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Van de voorzitter
In november hebben we de begrotingsvergadering gehouden, 2 weken ervoor ging onze cv ketel
stuk, het bleek de pomp te zijn en die is niet op voorraad. Er werd dus vergaderd in een koude
kantine, dit weerhield veel tuinders er niet van om toch te komen. Er werd goed vergaderd, de
begroting gemaakt door penningmeester Wim is goedgekeurd en de toekomstcommissie had een
goed verhaal, en tevens de vraag of er meer tuinders mee willen denken over hoe het park er in
de toekomst uit moet zien.

Ook is er besloten een rookvrije zone te maken om het speelveld en de kantine, hier gaan wij in
mee wat er al op veel sportparken gewoon is. We gaan in
het nieuwe seizoen een half uur langer werken op de
werkbeurten, de vrijstelling voor 70-jarigen gaat per 2025
omhoog naar 72 jaar, verder gaat de boete voor niet ge
dane werkbeurten omhoog van € 40,00 naar € 90,00.

De laatste winterwerkbeurt is ook gedaan,dit tot volle tevre
denheid van de tuincommissie. Er was erwtensoep en
pompoensoep gemaakt en die waren voortreffelijk, de
kantine was ook weer verwarmd, er is een tweedehands
pomp gemonteerd en die doet het voorlopig goed.

We hebben een behoorlijke vriesperiode achter de rug, ik
ga er vanuit dat de tuinders hun hoofdkraan hebben afge
sloten en de leidingen leeg hebben laten lopen, zoniet dan
kun je een probleem krijgen met het water weer aanzetten.

In februari wordt het dak van de kantine voorzien van
nieuwe dakbedekking, dat is hard nodig.

Er zijn wat storingen op het park geweest, de hoofdwaterlei
ding die een aantal jaren geleden stuk was gegaan door
het baggeren en hersteld, daar waren 2 schuifsokken los
gegaan, dit is gelukkig hersteld met dank aan Edmond en
zijn gravertje op dit moment is de elektrakabel voor onze
afvoerpomp stuk en ook daar wordt aan gewerkt.

Blijf gezond, fijne feestdagen en heeft u een handje vrij er
zijn altijd wel klusjes.

Gerrit 

Van de redactie

Editie Deadline artikelen Deadline drukker

Lente 12 Maart 2023 26 Maart 2023

Zomer 11 Juni 2023 25 Juni 2023

Herfst 10 September 2023 24 September 2023

Winter 17 December 2023 31 December 2023

Voor alle krantjes van 2023 kunnen wij uiteraard weer mooie stukjes, foto's, anekdotes,
oproepen en wat nog meer gebruiken voor het tuinkrantje. Stuur deze naar:
rustenvreugd@xs4all.nl.

Ook kunnen we nieuwe adverteerders gebruiken, neem aub contact op met:
secretaris@tuinpark-rustenvreugd.nl
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Glitterende eenhoorn - Eendagsvlieg
-een verhaal uit de zomer

Ik lig te dobberen op zee, mijn kleren liggen op een hoopje op het strand. Mijn sokken en schoenen
liet ik zelfs al voor de duinrug achter. Vandaag kwamen we aan op Vlieland! Ik vul mijn longen vol
lucht en sluit mijn ogen. Ik drijf!

Ik worstel met genre. Ik heb het niet zo op genre-conventies. Ik zet me er liever tegen af dan dat ik
me eraan conformeer. Als men mij als kunstenaar vraagt welke genres ik bedien geef ik steevast
een fantasie-antwoord. Future Mainstream zeg ik dan met een vleugje Compost Modernisme. Ik
ben liever een genderbender dan een man.

Ik drijf mee op de golven. Mijn rug gloeit verbrand en ter zelfbescherming richt ik die dus tot de
zeebodem. ik voel het zanderige zilte water verkoeling geven. Bij harde golven schuurt het. Ik voel
het klotsen langs mijn perineum en ben intens blij. 
Ik heb de realiteit hoger zitten dan de verhaalstructuren. De realiteit is magischer en absurder dan
fictie. Zo gek kun je het zelf niet bedenken.

Ik dacht terug aan de tuinhommelkoningin die met de boot meevloog. Ze voelde zich enorm
aangetrokken tot mijn blauwe mondkapje. Ditzelfde had ze met Karens mondkapje. Toen Karen
gilde heeft Jarko haar gered met een fiere pets. ‘Kijk maar even niet’ zei mijn lief. De dode koningin
werd in zee gesmeten.

Ik maak me vaak kwaad over de verhalen die we onszelf vertellen. Waarom mag een hoofdpersoon
zich niet gelukkig voelen in de fictie. Wat is dat voor een belachelijke conventie, in wie moeten
gelukkige mensen zich dan herkennen?  In al die melodramatische slachtoffers? Die klagende
survivors? De dogma beweging was toch ook alleen maar interessant omdat ze daarna al die
dogma’s gingen doorbreken?

Ik dobber verder. Er drijven zweefvliegjes in de zee. Ik red er eentje en zet ‘m op m’n voorhoofd. Wat
als je een eendagsvlieg was en je je dag niet hebt? Die mop hoorde ik laatst weer en die mop
maakt me boos. Wist je dat eendagsvliegen jaren leven. Jáááren!  De eendagsvlieg kruipt op de
waterbodem uit d’r ei. Ze eet zich maanden lang vol met kikkervisjes en watervlooien. Ze is een nimf
dan.

De nimf vervelt tot sub-imago. Vervelt en niet verpopt want eendagsvliegen horen tot een oudere
klasse van insecten dan vlinders. Ze verpoppen niet. Ze vervellen. Het sub-imago vervelt weer tot
imago. Dat is de eendagsvlieg die we kennen Ze is dan al zeker een jaar oud. Soms wel twee.
Freud zou er vast een mooi verhaal over kunnen vertellen. Voor Freud sprak dit tot de verbeelding.

Het imago leeft inderdaad maar pak ’m beet één dag. Maar doen
alsof de eendagsvlieg slechts één dag leeft is doen alsof mensen tot
hun 80e foetus blijven en daarna pas mens zijn. Zo werkt dat niet.
Daarbij mis je dan dat zij hun oudere dag veel beter geregeld hebben
dan wij. Wij takelen af en zij vervellen er nieuwe skills bij. Ze kunnen
opeens vliegen en seksen! Goed hun monddelen degenereren, eten
zit er niet meer in, maar de afgelopen maanden leefden ze toch al
als Rupsje Nooitgenoeg.  Vliegend zwermen ze. De vrouwtjes bezoe
ken de zwermen, leven zich uit, leggen eitjes en sterven in de kracht
van hun leven.

ik voel dat mijn rug begint te vervellen.

Ik zou best herboren willen worden als eendagsvlieg. 

Glitterende Eenhoorn
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Toekomst Rust en Vreugd
Een publiek toegankelijk park

De gemeente wil dat de tuinparken voor een breder publiek toegankelijk zijn en daarmee een
belangrijke functie kunnen vervullen in de groenbeleving van alle Amsterdammers. Begin dit jaar
is een klein groepje tuinders na een oproep van het bestuur voortvarend aan de slag gegaan met
ideeën om daar invulling aan te geven. Een overzicht van ideeën – rijp en groen door elkaar –zat
bij de stukken voor de algemeen ledenvergadering van 26 november.

