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Van de voorzitter
Het vierde nummer van Ons Buiten sluit het 
eerste jaar van de ‘Klossie’ smaakvol af. We 
zijn bijzonder blij dat ons nieuwe blad zo in de 
smaak gevallen is. Veel lovende reacties over 
de leuke verhalen en de mooie foto’s. In dit 
‘kerstnummer’ veel aandacht voor boeken. Ik 
probeer rond de kerstdagen tijd te vinden om 
weer eens een boek te lezen, helaas komt dat 
er niet altijd van. Er wachten vaak zaken die 
o zo belangrijk lijken. En tuinders verwachten 
vaak dat je altijd en het liefst snel tijd voor hen 
hebt. Uiteraard proberen het bestuur en alle 
vrijwilligers hun taak zo goed mogelijk uit te 
voeren, maar hou er alsjeblieft wel rekening 
mee dat het niet altijd even snel kan. Velen van 
ons hebben ook nog gewoon een baan en an-
dere verplichtingen.
In 2013 is er veel aandacht geweest voor het 
natuurlijk tuinieren en dat is goed. De herkeur-
ing Keurmerk Natuurlijk Tuinieren was prima, 
dus we hebben de maximale score van vier 
stippen behouden. De cursus Natuurlijk Tuin-
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ieren was een succes en vormde samen met 
de artikelen van Erik een inspiratiebron voor 
velen.
Ook in 2014 blijven we veel aandacht be-
steden aan natuurlijk tuinieren - zeker om te 
voorkomen dat ongewenst gedrag de kop op-
steekt. Ik moest daaraan denken toen ik een 
artikel las over het stadsdeel Zuid. Daarin stelt 
een politieke partij voor om een besluit van 
het dagelijks bestuur terug te draaien. Het be-
sluit was dat er bij de bestrijding van onkruid 
geen gebruik meer wordt gemaakt van Round-
up. Het is toch wel érg dom als je in deze tijd 
nog steeds meent dat je Roundup, met al zijn 
negatieve bijwerkingen, niet moet verbieden. 
Het feit dat het in meerdere landen, waaronder 
Denemarken en Duitsland, zelfs verboden is, 
zegt toch eigenlijk genoeg.
Ik wens iedereen mooie feestdagen en alvast 
een goed en gezond nieuwjaar. Wellicht tot 
ziens op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 5 
januari 2014 vanaf 13.00. 
Jan Pot
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De groene Engel
Kerstverhaal

Misschien wist u het nog niet, maar er wonen heel wat schrijf-
talenten op Ons Buiten. Sommigen schrijven stilletjes en on-
zichtbaar, anderen hebben al menig boek op hun naam staan. 
Eén van hen is Twan van Buren die speciaal voor Ons Buiten 
een kerstverhaal schreef.

 

“Die is onderweg.”
Ik schrok.“Nu al? Het is pas half 7. En het diner be-
gint om 8 uur”. 
“Dan zijn we in elk geval mooi op tijd.”
Toen we het restaurant binnenkwamen, was dat nog 
helemaal leeg. Een vage onrust maakte zich van mij 
meester. Ik realiseerde mij opeens, dat mijn moeder 
niet goed wachten kon. Dat had ze nooit gekund, 
maar sinds ze aan het dementeren was, was dat nog 
veel moeilijker geworden.
Een gedienstige serveerster bracht ons naar de gere-
serveerde tafel en schoof de stoelen aan. 
“U bent de eersten”, verklaarde ze opgewekt,“kan ik 
u alvast wat inschenken?”
“Een rode wijn, graag”, zei mijn moeder. “En voor 
mij een witte”, vulde ik aan.
We keken elkaar glimlachend aan. “We moeten ge-
woon even wachten”, zei ik luchtig.
“Natuurlijk”, antwoordde ze dapper.

Dit jaar zou het een leuke Kerstmis voor mijn 
moeder worden, zo had ik haar en mezelf 
beloofd.

In plaats van het kerstdiner op de verpleegafdeling 
van het verzorgingshuis zou ik haar meenemen naar 
restaurant De Groene Engel. Daar zou ik haar eens 
echt laten genieten van een heerlijk diner bij kaarsli-
cht, in een sfeervolle omgeving, omringd door vroli-
jke mensen in mooie kleren. 
We verheugden ons er allebei op.
Tegen de avond van Eerste Kerstdag reisde ik vanuit 
Amsterdam met de trein naar Oss. Mijn moeder zat 
in de hal van het verzorgingshuis al te wachten: re-
chtop, tas op schoot, in haar mooiste jurk en zelfs 
met lipstick op. Ze begroette me hartelijk.
“Zo, kind, wat fijn dat je er bent. Is Richard niet 
meegekomen?”
“Die komt straks”, zei ik. “Hij is nog bij zijn andere 
oma in Rosmalen. Heb je de taxi al besteld?”



