrek van u boom of bomen naar
geoffrey@tuinpark-rustenvreugd.nl. Vermeld uw
naam, tuinnummer, e-mail adres en telefoon
nummer in de aanvraag. Leg in aanvraag ajb
uit waarom je de boom weg wilt hebben. Ik zal
dan in reactie daarop een toestemmingsformu
lier terugsturen eventueel al begeleid met een
plattegrond waarop de boom (bomen) staan
aangegeven. De inschrijving zal tot begin augus
tus zijn of totdat ik het maximum aantal bomen
bereikt heb dat we aankunnen. Kan jouw boom
dit jaar niet aan bod komen, wellicht wordt er het
volgend seizoen ook weer een vergunningsron
de gehouden en kan je boom eventueel door
schuiven naar volgend jaar.

Met groene groetjes,  Geoffrey
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Van het buffet
Het zomerseizoen draait. ..op volle toeren. Mijn
wens dat er vrijwilligers genoeg zijn komt uit. De
Jeu de boulesavonden zijn geweldig,  ook als het
regent, dan worden de sjoelbakken en spelletjes
te voorschijn gehaald. Maar het is vaak mooi
weer.

Ook bezoekers vinden het speelveld dan, met
nieuwe spelletjes... De zaterdaglunch na de
werkbeurt loop als een trein. Ook vrijdagavond
wordt er regelmatig gekookt en gegeten. Er is
voor de werkbeurten vanaf 9.30 uur weer koffie
en thee in de kantine ,dat is toch veel leuker dan
in coronatijd. Robbie doet de zware inkopen en
Annemarie de administratie en de lunch.

Deze week komen er toch nieuwe speeltoestel
len, aangevraagd door buurtbewoners en ge
subsidieerd door het stadsdeel. De schommels
en de wip hebben nieuw hout en verf gekregen
van Gerrit en Henk. Die waren hard aan een
opknapbeurt toe. Roelien heeft de boekenkast
onder haar hoede genomen en opnieuw inge
deeld. Het wachten is nu op de nieuwe piep
schuimblokken om een podium te knopen voor
de zomerfeesten. En op de nieuwe kas....

Sjarifah

Nieuwe speeltoestellen
Kwestie van een lange adem

Het plaatsen van een glijbaan in de buurt van
de wijkergouw was een idee van Bas (bewoner
Schellingwoude) Hij heeft een buurtinitiatief in
gediend in mei 2021 en kreeg 750 euro toege
wezen voor zijn idee. Hartstikke mooi dus. Wat
bleek voor 750 euro is er tegenwoordig geen
glijbaan meer te koop, tenminste niet als je aan
de eisen van de gemeente moet voldoen. Dat
was lastig, geld gehad maar eigenlijk te weinig.
Terug dus naar de gemeente. Die bleken ook
nog eens geen enkele locatie goed te vinden.

Een openbaar te gebruiken speeltoestel moest
wel op een openbaar stuk grond. Dat bleek niet
voorhanden. Toen klopte Bas bij ons aan rond
augustus 2021. Meerdere malen met de ge
meente en Bas aan tafel gezeten. Er bleek wel
licht wel een potje te zijn waar een extra toestel
uit kon worden gefinancierd. Top 2 speeltoestel
len dus. Ja, maar we mochten ze niet zelf neer
zetten, dat moest de leverancier doen. Die was
tenslotte gekwalificeerd.

Na met wat moeite ons bestuur te overtuigen van
de positieve werking die dit kon hebben (de
gemeente had net dat stuk over de aanpassin
gen van de volkstuinen uitgebracht) konden we
het positieve woord aan de gemeente laten
klinken. Iedereen blij, tot we bericht kregen dat
er een bestuurder nog een handtekening moest
zetten en die was op vakantie. Weer een aantal
maanden verder ontvingen we dan eindelijk
defintief bericht. Op 8 juli 2022 zijn 2 nieuwe
toestellen neergezet op ons speelveld.

Nu de buurt vertellen dat ze mogen komen.