Nu gebleken is dat de gemeente op dit moment andere prioriteiten heeft en wij dus niet al dit jaar
met concrete plannen hoeven te komen lijkt het ons zinvol om wat meer ruimte te nemen om na
te denken over wat voor park wij eigenlijk zijn en willen zijn?

Hoe willen wij ons presenteren aan een breder publiek op een manier die bij ons past. Hoe zouden
wij willen dat het park er over een jaar of vijf bij staat op een manier dat we daar zélf blij mee zijn
en het ook voor een breder publiek aantrekkelijk is om er te vertoeven. Een plek waar het voor jong
en oud en iedere stadbewoner op zoek naar een stukje natuurbeleving in de buurt, prettig toeven
is, of dat nu is als tuinder met een eigen tuin of als bezoeker.

Dat zijn vragen die wij niet in een klein groepje willen oppakken maar waarover we met alle tuinders
die het interesseert van gedachten willen wisselen. Daarom organiseren we in het voorjaar, op 11
maart na de eerste tuinbeurt, een inspiratiemiddag met als thema “Denk mee over de toekomst
van ons park en help mee die vormgeven.”

We willen op die manier gezamenlijk met tuinders die daarin geïnteresseerd zijn een toekomstbeeld
gaan schetsen voor ons tuinpark, een beeld hoe wij ons park op de kaart willen zetten richting de
gemeente en huidige en toekomstige tuinders en bezoekers.

We zullen tegen die tijd via de stuifmail nog een aankondiging doen voor deze middag. We hopen
op een grote opkomst.

Commissie toekomst Tuinpark Rust en Vreugd
Katinka, Marianna, Geoffrey, Marc, Babette en Vincent

NB elders in dit nummer is een ingezonden brief opgenomen van een enthousiaste bezoeker van
ons park.

Van het Bestuur - Communicatie
Zijn uw telefoonnummer of e-mailadres veranderd, laat het weten aan de secretaris. Het is
belangrijk dat we u kunnen bereiken. Veel communicatie wordt tegenwoordig digitaal gedaan.
We hebben bijna allemaal e-mail adressen die ook nog weleens willen wisselen. Uw bestuur
weet niet vanzelf dat u een nieuw nummer of e-mail heeft en kan in enkele gevallen best wel
moeilijk tuinders bereiken. We proberen alle tuinders via de stuifmail in te lichten. Daarvoor
moet uw e-mail adres wel bekend zijn bij ons.

Help ons om informatie bij u te krijgen. Hieronder enkele e-mailadressen welke u kunt ge
bruiken.

Algemene vragen: voorzitter@tuinpark-rustenvreugd.nl
financiële informatie: penningmeester@tuinpark-rustenvreugd.nl
adres en administratie: secretaris@tuinpark-rustenvreugd.nl
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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 stukje natuur
Het vriest nu flink ' s nachts. Alle sloten rondom het park liggen dicht,
ook de plassen en delen van het IJ zijn als spiegels. Fantastisch ijs.
Nu, half december, is het ijzig op de tuin. De paden kraken en lopen
moeilijk. Bladeren knisperen onder je voeten en zijn als kleurrijke
vloerbedekking in hazelnoot bruin,groen en fel geel. Zeker de es
doorns hebben zoveel mooie kleuren. De vogels hebben honger nu.

Er zitten weer veel merels op de tuin. Vorige week zag je nog veel
wormenzoekers de bladeren langs de paden alle kanten opgooien.
Eenden zwommen nog langs mijn kano waar ik wat oud vogelvoer
strooi. Nu met dat ijs blijft het meeste even liggen. In het lege kippen
hok niet. Daar ligt  nog wat oud voer in een van de emmers en dat
strooi ik toch maar uit voor de vaste meeëters.

Er hangt een wildcamera, zodat we misschien weer kunnen zien wat
voor roofdieren er over het park lopen. In wintertijd. Ook op het
tweede vogeleiland is er vorige week weer een geplaatst door Atze,
een jonge stadsecoloog. Rust en Vreugd is een speelparadijs voor
vossen, marters, katten en ratten. Maar in de nabije omgeving zijn
ook al otters en een bever op camera te zien.

Ik hoop dat het nog eens flink gaat sneeuwen, want dan zijn al die
sporen goed te zien en te vol
gen. Dan kun je zien welke route die vos loopt. Een paar
jaar geleden zag ik elke keer zijn voetsporen voor ons tuinhek
links richting sloot gaan, langs de takkenwal weer onze tuin
in gaan, een paadje volgend langs onze grote vijver naar
de ringsloot. Daar bij onze grote takkenwal legde ik wel eens
een gedode kip neer, die daar binnen enkele weken totaal
verdween.  Opgepeuzeld door doodgraverkevers, maden
en ratten.  Maar ook de buizerd kwam weleens een prooi
oppikken.

Vorige week, nadat Atze en ik de cameravallen geplaatst
hadden, vonden Henk en Gerrit, vlakbij de komende kas,
een doodgebeten wezel. Waarschijnlijk was Hummer de
dader, die liep telkens om ons heen te draaien bij de kan
tine. Hij jaagt weer als van ouds. Die laatste kippen en knots
van een haan zijn door steenmarters te pakken genomen.
Die lagen met doorgebeten hals dood en halfdood in het
hok. Twee gaten waren goed te zien in hun kelen. Ze worden
doodgebeten en leeggezogen. De haan was niet direct
dood maar stierf een dag later. De prachtige kuikens wer
den, samen met hun moederkloek te pakken genomen.
Twee kuikens hebben het fort nog een week verdedigd; tot
ik op een vlechtzondag gegil hoorde van een in nood ver
kerende vogel.

En ik zag een buizerd met schreeuwend kuiken de lucht in
gaan. Achterna gezeten door kwade eksters en vanaf de grond bleef het laatste kuiken hard pie
pend achter, alleen....Helemaal alleen op die grote tuin. Ook zij was drie dagen later verdwenen.
Door vogelgriep en al die jagers wachten we nog maar even met nieuwe kippen.

Sjarifah

7



Van de Werkgroep ecolo
gisch beheer
Als  natuur liefhebber blijf je gewoon bezig! We
vlechten wat af op onze zondagmiddagen aan
manden,kerstkegels,  broodmandjes, katten
mand en wilgendruppels. Maar....voordat het
zover is moet je eerst ergens wilgen vandaan
halen. Ik heb 16 jaar als vrijwilliger op de heem
tuin de Heimanshof gewerkt en daar alles ge
leerd over het beheer van een heemtuin. En over
wilde planten. 3 Beheerders leren kennen die
alledrie een ander plan hadden in de loop der
jaren.

Wat ik al die jaren erg leuk vond was het rondje
over de tuin lopen ' s middags na de thee. Voor
de thee liep iemand de hele tuin door met een
klingelende bel, zodat iedereen wist dat het
theetijd was. Met koekjes, omdat je altijd een
lage bloedsuikerspiegel hebt dan. Na de thee
werd gevraagd wie er meeging en kreeg je uitleg
over waar iets stond, wat er stond te bloeien of
namen van planten en grassen.