  december 2013 | Ons Buiten    5

De groene Engel
We keken de zaal rond. Hij was versierd met zilveren 
slingers in groene takken. In een van de hoeken stond 
een majestueuze kerstboom vol lichtjes. De tafels 
waren gedekt met smetteloos wit damast met daarop 
zilveren bestek en kristallen glazen. “Mooi hè”, zei 
ik. Ze glimlachte.
Er kwam een donkerharige jongeman met een gi-
taar naar onze tafel. Hij ging op een stoel naast mijn 
moeder zitten. 
“Ik zal een mooie kerst-medley voor u spelen”, zei 
hij met warme stem en hij boog zich vertrouwelijk 
naar haar over, terwijl hij de eerste akkoorden op zijn 
gitaar aansloeg. Te hard. De snaren klonk metalig, te 
scherp. En hij zat te dichtbij. Ik zag het aan het ver-
strakte gezicht van mijn moeder. Ik las haar gedachte 
“ga alsjeblieft ergens anders zitten spelen”.
“Romantisch hè”, zei ik, tegen beter weten in. Ze 
knikte. Haar glimlach was één grote kramp. 
Langzamerhand kwamen er andere mensen binnen. 
De ruimte vulde zich met gelach en gepraat en be-
weging. De gitarist trok zich terug en ging naar een 
andere tafel. Goddank. 
“Waar blijft Richard nou?”, vroeg mijn moeder.
Ik keek op mijn horloge. “Hij zou er al moeten zijn. 
Misschien lopen er met Kerstmis minder treinen 
vanuit Rosmalen.”
“Dat hadden jullie dan beter van tevoren kunnen uit-
zoeken”, zei ze misprijzend.
“Ja”, zei ik.
“En ik begin een behoorlijke honger te krijgen.” Ze 
klonk strijdlustig.
Ik wenkte een serveerster.
“Kunt u ons het voorgerecht al opdienen?”
“We serveren over tien minuten”, antwoordde ze 
koeltjes.
Tien minuten! 
Ik kreunde inwendig: Richard, waar blijf je? Red 
ons. Zorg voor afleiding, alsjeblieft! 
En alsof hij me gehoord had, stond hij opeens naast 
onze tafel. “Sorry, dat ik zo laat ben, de trein ging 
voor mijn neus weg!” Hij gaf zijn oma een zoen en 
ging naast mij zitten. 
“Hoi mam”. 
Mijn moeder ontspande. “Je bent net op tijd voor de 
soep, jongen.” En, ja, daar kwam het voorgerecht 
aan. Een heerlijk romige aspergesoep. Gelukkig was 
ze daar dol op. Ze lepelde hem
met smaak naar binnen. Ze lachte naar mij en Rich-
ard. “Lekker, hoor”.
Ik herademde.
Maar toen de soep op was, begon het wachten op het 
hoofdgerecht. En hoewel Richard honderduit vertel-
de over zijn bezoek aan de andere oma, schoof mijn 
moeder steeds onrustiger heen en weer op haar stoel. 
“Die bediening hier duurt veel te lang”, klaagde ze, 
“ik wil naar huis.”
“Het hoofdgerecht komt zo,”suste ik. “Je krijgt een 
malse biefstuk, daar houd je toch zo van?”

“Ik wil naar huis”, herhaalde ze.
Op dat moment verscheen de serveerster met de 
hoofdgerechten: biefstuk voor mijn moeder en Ri-
chard, zalm voor mij.
Ik trok een grimas.
“Nou, daar is het allemaal al! Eet smakelijk!”
Na een paar hapjes legde mijn moeder haar bestek neer.   
“Ik wil naar huis!”
“Straks gaan we naar huis, mam. Ik wil éven mijn 
zalm opeten”. Ik realiseerde me, dat mijn stem on-
vriendelijk klonk. En haar reactie bleef niet uit. Ze 
sloeg met haar lepel op tafel, stond op van haar stoel 
en riep met stemverheffing: “Ik wil nú naar huis! Nú 
meteen!”
Een golf van woede sloeg door me heen. Ik stond op, 
liep om de tafel heen, pakte haar bij haar schouders 
en duwde haar met kracht terug in haar stoel. “Ga 
zitten! Ik wil eerst mijn zalm opeten, heb ik gezegd. 
En Richard is ook nog niet klaar.”
Gezichten van andere gasten draaiden zich naar ons 
toe. Ik schaamde me dood.
Zwijgend aten we verder. De zalm smaakte me niet 
meer. De sfeer was helemaal bedorven. De tranen 
prikten achter mijn ogen.
Opnieuw klonk de stem van mijn moeder, ijzig en 
onontkoombaar dwingend: “Ik ga nu naar huis!”
En ze schoof haar stoel naar achteren en ging.
De serveerster kwam vragen, wat er aan de hand 
was. Ik legde met de moed der wanhoop uit, dat 
mevrouw het niet helpen kon; dat ze dementerende 
was en niet kon wachten. Of ze daar begrip voor 
konden opbrengen.
Ja, natuurlijk konden ze dat. Maar of ik wel even 
wilde afrekenen.
Groen van ergernis rekende ik drie complete kerst-
menu’s af en liep mijn moeder achterna, die intussen 
bij de uitgang was aanbeland. Richard droeg onze 
jassen achter haar aan.
In de hal belde ik de taxi, die uitgerekend nu nog een 
half uur op zich liet wachten. Een half uur, waarin 
we alle drie een andere kant op keken en helemaal 
niets tegen elkaar zeiden.
De taxi bracht ons terug naar het verzorgingshuis, 
waar Richard en ik mijn moeder aan een jonge ver-
pleegster overdroegen.
“Was het een leuke avond?” vroeg ze.
“Nee,” zei ik, “en we moeten nu meteen weg, anders 
halen we de trein naar Amsterdam niet meer.”
De volgende dag belde mijn moeder huilend op. Ze 
had er vreselijke spijt van, dat ze zich zo misdragen 
had. 
“Ach”, zei ik, “je kunt er niks aan doen. Ik had beter 
moeten weten.” 
En op dat moment besefte ik met pijn in het hart, dat 
ik haar nooit meer voor een Kerstdiner zou kunnen 
uitnodigen. Dit was voorgoed voorbij. a

www.burena.nl

BEELD: PRIVÉCOLLECTIE; EEN KERSTENGEL GEMAAKT DOOR ZOON VAN TWAN TOEN HIJ KLEIN WAS
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Binnen in 
Ons Buiten
In elk nummer van Ons Buiten nemen we een kijkje bin-
nen bij één van onze tuinders. Twan van Buren die het 
kerstverhaal in dit nummer schreef, is erg blij met haar 
‘sprookjestuin’; een wilde bostuin met veel overgroei-
ende klimop.

TEKST: SONJA BIJENHOF
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

Twan van Buren is psychotherapeute bij de 
GGZ te Amsterdam en schrijfster van Het 
Boek van Lang Geleden, een sprookje voor 
kinderen en volwassenen dat zich op Ons 
Buiten afspeelt.