Geoffrey
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Voorbereiding Groot Zomerfeest
Hoera er komt weer een zomerfeest op ons park! We
hebben dit keer als thema ‘Tropische Eilanden’ en
noemen het voor het gemak een Hawaii Party zodat men
een idee heeft wat aan te trekken. Onze belangrijkste
gast wordt dus De Zon! Laat ons allen duimen voor mooi
weer op die 27 augustus 2022!!!

Cocktails
Op het feest willen we graag live muziek zien horen,
tropische cocktails drinken en ons verpozen met een
spelletje dus zijn we met wat ideeën gekomen. Er is voor
de gelegenheid een nieuwe cocktail bedacht en die heet:
(tromgeroffel)… de Partycolada! En voor de mensen die
geen alcohol willen is er de Nadacolada. Natuurlijk is de
bar geopend met het gebruikelijke assortiment drankjes
en als extra schenken we ook nog grenadine prik. We
zijn eveneens druk bezig een feestelijk maal te bedenken voor iedereen en hierbij vergeten
we de vegetariërs, veganisten en glutenvrije mensen niet.

Bosgolf
Behalve muziek moet er op zo’n feest ook iets te doen zijn natuurlijk dus gaan we het bosgolf
parcours weer uitzetten. Je kunt dan in groepjes van 2 tot 4 personen een balletje slaan door
het park. Je houdt je scores bij een de drie beste bosgolfers van de dag krijgen een aardig
heidje. Dit geldt ook voor de drie leukst verklede mensen en we gaan de kinderen vragen om
dat te bepalen.

Vossenjacht
Wat is een vossenjacht? Nou dat gaat zo: Je komt dus gezellig met je kinderen, familie of
vrienden naar het feest en om de sfeer te verhogen hebben jullie je allemaal tropisch uitge
dost met tenminste een Hawaii-shirt of bloemenkrans om de nek. Tussen 15.00 u. en 16.00
u. krijgen de kinderen de opdracht om ‘vossen’ te zoeken oftewel verklede mensen. Om het
wat lastiger voor ze te maken zijn alleen de mensen die niet op het veld of bij de kantine zijn
een vos, dus als je toevallig net een balletje aan het slaan bent ergens op een laantje, of je
loopt met je gebloemde jurk en halsslinger toevallig even naar je huisje dan kun je ‘gevonden’
worden en zet je je handtekening op het lijstje van de vinder. Degene met de meeste vos-pa
ragrafen op het lijstje na een uurtje speuren heeft dan gewonnen.

Gezelligheid
We hopen dat het park goed bezocht zal worden op deze dag en dat we het een ieder naar de
zin kunnen maken. De bargroep is grotendeels nieuw en wil zich graag bewijzen dus we hopen
dat alle parkbewoners tenminste even komen kijken en het vervolgens heel erg gezellig gaan
vinden.

Help ons!
Mocht je enthousiast zijn geworden en heb je zin om te helpen met de voorbereidingen of wil
je helpen op de dag zelf, (we denken b.v. aan het instuderen van een eiland-dansje) dan horen
we dat heel graag. Kom met je voorstel op vrijdag naar de kantine tussen 16.00 u. en 20.00
u. of op zaterdag tussen 12.00 u. en 14.00 u. of mail naar A.Soeterik@hotmail.NL

Met de zonnige groeten van de nieuwe bargroep/feestcommissie: Karin, Babette, Rob, Irma,
Tiny, Paula, Ger, Marciel, Miriam, Helen, Femke en Annemarie.
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Wild en lekker

De schijnaardbei in een rumtopf recept

door Lynn Shore

In ons volkstuincomplex groeien momenteel een aantal zeer aantrekkelijke bessen. Sommige
smaken sterk als ze rijp zijn, zoals rozenbottels, vlierbessen en kruisbessen, andere hebben een
subtielere smaak, zoals de aardbei-achtige vrucht van Potentilla indica (Schijnaardbei). Deze plant
is een bekend onkruid in veel van onze tuinen. Het kruipt met succes tussen andere planten, heeft
driebladige bladeren en kleine gele bloemen met 5 bloemblaadjes. In deze tijd van het jaar kunnen
ze zich ontwikkelen tot felrode schijnvruchtjes, bedekt met kleine zaadjes. De bladeren, bloemen
en vruchten van deze plant zijn eetbaar. De bladeren zijn geneeskrachtig en kunnen in kleine
hoeveelheden aan soepen worden toegevoegd.