Ook daar moest altijd riet gesneden worden en
dat ging stengel voor stengel, met een stok met
een vlijmscherp haakje. Als ik dat mocht doen, 
nam ik alles mee naar ons tuinpark; netjes opge
bost en legde ik het als dakbedekking op het
kippenhok of in ons eigen grote insectenhotel.
Natuurlijk gingen er ook veel overtollige planten
mee, zoals daslook en armbloemig look. Nu staat
dat hier langs de paden te pronken in de lente
en ruikt het geweldig! Op die heemtuin konden
ze onze goudwilg goed gebruiken. Wij kregen
hier af en toe van de gemeente een flinke kar
goudwilg gestort ergens op het parkeerterrein.

Daar vlochten we dan een hek of beest van. Wat
overbleef werd 1 keer opgehaald door Nol, de
bijen-man van de Heimanshof . Met een enorme
aanhanger ging er een flinke vracht mee. Daar
hebben ze toen een mooie poort van  gevloch
ten,  met goudwilg en katwilg, en van die goud
wilg mogen we nu elk jaar oogsten, de mooiste
gele takjes met rode toppen....weergaloos! Ook
dit jaar weer.

Ook hebben we er prachtige wilgendruppels van
gevlochten en die zijn afgelopen jaar in het
nieuws gekomen. Wij hingen ze onder onze Drij
vendeTuinen in de Wittenburgervaart en binnen
TWEE maanden zitten die als enorme FILTERS vol
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met duizenden kleine driehoeksmosselen en
sponzen. Hanne en ik deden mee aan een kleine
groenmarkt op het Marineterrein; daar, midden
in de stad,raakten ze weg van onze filterende
druppels en werd ik uitgenodigd voor een ge
sprek, nadat ik een berichtjehad gestuurd dat
een Vlindertuin daar echt zou passen op die
mooie plek. Onze Workshop wilgendruppels
vlechten was een enorm succes en het resultaat
is een verzoek om daar langs de hele lange hoge
kademuur een Vlindertuin te maken. ..2 meter
breed...

Daar gaan we plannen voor bedenken en over
mijmeren, maar zelf hebben we met onze Vlot
tenbouwers ook een nieuwe subsidie aanvraag
gedaan. Wie weet, ik denk dat het voor ons weer
een mooie drukke zomer gaat worden. We be
ginnen ook aan een film, daar wordt het ook tijd
voor....om het idee van Drijfland door te geven.
Aan de komende generaties. Want dat water,
dat komt. Grote droogte ook.Hier op ons tuinpark
kunnen we dat wel hebben, met onze brede
sloten en hoge schaduwbomen. Nu is het
wachten op de feestdagen en de komende
lente. Want de sneeuwklokjes komen al op. Er
wordt nu al geschaatst, maar straks regent het
warm water en wordt het 10 graden! Geniet van
de wintertijd en van elkaar!!!

Sjarifah
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Wild en lekker
door Lynn Shore
 
Lynn Shore (tuin 59) is gediplomeerd herborist en wildpluk
leraar en werkt voornamelijk met lokale kruiden.
 
Hondsdraf bij griep en verkoudheid
 
    Er kan een krachtig, schaduwminnend winterhard ‘on
kruid’ door de tuin kruipen, die kan  helpen als u tijdens de
wintermaanden een vastzittende verkoudheid hebt opge
lopen. Deze plant behoort tot de muntfamilie en beweegt
zich tijdens de zomermaanden graag onopgemerkt, ver
scholen tussen bloemen en struiken. Maar als de herfstbla
deren vallen, wordt de hondsdraf glanzend en vol energie, omdat hij wat meer licht krijgt dan
normaal.
   
Hoewel we deze plant in Amsterdam het hele jaar door kunnen foerageren, is de winter mijn favo
riete tijd om hem te oogsten, misschien omdat we zijn hulp dan het meest nodig hebben.
 
    Hondsdraf (Glechoma hederacea) geeft een sterke aromatische geur af wanneer de bladeren
worden gekneusd. Het heeft vierkante stengels en bladeren die in afwisselende paren van de
stengel komen - net als de meeste andere leden van de Lamiaceae-plantenfamilie. Tijm, rozemarijn
en salie behoren ook tot de muntfamilie: Als je hun bloemen van dichtbij bekijkt, lijken ze allemaal
op de mooie kleine paars bloemen van de hondsdraf. De plant wordt al sinds de oudheid in Euro
pa gebruikt om ale (bier) op smaak te brengen en te verhelderen, koorts te verdrijven, chronische
hoest te kalmeren en infecties van de luchtwegen te bestrijden. Het kan ook helpen zijn bij zure
oprispingen en sommige andere maagklachten. Het kan dus een goede keuze zijn voor een tuin
kruidenthee, wanneer je de volgende keer verkouden wordt, benauwd bent of hoofdpijn hebt, of
te helpen verteren na een zware feestelijke maaltijd. Er zijn meer wetenschappelijk bewezen toe
passingen voor dit kruid, dus als het in je tuin groeit en je houdt van de smaak, raad ik je aan om
je er verder in te verdiepen.
 
    Een waarschuwing echter: hoewel de meeste herboristen zoals ik dit als een veilig kruid beschou
wen, vooral als het als thee wordt ingenomen of om af en toe een stukje te eten, mag het niet
worden ingenomen door zwangere vrouwen. En natuurlijk zijn we allemaal verschillend, dus merk
op hoe je je voelt bij de eerste slokjes van de thee en ga niet door als je voelt dat het niets voor jou
is.
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    Dus hoe kunnen we dit kruid gebruiken?
 
    Ik stel voor dat je wat apart houdt, wanneer je het de volgende keer uit een deel van je tuin moet
wieden. Borstel al het vuil weg, pluk misschien de worteltjes er af, gooi bruine bladeren weg voordat
je het in een papieren zak doet om in te bewaren. Label de zak (datum en plantnaam) en laat
deze een paar weken koel en droog staan tot de hondsdraf door en door gedroogd is. Je zou dan
de droge bladeren kunnen verkruimelen en in een jampot met etiketje bewaren. Ze zullen zo zeker
een jaar goed blijven en zijn een uitstekende basis voor een kruidentheemix met andere kruiden
uit de tuin. Of gebruik alleen de zuivere Hondsdraf wanneer voor , door tot één theelepel per kop
heet water toe te voegen. Laat het 10 minuten trekken en zacht worden, en zeef voordat u de
kruidenthee gaat drinken.
 
    Een andere eenvoudige manier om hondsdraf te gebruiken, is door het in vloeibare honing te
trekken. Vul simpelweg een doorzichtige glazen pot met schone, verse bladeren en giet er wat
vloeibare honing van goede kwaliteit over. Prik zachtjes in dit muntachtige kleverige honingmeng
sel met een eetstokje, om eventuele luchtbellen eruit te laten, en vul dan aan met wat meer honing.
Laat deze ongeveer zes weken verzachten op een koele donkere plek. Hierna kan je het in drankjes
en desserts gebruiken, of gewoon zo een theelepeltje om een   zere keel te verzachten.
 
    Voor degenen onder u die liever een wat sterker medicijn hebben, vervang de honing door
wodka of een sterke jenever om een   tinctuur van hondsdraf te maken. Bij verkoudheid en verstop
te oren worden slechts een paar druppels ingenomen. Of, als je graag je eigen bier brouwt,
waarom probeer je dan niet eens een traditioneel bier te maken met wat hondsdraf in je mix, voor
de verandering.
 