Sinds wanneer zit je op Ons Buiten?
Sinds de herfst van 1991. Toen ik besloten had om een 
huisje te nemen, zei een vriendin die al op het tuin-
park zat, dat ik in de herfst moest gaan kijken. Dan 
zouden er minder gegadigden zijn. Dus ik ben in de 
natte mist gaan kijken en toen zag ik deze tuin met dit 
huisje staan. Ik viel er als een blok voor. De mensen 
die er woonden waren heel aardig en lieten me meteen 
alles zien: van welke bomen ze het meest hielden en 
waar de mooiste plekjes waren. Ze waren net zulke 
tuinders als ik: niet van die hele keurige perkjes.

Uit welk jaar is je huisje?
Het is een huisje uit 1953. Het is een van de weinige 
stenen huisjes op dit park. Hiernaast stond ook een 
stenen huisje van een glazenier met hele mooie in 
glas geslepen figuren in de ramen, maar dat huisje is 
helaas gesloopt.

B
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Hoe ben je in aanraking gekomen met het 
tuinpark?
Een vriendin had een huisje in de Marialaan en 
mijn zoontje Stefan was met haar zoontje be-
vriend. Ik woonde drie hoog op de Da Costakade 
zonder balkon. Ik had heimwee naar de tuin uit mijn 
kindertijd en Stefan moest gewoon naar buiten. Die 
vriendin heeft me uitgenodigd om eens te komen kij-
ken en dat beviel enorm.

Wat is je mooiste moment geweest op de 
tuin?
Dat was het moment dat ik de tuin pas gekocht had. 
Dat ik een stoel pakte en op het terrasje ging zit-
ten, midden in de miezerregen, niet kon wegkomen 
van de plek en alleen maar zat te kijken. Dit is van 
mij! Die ervaring was te groot om ‘erin te kunnen’. 
Dat die tuin nu van mij was; ik kon het gewoon niet 
vatten. Ja, dat was zonder meer het mooiste moment.

Je noemde net dat je heimwee had naar de 
tuin uit je jeugd. Hoe zit dat?
Ik ben als meisje opgegroeid in Oss. Daar hadden 
we een vrijstaand huis met een voortuintje en een 
joekel van een wilde achtertuin. Wilde aardbeien, 
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perenbomen, appelbomen, pruimenbomen... En 
achter het kippenhok (daar zaten geen kippen in, dat 
was een schuurtje) had ik een eigen tuintje. Van een 
oude buurman kreeg ik allemaal bollen en die zette 
ik in dat tuintje. Dan stond ik ‘s ochtends vroeg op, 
terwijl iedereen nog sliep, en dan sloop ik in mijn 
pyjamaatje naar dat tuintje om te kijken of die bol-
len al opgekomen waren. Dat was geweldig! Toen ik 
tien jaar was, zijn wij verhuisd. Ik heb die tuin altijd 
waanzinnig gemist; ik ben altijd heimwee blijven 
houden naar mijn tuin. En dat verlangen is vervuld 
toen ik deze tuin kreeg.

Hoe vaak ben je hier te vinden? En ‘woon’ 
je hier ook in de zomer?
Ik heb nooit echt op de tuin gewoond, maar ik heb 
er, vooral de eerste tien à vijftien jaar, veel geslapen, 
vooral in weekends of in vakanties. Stefan is in juni 
jarig. We vierden zijn verjaardag meestal op de tuin 
en dan bleven er ook geregeld kinderen slapen. Er 
kwamen ook vaak kinderen uit het laantje op de tuin 
spelen. Dan zetten we een badje op en werd er druk 
gespetterd, geschommeld en gesprongen. Stefan was 
niet zo geïnteresseerd in planten of tuinieren, maar 
heeft wel alle paadjes op deze tuin ‘aangelegd’, die 
hij ook allemaal namen gaf: het grasveldpad, het 
bospad, het eekhoorntjespad e.d.  
En nu woon ik er nog steeds niet, maar ik kom er wel 
zo veel mogelijk. Ik probeer er elke week een keer te 
zijn. Het afgelopen jaar heb ik er één keer geslapen. 
Toen ik de volgende dag opstond en op mijn terras 
ging zitten met mijn kopje thee en mijn boterham-
men en zo heerlijk rustig in de vroege zon zat, dacht 
ik: waarom ben ik hier niet vaker? Eigenlijk weet ik 
dat wel: ik heb moeite met de wisseling van sfeer. 
Thuis heb ik het druk met het schrijven van (jeugd)
verhalen en boeken en het publiceren daarvan bij mijn 
eigen uitgeverij Burena, met alle beslommeringen die 
daarbij horen. En mijn man is ook daar; die kan ik 
niet lang missen. Elke keer heb ik weer moeite met 
de overgang van de ene sfeer naar de andere. Ik moet 
ook elke keer weer tassen vol spullen inpakken om 

naar de tuin te gaan. En omgekeerd: ben ik op de 
tuin, dan moet ik alles weer inpakken om naar huis 
te gaan. Dat vind ik erg onrustig. Daarom wil ik het 
komende jaar toch gaan uitproberen hoe het is, om 
wat langer achter elkaar op de tuin te blijven.

Is er nog iets wat je graag wilt delen met de 
bewoners van Ons Buiten?
Het onderhoud van zo’n tuin en huisje kost een hele 
hoop tijd. Realiseer je dus van tevoren waar je aan 
begint. Nu heb ik een soort sprookjestuin, een wilde 
tuin. Toen ik eens bezig was met wieden, hoorde ik 
op het pad een jongetje aan zijn moeder vragen: ‘En 
die mevrouw daar mama, is dat dan de heks?’
Ik doe eigenlijk niet veel meer dan de boel bij-
houden: onkruid wieden en er structuur in aanbreng-
en door het aanleggen van paadjes. Dus bij mij valt 
dat wel mee.
Maar ik bedenk terwijl ik dit zeg, als mensen mij van 
tevoren zo gewaarschuwd zouden hebben: ‘Twan, 
denk erom, het is heel veel tuinonderhoud’, zou dat 
helemaal niets uit hebben gemaakt. Dan was ik er 
toch aan begonnen. Het is dus eigenlijk een beetje 
onzin, die tip van mij!
Beter is misschien: vraag je af of je tuinieren echt 
leuk vindt. Vind je het leuk om van een tuin iets heel 
eigens te maken? Kijk eens bij een tuin van vrienden 
of familie en vraag of je een paar keer mee mag 
helpen. Dan krijg je in elk geval voeling met of je 
het leuk vindt. a

Twan is inmiddels bezig aan een vervolg op 
‘Het boek van lang geleden’. Ook dit tweede 
boek speelt op het tuinpark. Om al een tipje 
van de sluier op te lichten:
Aan het eind van het eerste verhaal blijft er 
iets op de tuin achter: een vlinder. Een rouw-
mantel, om precies te zijn. De hoofdpersoon 
vertrekt en het huisje blijft leeg achter. Maar 
dan komen er nieuwe bewoners....