Rumtopf
Maar naar mijn mening is de beste manier om deze plant te gebruiken, is de rijpe vruchten bewa
ren in lokale honing of in een rumtopf. Rumtopf is een traditionele Noordeuropese manier om fruit
met alcohol te conserveren. Het wordt gedaan als de lente-, zomer- en herfst bessen rijp zijn en
wordt gegeten tijdens de winterfeestmaand. Deze zomer bouw ik mijn rumtopf op met voorname
lijk kruisbessen en schijnaardbeien. Ik zal een paar vlierbessen en rozenbottels toevoegen als ze rijp
zijn, maar ik probeer niet te veel vlierbessen te gebruiken, want de vogels zijn er ook dol op.

Hoe maak je rumtopf
1. Gebruik een schone inmaakpot (met een drukontlastende bovenkant, zoals een Fido- of Kilner-
pot).

2. Voeg een handvol rijpe eetbare bessen toe zoals schijnaardbei, rozenbottels (zonder de kleine
pitjes), bramen, aalbessen, kruisbessen, pruimen en kersen.

3. Bedek het fruit met honing en voeg een scheutje sterke alcohol toe (traditioneel rum maar er zijn
hier geen regels dus gebruik wat je lekker vindt).

4. Laat het fruit, de honing en de alcohol enkele weken of maanden gisten. Roer af en toe door het
mengsel en voeg meer fruit en honing toe als je meer rijp fruit in je tuin vindt. Zorg ervoor dat je een
inmaakpot met drukontlasting gebruikt, anders krijg je een explosie door deze fermentatie.

Een heerlijk, alcoholisch, zoet fruitig genot zal het resultaat zijn. Gebruik kleine hoeveelheden bij je
gerecht. Ik eet het met ijs en wafels, maar er zijn zoveel andere toepassingen. Probeer voor wat
afwisseling smaak aan je rumtopf toe te voegen met een kaneelstokje, of misschien een paar
muntblaadjes. Munt maakt het meer verfrissend en kaneel verwarmt de smaak.
Ik vind dat rumtopf een geweldige manier is om zacht fruit in te maken. Zorg er wel voor dat het
fruit vers is, zonder beurse plekken of schimmels, voordat je het aan de pot toevoegt.

Gelukkig wildplukken!
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Nachtvlinders 2022
Er is op 11 juni j.l. wederom een telling van
de nachtvlinders gedaan met diverse experts
en wat gezellig publiek. Er zijn 2 soorten
minder geteld dan vorig jaar maar toch nog
78 verschillende soorten zijn er waargeno
men door Edo Goverse van de KNNV-Afd.
Amsterdam. Er waren ook nu bijzondere
namen bij en zeldzame exemplaren. Alle
vlinders zijn na nauwkeurig te zijn vastge
legd weer terug de natuur in gelaten zo rond
een uurtje of 2 's nachts.
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Merel Mooiweer #19 - Wraak

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. 

Vorige keer:
Harry en Merel hebben het jeu de boulestoernooi nipt verloren van Bivak en Klaartje. Harry is woe
dend weggelopen. Terwijl de feestelijke borrel op gang komt horen Harry, Merel en Jan een knal,
en nog een! Het komt uit de richting van Merels laantje.

Het vrolijke Hot Stuff van Donna Summer dreunt hard uit de boxjes over de hoofden van de vrolijk
borrelende tuinders. Maar Merel, Jan en Katja, die wat afzijdig staan, hoorden de knallen duidelijk.
            ‘Dat is bij mij… Harry!’