En fijne wildpluk weer!
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Van het buffet
Er is weer veel gebeurd sinds het vorige krantje.
Voor Halloween eind oktober werd de kantine al
vroeg opgepimpt. Zijkamer werd speelkamer
waar geraamtes een spelletje konden doen; met
het zomerfeest kreeg ik een paar zakken antieke
poppen toegestopt. Die werden ook met veel
zwarte stofjes bekleed, donkere nagellak op
nagels en lippen gesmeerd.Van een ander re
dactielid kreeg ik een foto toegestuurd van een
filmpop, het gezichtje volgestoken met spelden.
Een Pinhead-pop, leuk om te doen, eng om te
zien....bij mijn 2 zussen hun naaidoos omgekeerd
voor spelden....

Tafels gedekt, hapjes en drankjes; schitterende
pompoentaarten vervaardigd door Edmond!
Die verrukkelijk smaakten ook. Soep, salades,
een draagbaar vol vlees,  een vuurtje, een vaste
tuinband met veel meezingers. Elvis himself zong
de sterren van de hemel. Veel mensen en ook
heel veel kinderen kwamen naar ons tuinpark via
een wandeling over de Schellingwouderdijk, 
waar Richt een gedicht met opdracht voor
droeg, waarbij de kinderen richting kerkje en
muziektent werden gestuurd. Daar stond Geof
frey als monnik  met een eenhoorn vol snoep die
met een knuppel stukgeslagen mocht worden.
Albert, onze Rattenvanger van RustenVreugd
lokte met zijn dwarsfluit al de kinderen daarna
naar ons tuinpark,  waar iedereen taart kon eten,
de snoeptaart van Tuinwijck op ging en mijn
appelflappen ook.

Na Halloween volgden twee winterwerkbeurten, 
gelukkig met goed weer. Waarbij ook, de Eco
poel weer vakkundig geknipt en gestript werd.
Misschien dat de gemeente een laatste stuk poel
kan schonen.

De kantine kachel ging stuk ,werd gerepareerd, 
ging weer stuk, zodat onze vrijwilligersavond niet
door kon gaan. Met de laatse winterwerkbeurt
ging het riool staken en konden de wc's niet meer
gebruikt worden.

Wat staat er in ons park!
Waar we vaak over spreken tijdens de tuinbeurt
is de Esdoorn. Acer of Ahorn. Dat is een boom
die heeeel groot wordt, en zich heerlijk uitzaait.
Een prachtexemplaar staat achter in het park bij
de uitgang daar. Kijk er maar eens naar. Zo groot
dus. Tot wel 40 meter. Dat is de reden dat we
altijd vragen de jonge boompjes uit te trekken
voordat ze ook de lucht in schieten. Na vier jaar
zijn ze al drie meter. En krijg je ze er al niet meer
uit. Ze houden van een gematigd klimaat en
vochtige bodem. Vandaar dat ze het zo fijn vin
den in ons park. Ze kunnen wel 500 jaar oud
worden.

Met andere woorden : de kantine heeft kuren.
Van boven tot onder. Het dak wordt in februari
gemaakt, de riolering hoop ik voor 23 december
als we gaan gourmetten.

Er zijn weer Grootse Plannen. ...de Vlottenbou
wers zijn gevraagd!!!!om  weer 200 m2  Drijven
deTuinen te maken komend jaar .Methode
Grootveld. Met wilgendruppels als filters. In de
binnenstad, Op het Marineterrein. Dat wordt dus
weer lekker vlechten op zondagmiddag volgend
jaar. Werken en genieten van de simpele dingen
in de natuur.

Sjarifah
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Het kleine zusje is de Spaanse aak. Inderdaad,
geen Spaanse eik dus maar de Veldesdoorn of
Acer Campestre. Deze staat ook op talloze
plekken in ons park. Ze wordt vaak aangeplant
als haag maar als de tuin dan wordt verkocht en
de nieuwe mensen de haag niet snoeien krijgen
we toch behoorlijke bomen tot 18 meter. Ook

deze Veldesdoorn verspreidt zich gemakkelijk en
groeit een halve meter per jaar. Het is een in
heemse soort en groeit op iedere bodem wel. Ze
kunnen 300 jaar oud worden. Een paar grote
exemplaren vind je op de Olmenlaan naar het
achterste tuinhek, oa op de hoek met de Jas
mijnlaan.  
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Merel Mooiweer #20 – Harry’s geheim
 
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 kan niet tegen zijn verlies en heeft in een onredelijke driftaanval op Adje het ratje en de hosta’s
geschoten.  Merel heeft hem verbijsterd weggestuurd om af te koelen. Dan blijkt hij ook nog te
worden gezocht door een reclasseringsambtenaar.

Merel staart perplex naar de hippie-man. Zijn veelkleurige Hawaii shirt vloekt leuk bij de paars
bloeiende Blauwe Regen waar hij onder vandaan komt haar tuin in.
            ‘Reclassering?’
            ‘Bent u de vriendin van Harry Beenen? Bij café Veertien zeiden ze dat hij hier wel zou zitten.
’ Merel doet haar mond open maar er komt geen geluid. ‘Maar… Wat heeft Harry gedaan dan??
’ Ze raakt even afgeleid door zijn uiterlijk. ‘Bratt Pitt’ denkt ze, het is Brat Pitt in een Hawaï shirt, hier
op mijn tuin’. Ambtenaar Fred wijt haar starende blik aan de schrik.
            ‘Ik mag hier helemaal niets over zeggen. U moet dat met Harry bespreken. Het spijt me.’
Merel komt bij haar positieven. ‘Ik eis dat je me zegt wat Harry heeft gedaan!’ Ze kijkt naar zijn ge
plastificeerd naamkaartje. ‘Daar heb ik recht op meneer… Fred Desmet. Ik kan je niet helpen. Ik
weet niet waar Harry is. En als ik het zou weten zou ik het niet zeggen, misschien wil hij je niet zien.’
            Merels kraakverleden en anti-overheidssentimenten steken opeens de kop op.  ‘Trouwens,
ik wil dat je weggaat. Ambtenaren zijn niet te vertrouwen. Kijk maar naar de Belastingdienst! Ik laat
je uit.’
 
            Merel loodst Fred kordaat naar het pad richting tuinuitgang. Ze gaat voor hem lopen om
niet afgeleid te raken door zijn uiterlijk. Ze zien Aaf door het keukenraam van de kantine driftig staan
afwassen. Ze begint wild ze wenken. De opruim natuurlijk na het Jeu de Boulen. Merel draait haar
rug naar de kantine en Aaf.
            ‘Tot ziens Fred, als ik Harry weer spreek zal ik het doorgeven.’
Ze ziet achter Fred Katja aan komen lopen. Ogod. Katja kijkt bewonderend naar Fred.
            ‘Hallo… en wie ben jij?’ Merel duwt Fred naar de parkeerplaats.
            ‘Fred gaat net weg, nietwaar Fred?’ Fred loopt met tegenzin door richting een oud fiatje. ‘
Misschien zien we elkaar nog eens Merel.’
            Fred stapt in zijn autootje en rijdt weg onder streng toeziend oog van Merel. Katja baalt. ‘Wat
heb jij nou? Wat een knapperd zeg!’
            Merel loopt naar de kantine. ‘Knap en fout. Hij is een reclasseringsambtenaar, op zoek naar
Harry. Een wolf in schaapskleren.’
Aaf ziet ze aankomen.
            ‘Dag dames van het luie leven. Kunnen we nog éven komen helpen misschien, of is het voor
jullie alweer prosecco-tijd?’
Merel en Katja blijven staan, Merel gebaart dat ze eraan komen.
 