Beeldig
Ondanks de heftige storm die menig boom deed 

omwaaien op Ons Buiten, staan er godzijdank nog een 
heleboel (kerst)bomen overeind. Jeroen Scheelings, 

onze vaste fotograaf, zocht en vond heel veel ‘wannabe’ 
kerstbomen.

FOTOGRAFIE: JEROEN SCHEELINGS 



Feestelijke cadeautjes
In de feestelijke 
decembermaand delen we 
graag uit. Dat hoeft niet altijd 
duur te zijn; een zelfgemaakt 
cadeautje wordt vaak zeer op 
prijs gesteld. Tuinliefhebbers 
doe je echt een plezier met 
een pot lekkere zelfgemaakte 
jam of chutney, zaden uit 
je tuin of stekjes van een 
bijzondere plant. Ook een 
schitterende helleborus 
is natuurlijk een feestelijk 
geschenk. Bij tuincentrum 
en bloemist staat hij nu al 
volop in bloei, omdat de 
planten daar voorgetrokken 
aangeleverd worden. Veel 
mensen weten niet dat 
kerstrozen echte tuinplanten 
zijn. Als je ze op het terras 
zet, geniet je er veel langer 
van dan binnen. In het 
voorjaar kun je ze dan op 
een plekje in halfschaduw 
uitplanten.

Geluk en wijsheid geven 
Wil je iemand gelukwensen 
voor het nieuwe jaar? Geef 
dan eens een azalea cadeau. 
Volgens Japanners staat het 
schenken van een azalea 
namelijk symbool voor het 
brengen van geluk. Maar de 
fraaie en felgekleurde plant 
is meer dan een brenger van 
geluk en wijsheid. Met zijn 
verfijnd geurende bloemen 
en bladeren gooit de azalea 
ook zijn geur in de strijd. 
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Zet de azalea op een plek 
met voldoende licht, buiten 
het directe zonlicht, en zorg 
ervoor dat de aarde aanvoelt 
als een uitgewrongen dweil: 
niet te droog en niet te 
vochtig. Voor meer informatie: 
mooiwatplantendoen.nl. 

Sneeuw!                        
Op veel plaatsen ligt er 
een flink pak sneeuw. De 
tuin ziet er sprookjesachtig 
uit, maar is al die sneeuw 
wel goed voor de planten? 
Schud bij flinke sneeuwval 
de sneeuw van coniferen en 
wintergroene heesters. Vooral 
van die mooie buxus - onder 
het gewicht van de sneeuw 
kunnen de takken namelijk 
ombuigen en afbreken.

Wist je dat………     
-rode ogen, benauwdheid 
en een verstopte neus 
allergische reacties 
zouden kunnen zijn op de 
kerstboom? Maar er is een 
oplossing: de blauwgrijze 
zilverspar Abies procera 
glauca zou minder van deze 
klachten opleveren dan de 
gewone groene spar.

-hyacintbollen wat gevoelig 
zijn voor lage temperaturen? 
Vooral aan de jonge spruiten 
die in februari al boven de 
grond zitten, wil nog wel eens 
schade optreden. Daarom 
moet je de plaats waar je 

deze bollen plant, afdekken; bij voorkeur met 
riet, stro, blad of sparrentakken.

-de kerstboom het heerlijk vindt om in het 
water of in vochtige aarde te staan? Het is 
dus wenselijk om voor veel vochtige lucht 
te zorgen. Zo houdt de boom zijn naalden 
langer vast. Zorg voor een flinke schaal water 
onder de boom of voor vochtverdampers in 
de kamer. Ook andere kamerplanten zullen het 
op prijs stellen en het is ook goed voor je huid! 
Zeker in de komende feestmaand december, 
waarin we veel thuis zijn en de verwarming 
vaak aan is, is extra vocht nodig.

-witlof in het donker geteeld wordt? En ook 
wel Brussels lof wordt genoemd? Deze 
groente wordt iets minder bitter als je haar 
kookt in water met een scheutje melk. Verder 
smaakt witlof erg lekker met hollandaisesaus. 
Je kunt de groente ook rauw eten: snij de 
witlof fijn en voeg stukjes appel, mandarijn 
en ananas toe. Maak een dressing van 
mayonaise, dikke yoghurt, iets suiker en wat 
maggi. Een traktatie bij ons thuis!

Zo blijven uw bloemen langer mooi!
Gebruik een schone vaas. Snij de bloemen 
schuin af en zet ze direct in schoon lauwwarm 
water. Zorg ervoor dat er geen blad in het 
water terechtkomt. Vul de vaas regelmatig bij 
met schoon water. En zet de bloemen niet in 
de zon of bij een warmtebron. 

Zo branden kaarsen beter
Leg kaarsen, voor je ze gebruikt, enkele uren 
in de diepvriezer. Dan branden ze langzamer 
en gelijkmatiger. Bovendien druppelt er zo 
nauwelijks kaarsvet af. Kaarsen die wat 
vlekkerig en gelig zijn geworden, zien er weer 
als nieuw uit als je ze opwrijft met een doekje 
met alcohol.