Ze spoeden zich gedrieën richting het geluid, het laantje in. Weer een knal! Het is overdui
delijk een schot. Ze rennen nu naar Merels tuin, en halverwege het pad zien ze hem. Harry staat
middenin in de tuin een geweer te herladen. Merel, Jan en Katja staan stokstijf stil. Merel schreeuwt.
            ‘Harry! Wat doe je?!’ 
            Harry draait zich met een ruk om, zijn hoofd is zo rood als zijn trainingspak. Het geweer half
naar hen gedraaid.

 ‘Het kan godverdomme niemand iets schelen! De tuin, het land, de wereld gaat naar de
klote door types als die Bivak. Oneerlijk spel, dát is het, dat kunnen we niet tolereren. Het zijn ratten
en álle dikke ratten moeten dood.’

Harry schiet twee keer op een groep bloeiende Hosta’s in de border. Stukken gebladerte dwarrelen
door de lucht. Merel gilt.
            ‘Daar woont Adje, niet schieten op Adje Harry!’
            Jan stapt naar voren, en loopt langzaam op Harry af.
            ‘Hé Harry kalmaan… Wij zijn het.’
            Katja pakt een doosje van de tuintafel en bestudeert het etiket.
            ‘Luchtbukskogeltjes, dat valt tenminste mee.’
            Merel snikt.
            ‘Maar daar kan je een diertje mee doodschieten!’

Jan staat inmiddels rustig pratend vlakbij Harry die zich plots blijkt te realiseren waar hij is.
Katja staart vol bewondering.

‘Jan was psychiatrisch verpleegkundige voor zijn pensioen. Kijk nou hoe goed hij dat
aanpakt!’

Jan blijft zacht doorpraten, en stapt naast Harry. Hij legt kalmerend een hand op de verslagen rug
met nummer 14. Dan pakt hij langzaam en behoedzaam met de andere hand de buks uit Harry’s
hand. Terwijl Jan zacht doorpraat leidt hij Harry weg van de border, naar de plek waar Merel en
Katja staan. Katja pakt snel de luchtbuks over van Jan en loopt ermee weg.
            ‘Zo terug! Even dit moordwapen wegbergen.’
            Merel kijkt Harry met een mix van angst, verwarring en boosheid aan.

‘Ben je nou zo boos op mij, alleen maar door die wedstrijd?’ Harry kijkt naar zijn voeten, hij
mompelt bijna onhoorbaar.
            ‘Als je niet wint, heb je verloren.’

 ‘Je bent knettergek! Je kan gewoon niet tegen je verlies! En dan ben je kwaad op mij, maar
ga je proberen Adje dood te schieten! Een onschuldig dier! Wat ben je voor een man??’
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Harry zwijgt. Jan seint naar Merel met een sussend gebaar dat ze beter kan zwijgen. Merel haalt
diep adem.
            ’Ik kan je even niet zien Harry. Ga alsjeblieft weg, naar huis, om af te koelen.’ 
Harry knikt gelaten en loopt langs Merel het tuinpad af naar zijn fiets.  Hij praat zachtjes in zichzelf.
            ‘Alle ratten moeten dood… de wereld gaat naar de klote…’
            Merel trilt op haar benen. Jan kijkt haar bezorgd aan.
            ‘Gaat het wel? Ik loop even mee met Harry, ok?’
            Merel knikt gelaten en Jan loopt snel Harry achterna.
            ‘Ik fiets een stukje met je mee Harry!’
            Merel veegt opwellende tranen uit haar ogen. Ze loopt naar de Hosta’s en knielt tussen de
planten in de border. Ze haalt uit de broekzak van haar roze trainingspak een paar pinda’s.
            ‘Adje… Adje…’

Een wit snuitje met bruine vlek om een oog komt even later voorzichtig snuffelend achter de Hosta’s
vandaan. Merel pakt een pinda en biedt die Adje aan. Adje pakt voorzichtig de pinda tussen zijn
tandjes. Dan staart het ratje plots langs Merel en schiet met pinda en al terug de dichte begroeiing
van de border in. Er klinkt geklop op het huisje. Als Merel omkijkt staat er op het pad naast het
huisje een vlotte man vriendelijk naar haar te kijken. Hij is gekleed in spijkerbroek en vrolijk Afrikaans
overhemd, en heeft een paardenstaartje.
            ‘Ik hoop dat ik niet stoor?’
            Hij pakt een geplastificeerd kaartje uit de borstzak van zijn Afrikaanse hemd.