            ‘Kat. Hij mocht er niks over zeggen. Maar hij was op zoek naar Harry. Harry heeft een strafblad
schijnbaar!’ Katja staart. ‘My god!’ Merel loopt door. ‘Kom we gaan even Aaf helpen. Mond dicht.
Daarna bedenken wat we moeten doen. Ik kan Harry wel wurgen en nu helemaal. Maar verlinken
doen we niet. Hij zal wel bijna thuis zijn. Bellen we hem straks.’
            Ze lopen het gangetje van de kantine in. Aaf drukt Merel een bezem in haar hand, en Katja
de mop en de emmer. ‘De vloer graag. En dweil maar even om de mannen heen. Die kunnen hun
voeten wel even optillen. Jouw Harry heeft het een beetje moeilijk.’
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Merel weet niet wat ze hoort. Ze lopen verdwaasd naar binnen. Daar zitten Jan en Harry gewoon
doodleuk samen aan de bar met een biertje. Zo te zien niet hun eerste. Ze zijn helemaal niet
weggegaan. Harry grijnst verontschuldigend. ‘Ha schatje. Niet meer boos zijn please. Laat het me
uitleggen…’
 
            Merel laat de bezem uit haar handen vallen en gaat voor Harry staan.
            ‘Uitleggen? Valt hier eigenlijk nog wat uit te leggen!’ Ze hapt naar adem. ‘Op Adje schieten,
een onschuldig dier, m’n geliefde Hosta’s aan flarden. En eerlijk gezegd dacht ik dat je op mij ging
schieten! Je bent gewoon krankzinnig!’
Merel hapt naar adem. ‘Weet je wie er net bij me op de tuin was?’ Ze staart naar Harry. ‘Fred. Fred
Desmet. Je reclasseringsambtenaar zoekt je. Wat weet ik nou eigenlijk van jou? Je hebt een strafblad
en ik weet van niets!’
            ‘Merel rustig nou even…’ Jan draait beschermend zijn rug naar Harry. ‘Mag ik het even
uitleggen?’ Harry staat op en pakt Merels hand. Hij buigt deemoedig zijn hoofd. ‘Dit moet ik zelf
doen. Het moest er toch van komen…’
Merel, Katja en Aaf die inmiddels achter de bar staat, houden hun adem in.
 
            ‘Het was in de tijd dat ik veel in het café zat en te veel dronk. Eh, écht te veel…. Om het kort
te houden: ik ben per ongeluk dronken in een bus vol F-siders beland die zich zo vreselijk hadden
misdragen en gevochten na dat verlies van Ajax twee jaar geleden. Ik had niet echt iets gedaan!
Maar ik werd wel opgepakt. En ik heb inderdaad een probleem met verliezen, het is mijn zwakke
plek. ‘ Jan kijkt naar Merel en vult snel aan, ‘Dat komt door zijn vader Merel. Zijn vader was vreselijk
fanatiek en Jan kreeg de wind van voren als kleintje als hij verloor met de voetbal. Zonder eten naar
bed.’

              ‘Ach!!’ zuchten Katja en Aaf medelijdend in koor. Merel kijkt weg van Harry en Jan naar,
Katja en Aaf. ‘Ik weet even niet wat ik moet geloven.’ Merel
loopt de deur uit.

Volgende keer in de lente-editie 2023: 
De 2e Boule-beker borrel

MW
 

Winter kleurplaat
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Een heerlijke middag
Tuinpark Rust & Vreugd -  15 april jl.
 
Groene Oase
Sinds een half jaar woon ik, als jonge dertiger, met mijn zoontje in een klein appartementje op de
28e verdieping van een torenflat in de Sluisbuurt, tussen de binnenstad en Noord in. Een heerlijk
appartement hoor, maar erg klein en met zo’n rottig klein balkonnetje. En al woon ik dan op de
28e verdieping, een groot deel van mijn uitzicht wordt bepaald door de verschillende gevels van
de ander torenflats op dit eiland. Als ik daar dan vanaf mijn balkonnetje tussendoor naar Noord
keek zag ik die groene oase aan de andere kant van het water. In ons buurtkrantje “Open de
Sluizen” zag ik enkele weken geleden toevallig een berichtje over dit Tuinpark: “Zondag 25 maart
as opent Tuinpark Rust en Vreugd weer de deuren voor een breed publiek”. Ik wist helemaal niet
dat dit park ook toegankelijk was voor niet-tuinders, maar las over een diversiteit aan “groen- en
rust-belevingen”.

Nieuwsgierig gemaakt maar zonder al te veel verwachtingen ging ik afgelopen donderdagmiddag
dan eindelijk met Coen, mijn zoontje, uit school naar het park. Het was mooi weer dus ik was wel
benieuwd naar wat het park allemaal te bieden had. Een brug over wandelen, een stukje over het
prachtige dijkje lopen en je wandelt landelijk Noord binnen, langs een weilandje met koeien en
een stel nest-bouwende ooievaars, naar een volgend weilandje met schapen en paarden. En dat
alles binnen de ring!

Speuren op het park
Bij de ingang van het park staat een plattegrond met een duidelijk overzicht van het hele terrein.
Op het park staan 115 tuinhuisjes van tuinders die ieder een eigen privé-tuin hebben. Diverse paden
en slootjes doorsnijden het park van links naar rechts en van voor naar achter. Het hele park is
publiek toegankelijk behalve de privé-tuintjes van de tuinders. Naast de plattegrond staat een bord
met een overzicht van wat er allemaal te beleven is op het park. Vóórdat ik dat kan doornemen
wijst Coen mij er in opperste verrukking op dat er een natuur-midgetgolf-baan is. Dáár wil hij
naartoe. Uit een kastje onder het bord pakken we een tekening van de route met aan de achterkant
een mogelijkheid om een puntentelling bij te houden. Daar staat ook dat je de putters (kennelijk
die stokken waarmee je het balletje moet slaan) en het balletje bij de kantine kunt op halen, als
die geopend is, maar dat het eenieder verder vrijstaat met eigen materiaal aan de slag te gaan.
Tot groot verdriet van Coen blijkt de kantine vanmiddag echter gesloten. Tevergeefs probeer ik
hem te troosten met de opmerking “dát weten we nu dus voor de volgende keer”.

Wat beter werkt is als ik hem wijs op de speurtocht die op het park is uitgezet. Ook hiervoor halen
we een kaartje uit het kastje, waarop de route en de opdrachten staan aangegeven, maar er blijkt
ook een QR-code beschikbaar om deze speurtocht digitaal te volgen. En het enige dat je voor deze
activiteit nodig hebt is je eigen speurderszin, dus we kunnen op pad. De routebeschrijving is heel
duidelijk en de opdrachten zijn erg leuk, niet te moeilijk maar vragen soms wél even wat goed
observeren. Het is al met al ook een heel leerzame route, waarin je van alles over natuur, planten,
bomen en diertjes leert.

Deze route over het park lopend zag ik hier en daar ineens enkele van de midgetgolf-holes opdui
ken, gewoon aangelegd in de natuur. Leuk hoor, dat gaan we snel een keer doen. Ik passeer ook
regelmatig op onverwachte plekken diverse kunstuitingen. Van grote stenen beelden tot verfijnde
mozaïeken en uit tuingereedschap vervaardigde plastieken. Er blijkt ook een kunstroute te zijn in
gericht op dit park, met kunstwerken van tuinders maar ook van buitenstaanders en vanuit de
kunstuitleen. Leuk, daarmee krijg ik mijn moeder ook wel een keer mee voor een wandeling over
het park.