   

Voor u gelezen...
DOOR ALI HAFKAMP
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Wat te doen tegen vlekken               
Waar gegeten wordt, worden vlekken 
gemaakt. Een kaarsvetvlek richt geen schade 
aan; die kun je rustig pas de volgende 
ochtend met de bolle kant van een mes 
verwijderen. Zie je de vlek daarna nog steeds, 
dep dan met watten en wasbenzine. Met 
keukenpapier en een warme strijkbout kun 
je het kaarsvet ook wegstrijken. Andere 
vlekken vragen wel om een directe actie. 
Een wijnvlek bijvoorbeeld, kun je het beste 
meteen rijkelijk met keukenzout bedekken. 
De wijn trekt vervolgens in het zout en na 
een wasbeurt is je tafelkleed weer schoon. 
Voor meer tips over vlekken verwijderen:                       
omaweetraad.com.

Tuintips december                             
Verzamel dennenappels, takken, bladeren en 
stukjes schors uit de tuin of het bos. Deze 
doen het leuk als decoratie in bijvoorbeeld een 
rieten mand op je winterbalkon. Laat na het 
afsluiten de buitenkraan helemaal leeglopen, 
om te voorkomen dat deze kapot vriest. Doe 
hetzelfde met de tuinslang en laat deze voor 
het oprollen goed opdrogen.

Vallende bladeren                           
Vooral in de wintermaanden zie je bij 
kamerplanten vallende bladeren. Hiermee 
laat de plant weten dat hij te donker staat. De 
droge lucht in de winter helpt er ook niet echt 
bij. Verhuis de plant daarom naar een lichtere 
plek en snoei hem een beetje terug. In het 
voorjaar loopt de plant dan gewoon weer uit.

Tuin (vogel) advies                                                     
-Stel zo veel mogelijk onderhoud uit tot het 
eind van de winter.

-Laat afgevallen blad liggen of hark het in de 
borders. Er zitten veel insecten tussen.

-Laat uitgebloeide planten 
staan tot het voorjaar. 
Zaadeters zijn er dol op.

Snoei struiken niet, of 
tegelijk. Struiken zijn 
belangrijk als schuilplaats.

Gebruik snoeihout en 
afgevallen takken (geen 
coniferengroen) voor een 
takkenrichel. Daarin zitten 
vogels beschut.

Snoei bessenstruiken pas 
tegen het voorjaar. De 
vitaminerijke bessen zijn 
waardevol voedsel.

Leuke websites voor 
vogels: vivara.nl                               
vogelbescherming.nl 
natuurmonumenten.nl.

Menu’s op maat!
Mezen: vetbollen, 
ongezouten (dop)pinda’s, 
vogelzaad, zonnepitten. 

Winterkoninkjes en 
roodborstjes: brood 
of beschuitkruimels, 
ongekookte havermout, 
onkruidzaden.

Merels: klokhuizen, gewelde 
krenten en rozijnen, 
broodkruimels, bessen, 
meelwormen.

Lijsters: bruin brood, 
kaasresten zonder korst, oud 

fruit, plantaardig vet.

Mussen: bruin brood, 
gekookte aardappel (zonder 
zout), ongekookte havermout.

Zelf vetbolletjes maken
Smelt frituurvet en meng er 
zadenmix door. Leg op de 
bodem van een bloempot 
een stokje met een touwtje 
eraan geknoopt en laat dit 
touwtje over de rand van de 
bloempot hangen. Giet het 
mengsel in de pot. Laat het 
stollen, verwijder het potje 
en hang het lekkers aan het 
touwtje op.

Pindaslinger maken
Rijg een doppinda aan een 
draad, schuif deze naar het 
uiteinde en knoop hem op 
20 cm van het einde vast, 
zodat hij niet meer beweegt. 
Rijg vervolgens de rest van 
de pinda’s aan de lijn, schuif 
ze tegen elkaar en knoop de 
laatste pinda vast, tot 20 cm 
voor het einde van de draad. 
Hang de slinger ‘slap’ tussen 
twee takjes - zo gaan grote 
vogels er niet op zitten. Maak 
voor hen een aparte slinger.

Ik wens iedereen fijne 
feestdagen en een mooi en 
gezond 2014! a



ONTWERP JE EIGEN KAART
Je eigen kaarten ontwerpen en versturen kan heel handig online. Pa-
perless Post regelt het voor je. Ook allemaal mooie voorbeelden waar 
je de kleur en de tekst kan veranderen.
Bijvoorbeeld Buck en Wine. Mooi kaartje en zie die binnenkant van de 
envelop (op de site), mooi hoor. 0,40 cent per kaartje.
paperlesspost.com
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Tips & Trends

TIP!
Op tuinland.nl zijn originele kerst-
decoraties voor in huis en tuin te 
vinden. Hier geen rode en groene 
kerstballen!

ELLE DECORATION UK
Ontzettend gezellige sfeerfoto’s met decoratie-
ideeën en ook heerlijke kleine receptjes zoals 
bijvoorbeeld: Almond and cherry hearts. Elle deco-
ration is verkrijgbaar bij de betere boek en tijdschrif-
tenwinkels prijs: 10,00 euro

DROOG DESIGN
Droog design: het woord zegt het al, dat is design 
zonder poespas. Op de website droog.com kun je 
de collectie bekijken, maar er is ook een winkel in 
Amsterdam. Linksboven zie je de Birdhouse Birdi to 
go en rechts de kandelaar Muuto Raw Candelabra. 
Beiden te koop in de webshop, maar voor wie even 
in de winkel wil kijken kan terecht in de Staalstraat 7.



   december 2013 | Ons Buiten    13

Trends & Tips 
TUINBOEKEN!
Omdat dit nummer van Ons 
Buiten helemaal in het teken 
staat van lezen en schrijven, 
hebben we wat boeken uit-
gezocht. Want laten we wel 
wezen: een boek in je hand 
met een leeslamp en een kopje 
koffie, gaat toch boven lezen 
op het web? Zo komen we de 
winter wel door natuurlijk!