‘Niet schrikken. De Smet, Fred De Smet. Reclassering. Ik ben op zoek naar de heer Harry
Beenen. Hij is vanochtend niet op zijn afspraak verschenen. ’
            Merel staart de man aan en komt langzaam overeind.
            ‘Reclassering?’
            Hij knipoogt met een brede witte-tandenglimlach naar haar.

      ‘Ik weet dat ik er niet uitzie als een amb
tenaar, dat is ook precies de bedoeling. Om onze
cliënten gerust te stellen.'

Volgende keer in de herfsteditie:
De reclasseringsambtenaar

© MW
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Een stukje natuur
Onze zomer is ontzettend zonnig! Nu, begin juli,
zijn de hortensia's op hun mooist. Het grote
groeien is bezig: bramen, riet, kleefkruid,brand
netels.  Daslook en ander look is helemaal ver
dwenen langs de paden en in de groenstroken
en opgenomen in Moeder Natuur. Toch een
wonder elke keer weer. Potten met bollen een
beetje droog gezet. Voor volgend jaar.

Voor onze eigen tuin heb ik te weinig tijd gehad.
Bijna elke dag naar de Drijvende Tuinen die aan
de  Nieuwendammerdijk werden afgebouwd op
een heerlijke rustige parkeerplaats, vlak aan de
waterkant van het IJ. Buren waarschuwden na
een storm dat het niet goed ging met de vlotten;
er was er 1 door de wind uit het IJ omgeklapt. ..
gelukkig geen auto in de buurt! Met man en kind
hebben we het vlot tegen een muur aan gesjord.
En daar werden de zg. sokken   , de zijkanten, er 
ook aangeknoopt . Steigerpijpen, gekregen van
de familie Takken, werden door Gerrit op maat
gezaagd. Op elke hoek werd er een stuk pijp
rechtop aangeknoopt, voor de verankering. Ik
vond ergens veel natuurstenen, best groot, waar
de mannen gaten in boorden en ogen indraai
en...de ankers. Alles was puzzelen daar. En toen
de 3 vlotten klaar waren deden wij een oproep
op de Schellingwouder app voor hulp bij de te
waterlating. Uit het dorp en verder weg kwamen
enthousiaste mensen en werden de 3 vlotten
gedoopt en met man en macht het water inge
duwd. Met lange linten werden ze vastgelegd en
aan elkaar geknoopt . Kinderen uit de buurt
speelden er op en toeristen die van de parkeer
plaats gebruik maakten,zaten er heerlijk op te
wiebelen op het water.

Alle verzamelde planten werden er vanaf mei
opgezet. Zakken tuinaarde en potgrond werden
over de twee wiebelige bruggen over de eilan
den verspreid. Alle grond werd eerst met emmers
water tot modder gekneed voordat de planten
er in gingen. Heel veel prachtige onkruidjes van
parkeerplaatsen, maar ook van tuincentra en
heemtuin de Heimanshof kwamen de planten,
daar kreeg ik bij NLdoet een auto vol tongvarens
mee en overtollig zeepkruid. Het streefbeeld was
: bloeiende planten, wilde planten, met een smal
kronkelpad. Bij het oversteken naar Oost moest
alles er op staan,  bloeiers en klimmers. Ik heb er
2 schildersezels opgebonden als klimrek, gekre
gen van mijn oude schildersvrienden . Daar
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staan nu ,met wilgenbogen, Suzanne met de
mooie ogen, klimop, jasmijn en clematis tegen
aan. Hoe meer planten er op kwamen, hoe meer
insecten en andere dieren. Hommels, bijen ,
zweefvliegen, honderden kleine  dansmugjes, 
maar ook vlinders kwamen er op af. Oeverlibel
en Vroege Glazenmaker, maar ook pissebedden
en wormen, en de laaste week zelfs een dikke
pad!