Al wandelend struikel ik ook over elementen waarvan ik denk dat mijn vriend wel enthousiast zal
worden. Verspreid over het park liggen allemaal aangelegde gaten die vragen om er een bal in
te wippen. Later, op het bord aan het begin van het park, zie ik dat het hier om een boerengolf-
parcours gaat, waarbij je met een club (de stok om mee te slaan) of met je voet een bal in alle
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holes moet zien te krijgen. Ook hier blijkt te gelden dat je voor clubs en ballen in de kantine terecht
kunt, als die open is, maar dat je op andere dagen vrij bent met eigen materiaal het parkoers af
te leggen. Er staat overigens ook nadrukkelijk bij vermeld dat het hier geen pretpark is en dat de
rust van tuinders gerespecteerd dient te worden. Heel begrijpelijk.

Nog meer activiteiten
Zonder alles al gezien te hebben gaan we aan het eind van de middag moe maar voldaan naar
huis. Thuisgekomen stel ik tevreden vast dat dit een geweldige ontdekking was, zo dichtbij. Om wat
meer achtergrond over het park en openingstijden van de kantine te krijgen bezoek ik die avond
ook nog even de website van Rust en Vreugd.

Behalve wat ik vanochtend al ontdekt heb zie ik dat het park een nog veel uitgebreider aanbod
aan activiteiten en verblijfsmogelijkheden biedt. Zo blijkt er een bomenroute op het park uitgezet
te zijn, waarbij je - via een QR-code of een papier uit het bakje bij de ingang van het park - uitleg
krijgt over de typen bomen en struiken die je tegenkomt. Deze wandelroute sluit aan op de Wan
delroute boven ’t IJ, die ook langs en over de andere tuinparken in Noord loopt. Er is ook een au
diotour ontwikkeld waarbij volkstuinverhalen je via een QR-code een verrassende ontdekkingstocht
over het park doen afleggen. Er zijn diverse thema-“tuinen” en speelplekken op het park aanwezig,
zoals een vlindertuin, eco-poel, theetuin, slangenkuil, grote kas, jeu de boules banen en speelveld
met speeltoestellen en voetbal-doeltjes, die voor iedereen te bezoeken en gebruiken zijn.

De kantine blijkt iedere woensdagmiddag en -avond, vrijdagavond en zaterdagmiddag geopend
en, gekoppeld aan bepaalde programma’s, ook regelmatig de zondagmiddag. Ook vinden er
diverse activiteiten in (of vanuit) de kantine plaats zoals knutselmiddagen, werken met klei, wilgen
vlechten, yoga, natuureducatieprojecten voor kinderen.

Jaarlijks vinden er twee feesten plaats waarbij de buurtbewoners uitgenodigd worden. Daarnaast
worden buurtbewoners, waar ik mijzelf kennelijk ook toe mag rekenen, uitgenodigd om aanvullen
de ideeën aan te dragen voor publiek, niet-commercieel gebruik van het park en de kantine. Ik
fantaseer hoe leuk het zou zijn om samen met kinderen uit de buurt een theatervoorstelling te maken
die we in de zomer een paar keer op het speelveldje kunnen opvoeren…..

Daar ga ik nog even over nadenken. Eerst zaterdagmiddag met Coen naar de midgetgolf. Wat
ben ik blij dat ik dit geweldige natuurpark, op loofafstand van mijn stadse appartementje, ontdekt
heb.

Eline Maarsjan, 19 april 2022, Zuider IJdijk 1031

Winteragenda 2023
Datum / Tijd   Activiteit   Meer informatie

14 januari
13:00-17:00

  Meewerkdag in de tuin van
Midwest

  https://www.inmidwest.nl/agenda/meewerkdag-
in-de-tuin-van-midwest/

19 januari
19:00

  Zo houd je je (kamer) plan
ten in leven
 

  https://wildernisamsterdam.nl/workshops/

22 januari
13:00

  Twiskespeurders 6-8 én 9+  Twiskespeurders speuren naar stenen en
fossielen
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-twiske/acti
viteiten/twiskespeurders-6-8-en-9
 

Diverse data   IVN Amsterdam activiteiten  https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-natuur-in-
amsterdam/activiteiten
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Notulen begrotingsvergadering - 26 november 2022
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, en spreekt zijn voldoening uit over de grote opkomst
ondanks de kou. Want de CV is stuk, zodat de aanwezigen met jas aan, sjaal om en – een paar
zeer kou-gevoeligen – met muts op de vergadering bijwonen.

Extra welkom heet de voorzitter 2 nieuwe tuinleden, Martin Kols en Lotje van Lieshout. Verder vraagt
hij een minuut stilte voor de ons ontvallen tuinders Roelien en Toon. Een minuut stilte die hij ook voor
de oorlog in Oekraïne wil houden. Verder heet hij Els de Wit van de Bond welkom. Zij komt toelich
ting geven over algemene ledenvergadering Bond van Volkstuinders op 10 december.
 
Er zijn twee afmeldingen: Anneke, tuin 72 en Karin van het buffet.
 
2. Mededelingen
Geen mededelingen.
 
3. Ingekomen stukken
Stuk van André Sjouwerman, over de vraag of er een kast kan komen met stopcontacten voor
opladen mobiele telefoon, met een sleutel voor alle tuinleden. Ingekomen stuk wordt meegenomen
bij behandeling van punt 6, aldus Gerrit.
 
3a. Els de Wit van de Bond
Na de ingekomen stukken volgt ingelast agendapunt op verzoek van Els de Wit van de Bond.
Els vertelt over de agenda van 10 december. Over de algemene begroting – dat de contributie
niet verhoogd wordt, over de voorrangsregeling betreffende opgeheven tuinen.
Punt van aandacht is het woonplaatsbeginsel voorstel van Tuinpark Dijkzicht, dat je in Amsterdam
moet wonen. Dijkzicht wil voorrangsregeling voor kinderen van tuinders. Bond is het niet met het
voorstel eens.

Na enige gedachtewisseling over precieze bepaling van inschrijfduur verlaat Els de vergadering,
begeleid door een zwarte kat die de kantine binnengeglipt was. De voorzitter bedankt Els voor haar
inbreng en aanwezigheid.
 
4. Algemeen werkbeurten aanpassing
Voorzitter licht toe dat ons vele groen -- 50% -- en onderhoud aan de opstallen als kantine, bestuurs
kamer, gasopslag en het werkhok veel menskracht kost. En dat er achterstand in onderhoud is
naast het altijd veel tijd vragende algemeen groen.

Voorstel van het bestuur is daarom:
Het aantal uren uit te breiden naar 2,5 per werkbeurt – want 10 werkbeurten van 2,5 uur leveren
320 extra uren op. De vrijstellingsleeftijd van 70 naar 72 jaar te verhogen. Tuinders van boven de
70 gaan tot hun 72ste 5 werkbeurten doen en worden ingezet op lichamelijk minder zware werk
zaamheden. Deze maatregel geldt vanaf seizoen 2025 en zal gelden voor iedereen die aan het
begin van dat seizoen tussen de 70 en 72 jaar oud is. Het boetebedrag wordt verhoogd naar 90
Euro per niet verrichte werkbeurt. Dit om het zogeheten ‘afkopen’ te ontmoedigen.