Zelfgeboerd
Marian Flint
Verticaal tuinieren, tuinieren in 
kistjes en op het dak, groenten 
verbouwen in de stad en kip-
pen en bijen houden in je eigen 
stadstuin. Deze interessante 
onderwerpen komen aan bod in 
de opvolger van het boek ‘Zelf-
geoogst’. Uitgeverij Snor, vanaf 
half maart in de winkel te koop. 
(€ 16,95)

Bloembol & Co
Jacqueline van der Kloet
In dit boek veel voorbeelden van 
het toepassen van bloembollen 
op verschillende manieren en 
verschillende gelegenheden. Veel 
praktische informatie en mooie 
foto’s. Een aanrader voor de 
bloembollenliefhebber. Kosmos- 
Z&K Uitgeverij (€19,95)

Plannen en planten
Piet Oudolf & Noel Kingsbury
In dit boek vertellen de auteurs 
over hun visie, ervaringen, werk-
wijze en geven uitleg hoe je hun 
technieken toe kunt passen in 
je eigen tuin. Achter in het boek 
is een plantenlijst met ruim 200 
planten. In deze lijst staat een 
schat aan informatie over de 
planten die zich door de jaren 
heen als waardevol bewezen 
hebben. (€39,95)

Bessen uit de tuin
Greet Tijskens
Of je nu een grote of kleine 
grondbezitter bent, kleinfruit 
telen kan overal. In dit boekje 
alles over de ecologische teelt. 
Heb jij met behulp van dit boek 
binnenkort ook rode of witte 
bessen, frambozen, druiven of 
vijgen in je tuin? (€25,95)

Winterflora 
Dirk Slagter
Ook in de winter valt er genoeg 
te zien in de natuur. Dirk Slagter 
maakte een overzicht van de 
vele mooie bomen, struiken, 
houtige klim- en slingerplanten 
die in de winter lijken te slapen. 
Uitgeverij NatuurMedia, verkrijg-
baar voor (€12,50)

KERSTDECORATIE ZELF MAKEN
De grootste kunst bij deze decoratie zit 
hem in het knippen van de patroontjes. Dat 
doe je van papier in wit of rood, maar een 
andere kleur mag ook natuurlijk. Je neemt 
een paar oude schalen van de kringloop-
winkel bijvoorbeeld die je eerst in een 
kleur verft met houtlak. De afbeeldingen 
voor de knipsels kun je gewoon op inter-
net zoeken. Er zijn genoeg figuurtjes te 
vinden. Maar denk ook aan papieren kanten 
taartonderzetters die je bij de HEMA kunt 
kopen. Die zijn meestal wit en in verschil-
lende maten te krijgen. Dat scheelt een zooi 
knipwerk en hebben een heel decoratief 

effect. Maar voor wie het heftigere 
knipwerk aandurft kan op 

‘christmas patterns’ goog-
len. Printen en uitknip-
pen en op de geverfde 
schalen plakken. Voor 
een extra glimmende 
‘finishing touch’ kun je 
als het af is de schalen 

of borden nog een keer 
aflakken met transpa-

rante lak.

k



Marco Kunst van de Wilhelminalaan heeft inmiddels tien 
jeugdboeken op zijn naam staan. Dit jaar kwam Vlieg! uit, 
een verhaal over een jongetje, zijn opa en een vlieger. Het 
werd bekroond Met Vlag en Wimpel. In dit portret vertelt 
Marco over zijn werk en over Ons Buiten als inspiratiebron.

TEKST EN FOTO’S: SONJA BIJENHOF
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Portret

HET SNEEUWDE, IK HAD DRIE TRUIEN 
AAN EN EEN DEKEN OM ME HEEN

‘We zijn op de tuin terechtgekomen toen 
we een kind kregen. We wonen drie 
hoog en dachten: gaan we verhuizen, 

de stad uit, naar een huis met een tuin? Of zijn er 
alternatieven? Ik wandelde al vaak bij de Nieuwe 
Meer en ik kende het tuinpark. Onze dochter Veerle 
was drie jaar toen we dit huisje te koop zagen staan. 
Dat was in de herfst van 2006. We hebben erop in-
getekend en daarna is het heel snel gegaan. Ik kende 
in het begin helemaal niemand op het park, maar ik 
kwam er snel achter dat er heel wat mensen uit mijn 
eigen woonbuurt – de Hoofddorppleinbuurt - hier 
een tuin hebben. 
Ook heb ik de 
mensen in ons 
laantje snel 
leren kennen. 
Verder kom je door de werkbeurten ook in contact 
met tuinders van een ander deel van het tuinpark. En 
tot slot hebben we door Veerle mensen leren kennen: 
ze gaat op verkenningstocht en ontmoet allerlei kin-
deren en hun ouders. 

Koffie van sneeuw
De eerste winter had ik me voorgenomen om in het 
nieuwe tuinhuis te gaan schrijven. Je mag er over-
dag zijn, ik heb een laptop met een batterij, er stond 
een kacheltje: ik ging aan de slag. Dat werkte heel 
goed, vooral vanwege de stilte, maar ik zat wel heel 
geïsoleerd. Het sneeuwde, ik had drie truien aan en 
een deken om me heen. Toch was ik vastbesloten me 
niet te laten kennen, want ik had nu eindelijk een 
kantoor! Het water was natuurlijk afgesloten en ik 
heb van sneeuw koffie gezet  Dat had wel wat, maar 
langer dan twee uur kon ik het niet volhouden: het 
was gewoon te koud.  De wind blies door het huisje 
naar binnen en het kacheltje maakte het misschien een 

graad of zes warmer. Ik heb nu het goede voornemen 
om het huisje beter te isoleren.

Tuin en thuis
‘s Zomers is het hier heerlijk en zit ik hier graag een 
paar uur per dag te schrijven. Veerle is op 19 april 
jarig en haar verjaardag vieren we altijd op de tuin. 
Vóór die datum hebben we het hier dan wel op gang. 
Dan slapen we misschien nog drie nachten in de 
week, maar vanaf mei zitten we hier permanent. Tot 
in september. Thuis doen we natuurlijk de was en 
daar werk ik dus ook geregeld. Als ik vastloop tijdens 

het schrijven, ga ik 
even naar buiten 
en rommel wat in 
de tuin. Het is niet 
zo dat ik dan me-

teen op briljante ideeën kom, maar het is meer een 
kwestie van mijn hoofd leegmaken. Als ik thuis ben, 
ga ik naar buiten. Ik loop in het Vondelpark of langs 
de Schinkel. 