Ganzen,eenden, meerkoeten en zwanen aten
van de zeggen en lis en grote boterbloem die we
aan de zijkanten er ingefrummeld hebben. Slie
pen en poepten er op. 29 juni was het af, waren
wij op en de volgende dag, 30 juni, was de
overtocht. Begeleid door pers, bootjes, Sigaristen
en vrienden en zelf mooi uitgedost moesten we
nog een uur wachten op de sleepboot,die last
had van lucht in de startmotor. Om 11 uur werden
we uitgezwaaid door buurtbewoners en werklui.
Een mooie sliert tuinen was het, die over het IJ
getrokken werd. Onderweg toegezwaaid door
heel veel mensen; groene,blauwe en paarse
biologische rookbommen, toeters en trommels.
Het was een mooie tocht en ik zag Amsterdam
vanaf het water en niet vanaf de snelweg. De
schildersezels konden precies onder de laagste
brug  door. Eindbestemming de Ezelsbrug. Waar
ze voorlopig voor 5 jaar mogen groeien en
bloeien. Boven en onder water. De Robert, de
Jasper en de Grootveld. Er staan nu 186 soorten
planten op en er zijn 28 diersoorten gespot.

Sjarifah  en de Knoopgroep van Amsterdam
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Een volkstuin leven
 
'Veranderen'

door Ger Casparie

Tijdens de werkbeurt
ben ik een bosmaaier, of
beter gezegd een mo
torzeis maaier. Met een
elegante zeisbeweging
laat ik riet, brandnetels
of ander ongewenst
groen knielen. Met oordoppen goed beschermd
tegen de herrie van de benzinemotor, en met
een helm en zaagbroek tegen eventueel rond
vliegende stenen.
 
Tijdens de tuinbeurt is mijn werk belangrijk, want
niet veel mensen hebben het kunnen opbren
gen de cursus motorzeis te volgen bij natuurmo
numenten, ik wel.

Met als gevolg dat ik menig werkbeurt in een
zaamheid doorbreng vanwege mijn bosmaaier
werkzaamheden en mijn outfit. Tot de dag dat ik
met een elektrische motorzeis aan de slag moest.
Twee accu’s aan een lichte stang en een maai
molentje. ‘Ja hola ik ben een motormaaier!’,
dacht ik nog. Herrie maken is onderdeel van mijn
bestaan. Wat moet ik met zo’n prul?  ‘Doe nou
maar’, zei Geoffrey, ‘want binnenkort zijn al onze
machines elektrisch’. Hij heeft natuurlijk gelijk dat
we de vervuilende tweetakt machines gaan
vervangen, maar waarom nu?
 
De elektrische Makita bosmaaier draaide als een
zonnetje. Geheel Zen maaide ik de hele parkeer
plaats vrij van onkruid en kon ik contact houden
met Hans die mij assisteerde. Wat een rust, wat
een vreugde!
 
Op de wc op de tuin hangt een om-denk
scheurkalender en op deze zaterdag las ik:

Van de redactie
We krijgen steeds meer leuke artikelen /
foto's / columns binnen voor het tuinkrant
je. Heeft u ook nog mooie bijdragen voor de
komende edities?

Stuur ze dan naar: rustenvreugd@xs4all.nl
of neem contact op met een van de redactie
leden (zie pagina Bestuurs- en commissiele
den.
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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
Geoffrey Meijerman (tuin 36)
secretaris@tuinpark-rustenvreugd.nl

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

Bestuurslid
Jacobien Eijgenraam (tuin 81)

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)
Lynn Shore (tuin 59)
Irma
Liesbet

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:
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