Peter – tuin 80 – vraagt wat met geld van boetes wordt gedaan? Moet dat niet in aparte pot
waarvan uitbesteding tuinonderhoud zou kunnen worden betaald?

Penningmeester antwoordt dat het om een relatief klein bedrag gaat, afgelopen jaar een kleine
4000 Euro. 

Katinka van het bestuur ligt toe dat de boete niet is bedoeld als afkoopsom. We gaan het uitpro
beren, werkt het niet, moeten we ons erop gaan beraden.

Irma -- tuin 18 – constateert dat op tuin allemaal leuke jonge jongens en meisjes rondlopen die vast
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wel voor een leuk bedrag een tuinbeurt willen doen.

Ben – tuin 88 – vraagt of voorstel voor alle tuinbeurten geldt. Antwoord, inderdaad.

Ivan – tuin 58 – vraagt zich af of het half uurtje erbij voldoende oplevert. Antwoord voorzitter, 320
uur totaal extra, waar ook deel van kan worden ingezet voor algemene onderhoudswerkzaamhe
den. Ivan benadrukt – nog eens, zegt hij – dat het eigen paadje schoonhouden al veel oplevert.
 
Peter -- tuin 80 -- zegt niet wakker te liggen van het voorstel, wel vraagt hij zich af of bestuur het kan
onderbouwen. Gerrit legt uit dat er eigenlijk altijd achterstand is, aan zowel algemeen groen als
algemeen onderhoud, daarnaast is er nog de vergrijzing, vandaar dit voorstel.

Annemarie – tuin 28 – wil weten hoe dat half uur extra ingezet wordt. Beginnen we eerder of gaan
we langer door. Antwoord: we beginnen eerder.

Irma – tuin 13 – oppert dat we ook aspirant-tuinleden in kunnen zetten voor tuinbeurten. Antwoord
bestuur, dat kan, maar alleen op vrijwillige basis.

Anna – tuin 24 – kan zich klussen voorstellen die niet in 2,5 uur klaar zijn. Is het ook mogelijk klussen
5 tot 6 uur achter elkaar te doen, wil ze weten. Bestuur gaat dat bestuderen.

Arie – tuin 74 – wil weten of de paddenpoel nog als werkbeurt geldt. Antwoord bestuur: geldt niet
als tuinbeurt, paddenpoel-onderhoud gebeurt op vrijwillige basis. Geoffrey geeft aan, namens de
Tuin Commissie, dat als er tuinders over zijn op de werkbeurt die dan ook bij de poel kunnen werken,
dat is besloten op de voorige Algemene Leden Vergadering.

Saskia – tuin 20 – kan werk ook in categorieën worden verdeeld? Antwoord bestuur: jazeker, dit
gaat tuincommissie uitzoeken.

Theo – tuin 87 – wil weten of het mogelijk is algemeen groen aan tuinders uit te besteden zodat elke
tuinder verantwoordelijk is voor een stukje algemeen groen? Antwoord bestuur: blijkt in praktijk in
gewikkeld.

Ben – tuin 88 – en ervaren lid van de tuincommissie voegt eraan toe, dat de ervaring leert dat er
niets van terecht komt.

Voorstel wordt in stemming gebracht
Voorstel uitbreiding duur werkbeurten wordt aanvaard met 29 stemmen voor, 3 stemmen tegen en
1 onthouding. Voorstel leeftijdsverhoging wordt aanvaard met 29 stemmen voor 3 stemmen tegen,
1 onthouding. Voorstel boete-verhoging wordt met 32 stemmen voor en 1 onthouding aanvaard.
Katinka deelt namens bestuur mee dat we deze maatregelen volgend jaar gaan evalueren en dat
ze in het huishoudelijk reglement zullen worden opgenomen.
 
5. Niet roken-gebied vastleggen
Geoffrey licht vanachter de bestuurstafel toe dat dit initiatief ‘op weg naar een rookvrije generatie’
gesteund wordt door het bestuur, en ligt toe welk deel rond de kantine rookvrij wordt. Gaat om het
gebied van gasgebouw tot kippenhok, het werkhok valt er precies buiten.

Vraag wordt gesteld of deze maatregel ook geldt voor de E-sigaret en voor feestjes. Bestuur ant
woord: Ja, daar geldt het ook voor.

Inge – tuin 84 – zou werkhok ook graag bij de rookvrije ruimtes willen hebben. Bestuur antwoordt
dat ze dit gaat bekijken.

Vergadering stemt in met het vastleggen van dit niet-rookgebied.
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6. Electra aanleg, kosten inzichtelijk gemaakt
Voorzitter legt uit dat de kosten in totaal minstens 225.000 uitkomen voor aanleg electra. Het is geen
haalbare kaart, vreest hij, kosten aanleg komen grosso modo neer 3.000 Euro per tuin. Bovendien
blijkt uit de gehouden enquête dat een ruime meerderheid niets voelt voor aanleg van electra.
Daarnaast is vergelijkbaar voorstel twee jaar geleden weggestemd. Vandaar dat bestuur negatief
advies geeft bij het voorstel om over te gaan op aanleg electra.

Theo – tuin 87 – wil weten hoe groot aantal is dat geen electra wil. Katinka antwoordt dat ruim twee
derde aangeeft geen electra te willen.

Ivan-- tuin 58 – vraagt of de beraamde prijs voor alle tuinen geldt. Antwoord  bestuur, dat is inderdaad
het geval.

Peter -- tuin 80 -- merkt op dat de enquête-uitslag toch niet over het hoofd  kan worden gezien
vanochtend. Antwoord bestuur, ja, dat kan wel. De algemene ledenvergadering beslist, zo is het
in de statuten vastgelegd.

Ben -- tuin 88 – vraagt om hoeveel ampère het gaat. Antwoord bestuur: 6 ampère.

Joke -- tuin 29 – wil weten of er alternatieven zijn. Moet gezocht worden in de richting van powerbank
en zonnepanelen extra, luiden de adviezen uit de zaal.

Mark -- tuin 42  -- wil even kwijt dat het juist zonder electra zo sfeervol en gezellig is op de tuin, het
maakt onze tuin zo bijzonder en dat moeten we koesteren, vind hij. Een opmerking die met applaus
begroet wordt.

Electra-aanleg wordt in stemming gebracht. Voorstel wordt verworpen met 25 stemmen tegen, 7
stemmen voor en 1 onthouding.

Vervolgens wordt er nog even vergaderd over ingekomen stuk André Sjouwerman, over afsluitbaar
stopcontacten- kastje, een oplaadpunt voor de tuinders.

Voorzitter Gerrit zegt dat wie er gebruik van maakt, dat op eigen risico doet. En vraagt zich af of het
niet alleen als een soort usb-stopcontact moet worden ingericht. Er komen vragen uit de zaal of
stopcontacten ook niet bruikbaar moeten zijn voor gereedschap en electrische fietsen.
Bestuur antwoordt, dat ze dit gaat onderzoeken en dat ze met een voorstel komt.
 