Mooie dingen maken
Dit jaar is mijn tiende boek verschenen, maar het 
heeft even geduurd voor ik een ‘echte’ kinderboeken-
schrijver was. Na mijn afstuderen in 1992 ging ik 
lesgeven aan verschillende kunstacademies en insti-
tuten voor kunstzinnige vorming. Ik gaf les over ‘de 
aard van creatieve processen’, en in het begin vond 
ik dat wel leuk. Vooral omdat ik allerlei lessen on-
twikkelde en artikelen over dat onderwerp schreef. 
Het lesgeven zelf lag me minder, want ik merkte dat 
ik aan de andere (verkeerde) kant van de streep stond: 
ik wilde zélf mooie dingen maken. Dus ik dacht: als 
ik genoeg geld kan verdienen met dat lesgeven, kan 
ik daarnaast mijn gang gaan. Helaas werkte dat niet 
echt. Ik ben wel wat verhalen gaan schrijven. 

De kunst afkijken...
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BIOGRAFIE

Geboren: 9 juni 1966 Vlissingen 
Jeugddroom: paleontoloog, 
bioloog of archeoloog worden
Studie: Filosofie 1985-1992 in 
Utrecht
Getrouwd: met Margaret
Dochter: Veerle
Tuin: Wilhelminalaan (sinds 2006)

Andere boeken van Marco: 
·Gewist 
·De Sleuteldrager
·De Genietmachine
·Isa’s droom
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ALS JE EEN SPROOKJE SCHRIJFT, 
KRIJG JE EEN HELE WERELD CADEAU

Schrijfclub
Eerst schreef ik nog in de veilige beschutting van 
mijn schrijfclub. We waren met zes zeer ambitieuze 
mensen die allemaal schrijver wilden worden, en ik 
was de enige die geen Nederlands of literatuurweten-
schappen had gestudeerd. Vanaf 1996 publiceerde 
ik een paar verhalen (voor volwassenen) in verschil-
lende tijdschriften, en daar kwam in 1999 mijn debuut 
uit voort: De genietmachine – een verhalenbundel die 
verscheen bij Uitgeverij SUN. Meerdere mensen 
zeiden: ‘Ja, maar nu ben je nog geen schrijver, je 
hebt één boek 
geschreven. Het 
wordt tijd voor 
het ‘echte’ werk: 
een roman.’ Een 
verhalenbundel telde niet helemaal mee…

Eerste jeugdboek
Pas in 1998 stopte ik met lesgeven –  ik ging sa-
menwonen in Amsterdam, redactiewerk doen voor 
verschillende uitgeverijen en teksten schrijven in 
opdracht. Dat was veel beter te combineren met het 
schrijven dan lesgeven. Ik zat te zwoegen op een 
roman voor volwassenen (want dat ‘moest’). Maar 
op een gegeven moment dacht ik: ik ga gewoon iets 
leuks doen. Toen had ik binnen een paar weken het 
beeld van een jongetje dat op een vuilnisbelt zit, 
buiten een hele grote stad waar hij uit is gegooid. 
Hij wil terug naar huis, maar er staan grote muren 
om de stad en hij kan niet zomaar terug. Dat was het 
begin van mijn eerste jeugdboek Gewist dat in 2004 
uitkwam. Het werd goed ontvangen, ik heb er een 
prijs mee gewonnen en het is in het Duits vertaald. 
Het deed het dus heel goed. 

Kinderboekenschrijver
Toen was ik ineens een kinderboekenschrijver! Toch 
heeft het nog vier jaar geduurd voordat het volgende 
kinderboek er was: Isa’s droom. Ook dat werd goed 
ontvangen, maar weinig verkocht. Dus ik bleef re-
dactiewerk doen. Pas de laatste drie jaar is het echt 
op gang gekomen. Naast die dikkere boeken waar ik 
heel lang over doe, schrijf ik kleinere leesboekjes in 
opdracht, die geschikt zijn voor scholen. Dat vind ik 
fijn. Het zorgt ervoor dat veel meer kinderen en ook 
scholen me kennen. Voor de laatste Kinderboeken-

week was ik 
uitgenodigd 
om bij scholen 
langs te gaan. 
Dat helpt me 

als schrijver veel beter om een publiek op te bouwen 
dan eens in de drie jaar een boek uitgeven. 

Wilde wikke
De inspiratie voor mijn boek De Sleuteldrager 
(uit 2012) kreeg ik hier op de tuin. Dat was in het 
voorjaar van 2010. Een groter project waar ik mee 
bezig was, liep niet. Ik had net een interview met 
Paul Biegel gelezen - zijn boeken vind ik geweldig. 
Dat sprookjesachtige ervan: dat wilde ik ook. Dus ik 
besloot een klein sprookje te schrijven. Ik zat buiten 
met mijn laptop en de volgende zin kwam in me op: 
‘De wilde wikke wikkelde zijn ranken om de voet van 
de wandelaar die lag te slapen onder de oude eik.’ 
Dat had zo´n mooie cadans en het was in de tuin ook 
echt zo´n moment waarop je de knoppen ziet open-
barsten. Die ene zin riep meteen de volgende op en 
zo ontstond het verhaal. Het woord wikke heb ik van 
Leo Vroman. Hij heeft een gedicht geschreven over 



Column
ERIK HOOIJBERG TUIN 356

  december  2013 | Ons Buiten    17

een graf waar nogal wat rommel ligt. Hij beschrijft 
de omgeving van het graf, de boom die daar staat, de 
steen die daar ligt en de dode zelf. Hij vraagt zich af 
wat alles bij elkaar houdt. Dat is de wikke die erom-
heen groeit en alles samenbindt. Onderliggende the-
ma’s van De Sleuteldrager zijn dan ook sterfelijk-
heid en onsterfelijkheid. 