7. Toekomst commissie toelichting
Vincent – tuin 64 -- van de commissie licht voorstel toekomstcommissie toe. Belangrijkste vraag is,
zegt hij, wat willen we voor een tuin zijn. De flora- en faunarijke hoge bomentuin die we nu zijn, als
onderdeel van de groene schegge om Amsterdam? Commissie wil graag meer meedenken van
mede-tuinders. Daarom organiseert ze een inspiratie-dag voor alle tuinders.

Terwijl Vincent zijn inspirerende verhaal vertelt begint hondje van André Sjouwerman te blaffen.
Van instemming of ongeduld, want vergadering is al een tijdje bezig. Vincent vervolgt met nogmaals
de vraag stellend, wat voor tuin willen we zijn. Er zijn nog mensen nodig voor de voorbereiding van
de inspiratie-dag. Het groepje bestaat inmiddels uit 5 tuinders, aanvulling is van harte welkom. Wie
mee wil helpen of anderszins bijdragen aan de toekomst-commissie kan zich na vergadering
melden.

Na dit pleidooi volgt luid applaus.
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8. Bespreking en goedkeuring notulen algemene ledenvergadering mei 2022
Worden goedgekeurd na een vraag over iepen en wilgen die zijn genotuleerd als ‘watervasthou
dende bomen’. Die kwalificatie meldt Inge – tuin 84 – komt van haar.

Inge -- tuin 84 --  heeft vraag naar aanleiding van de notulen. Het rode mierenvraagstuk waarvan
melding wordt gemaakt. Bestuur zal zich op dit vraagstuk beraden.

Notulen worden goedgekeurd.

9. Bespreking begroting seizoen 2023
Penningmeester Wim bespreekt de begroting voor komend seizoen. Aandachtspunt – zo blijkt uit
de jaarnota 2022 – is de grond-huurprijs. Was 59 cent per vierkante meter per tuinperceel, wordt
nu -- als onderdeel grondhuurverhogingsplan gemeente – 69 cent per vierkante meter. Ander punt,
de extra kosten voor nieuw dak kantine worden geschat op 11.000 Euro.

Hierna bespreekt Wim de begroting voor 2023. Vraagt of er vragen zijn. Die zijn er. Maar blijken
vooral te gaan over de vraag of je werkbeurten in kunt halen volgend jaar die je dit jaar niet gedaan
hebt. Blijkt onhaalbare kaart, aldus de voorzitter.

Wel is er een vraag met betrekking tot de begroting van Ivan – tuin 58 – hij wil weten welke evene
menten er zijn begroot, antwoord bestuur: onder meer Jeu de boules.

Wim wil kwijt dat hij als penningmeester wil stoppen, dat hij zulks al 2 jaar aangeeft, dat hij helaas
niet onbeperkt kan doorgaan, dus al iemand een kandidaat weet, hoort het bestuur dat graag

Ivan – tuin 58 – laat zich ontvallen met een glimlach dat hij het 25 jaar gedaan heeft, ‘nog even
volhouden dus,’ is zijn goede raad.

Marianne – tuin 103 – oppert dat als het iemand van buiten de tuin mag zijn, dat zij dan wellicht
iemand weet.
 
10. Goedkeuring begroting 2023
Begroting 2023 wordt onder luid applaus goedgekeurd.
 
11. Rondvraag
Vraag van bestuur wie er mee wil naar de vergadering van de Bond op 10 december? Marianne –
tuin 113 – meldt zich (Annemarie geeft aan een volgende keer mee te willen)

Vraag van Irma – tuin 13 –,  zij vraagt zich af waarom het bestuurslid Jacobien niet achter de be
stuurstafel zit. Antwoord bestuur: Jacobien zit er de volgende keer vanzelfsprekend bij, ditmaal zit
ze op eigen verzoek, vanwege hoofdpijn, niet aan de bestuurstafel.

Vincent – tuin 64 – doet nog eenmaal dringende oproep voor medewerkers voor de commissie
toekomst.

12. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering.

Dankt alle aanwezigen en wenst ze alvast goede feestdagen toe.
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Een Volkstuin leven
Een daad stellen

Ik zit de laatste weken
veel binnen op de bank
onder mijn kleedje. Het
is koud en regenachtig .
De krant vertelt mij meer
ellende dan ik aan kan.
Ieder virusje weet mij te
vinden en mijn lijf geeft
zich gewillig over. 

De tuin is ver weg. Het water is afgesloten. De
kruiwagens staan binnen. 

Wat fijn dat er winterwerkbeurten zijn. Ik zie weer
de bekende gezichten en we pakken de klussen
aan die al een tijdje op zich hebben laten
wachten. Samen werken en samen eten. 
Maar dan, het bericht van de verwarmingsketel.
De reparatie duurt langer dan ik virus-vrij kan
blijven. Het noodlot. Geen tweede winterwerk
beurt.

Weer lig ik onder mijn dekentje en zie het nieuws
over Oekraïne. Goeiemorgen, wat ben ik toch
een aansteller! Daar is het -20 en iedereen maakt
er wat van. Ik spring van de bank om een daad
te stellen. Plantjes water geven dat kan ik! De
vaatwasser inruimen! De oude kranten ga ik naar
de container brengen! 

De boodschappentas met oud papier staat
naast de bank wanneer ik mij nog eens omdraai.
Het voorjaar is nog ver weg.

Ger Casparie tuin 81

Tuinwerkbeurten 2023
 
De tuinwerkbeurten in 2023 beginnen weer
op 11 maart 2023 en duren nu van 09:00
uur tot 12:30 uur. De laatste werkbeurt is op
14 oktober. De woensdagavond werkbeurten
zijn op 17 mei, 20 mei, 31 mei en 7 juni.
Deze zijn van 19:00 uur t.m. 21:30 uur.

Op 5 en 12 augustus is de zomerstop. Win
terwerkbeurten zijn meestal de 2de zaterdag
van november en december.
Iedereen mag een werkbeurt voor een ander
doen mits de vervangende persoon 16 jaar
of ouder is.

Het is nu verplicht je in te schrijven via de
website, https://www.tuinpark-rustenvreugd.
nl, om je aan te melden. Lukt dit je niet vraag
dan even hulp aan een buur of commissielid.
Er wordt een 2e inschrijfpagina gemaakt
voor de “technische werkbeurten” Dit is
nieuw en nog in ontwikkeling. In het voorjaar
volgt meer info via de stuifmail, en vanaf
wanneer je je kunt inschrijven.

Het kaartensysteem met de stempel blijft
voorlopig gehandhaafd. Bij je eerste werk
beurt krijg je de nieuwe kaart uitgereikt.  
Vergeet deze niet te vragen, de tuincommis
sieleden zijn ook maar mensen.

Einde van een tuinhuisje
Ook een tuinhuis heeft een beperkte levens
duur.

De restanten van deze huisjes worden uiter
aard netjes afgevoerd en gerecycled.

Zie de achteromslag voor de laatste gang van
het o zo prachtige tuinhuis...

Gelukkig komt er snel weer een mooi nieuw
huisje!

Uit den oude printer...
Wist U dat de priijzen van onze "Inkoop" een stuk
vriendelijker waren zo';n 25 jaar geleden? Hier
onder een stukje uit een van de eerste tuinkrant
jes:
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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
Jacobine 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
Annemarie Soeterik (tuin 28)
Mw. S.H.Meijerman (tuin 49)

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

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)
Marciel Witteman (tuin 67)

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

J&O / Jong Rust en Vreugd
Vacant

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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