Sprookjes
Als je een sprookje schrijft, krijg je een hele wereld 
cadeau. Iedereen kent de sprookjeswereld: van 
Grimm en Andersen en wat voor types daarin rond-
lopen: koningen, koninginnen, prinsen, prinsessen, 
draken, tovenaars, kastelen enzovoort. Het hoeft 
niet historisch te kloppen. De Sleuteldrager speelt 
bijvoorbeeld in een soort vage middeleeuwen met 
wat toverkracht. Ik verlangde naar eenvoud in het 
verhaal, maar mijn kleine sprookje kwam niet ten 
einde… Het werd steeds ingewikkelder en het is een 
heel gewrocht verhaal geworden. In plaats van twin-
tig, telt het 240 pagina’s!  

Verstild
Mijn nieuwste boek Vlieg! uit 2013 is een heel an-
der boek dan De Sleuteldrager. Het is gebaseerd op 
beelden, gebeurtenissen en gevoelens uit mijn jeugd. 
Het is niet autobiografisch, maar er komen wel plek-
ken in voor die ik als kind kende. Koos Meinderts 
had een heel mooi boekje geschreven: Lucas in de 
sneeuw en toen ik dat las, dacht ik: ah, dat wil ik 
ook. Een klein, ingetogen, verstild verhaal. Met dat 
in mijn achterhoofd ben ik aan Vlieg! begonnen.

Kinderboeken van vroeger
Als kind las ik van Paul Biegel De kleine Kapitein. 
Dat heeft hij, geloof ik, als een soort tussendoortje 
voor de Donald Duck geschreven als een feuilleton. 
Daardoor heeft het juist een soort lichtvoetigheid die 
heerlijk is en tegelijkertijd een enorme avontuurlijk-
heid en heel veel fantasie. Wat Paul Biegels werk 
ook zo geweldig maakt, is zijn taal. Hij allitereert, 
de woorden rijmen hier en daar - dat heb ik altijd 
heel mooi gevonden. Tonke Dragt vond ik ook mooi. 
En Thea Beckman; ik lees haar boeken nu voor aan 
Veerle. Nu pas valt me op dat het stilistisch niet zo 
best is; het is taai en moeilijk voor te lezen. Toch 
kon zij wel de hele middeleeuwen tot leven wekken. 
Als kind lees je gewoon over die slechte stijl heen. 
Dat geldt ook voor Jules Verne: ongelofelijk taai 
en droge kost als ik zijn boeken herlees, maar het 
visionaire ervan: prachtig! Een reis naar het mid-
delpunt van de aarde, naar de maan en 20.000 mijl 
onder zee. Dat soort verhalen, over de toekomst of 
over ontdekkingsreizen, vond ik altijd geweldig. En 
dat vind ik trouwens nog steeds - om te lezen, én om 
zelf over te schrijven!’ a

Vroeger, toen er nog nauwelijks televisie was, 
werd er veel aan kinderen voorgelezen. Ook bij 
ons thuis werd er veel voorgelezen, vooral door 

mijn vader, maar zeker ook door mijn moeder. Voor 
het slapen gaan voltrok zich dan het ritueeltje van 
plassen, tandenpoetsen, gezicht en handen wassen, 
pyjama aan en ’s winters met een warme kruik naar 
bed. Dan werd er gevraagd wat we ons nog konden 
herinneren van de vorige avond. Vaak werden we tij-
dens het voorlezen namelijk door slaap overmand. 
Zo verdween een deel van het voorgelezen verhaal 
uit ons geheugen. En daar waar onze herinneringen 
nog levendig waren, werd het nieuwe startpunt ge-
vonden. Met twee stappen vooruit en weer één terug 
werkten we ons door de boeken heen. Veel van wat 
er werd voorgelezen, ben ik nu natuurlijk vergeten. 
Maar de truttige verhaaltjes van Ot en Sien zijn lang 
blijven hangen; ‘Je mag de kat niet aan zijn staart 
trekken, anders wordt je gekrabd’. De schattige ver-
haaltjes uit de gouden boekjes ook; de Rode Taxi, de 
Brandweermannetjes, en Hondje Eigenwijs. 
Van een heel ander slag waren de ‘Modderjon-
gens’. Dat was een verhaal over weeskinderen die 
in Londen woonden en daar in de havens allerhande 
avonturen beleefden. Wij vonden het een prachtig 
boek. We hingen aan de lippen van mijn vader en 
vochten tegen de slaap. Bij herlezing, een aantal 
jaren geleden, bleek het boek vol te staan met racis-
tische en seksistische zinnetjes. Die waren in het ge-
heel niet blijven hangen in mijn geheugen. Het boek 
kan me nu een stuk minder bekoren.
Ook ‘Paulus de boskabouter’ staat me nog zeer 
helder voor de geest. Paulus woont in de natuur in 
een groot bos. Vooral het boek ‘Paulus en de eikel-
mannetjes’, uitgegeven in 1965, is prachtig. De rol-
len zijn daar heel duidelijk: Paulus is een guitig 
kaboutertje dat alleen maar goed wil doen, de eikel-
mannetjes zijn onnozelaars en Eucalypta heeft de 
rol van boosdoener en aartsvijand. Zij weet Krakras 
de kraai om te toveren tot een kwade bondgenoot. 
Gelukkig heeft Paulus veel vrienden zoals Gregorius 
de das, Salomo de raaf en natuurlijk de wijze uil Oe-
hoeboeroe, door ons steevast, met een tweede R, 
Oeroeboeroe genoemd. Met die vrienden weet Pau-
lus altijd weer het kwaad te bedwingen en het goede 
boven te laten drijven. Maar Paulus rookt en roken is 
slecht voor de gezondheid en dus een slecht voor-
beeld voor jonge kinderen.
Ach ja, op alles is tegenwoordig wel iets aan te 
merken. Het gaat erom kinderen plezier in het lezen 
bij te brengen, zodat er nieuwe werelden voor hen 
opengaan. Zodat ze zelf op ontdekkingsreis kunnen 
gaan, nieuwe vrienden kunnen maken en avonturen 
kunnen beleven. Met een beetje sturen komt het al-
lemaal wel goed. Hoop ik. a



BIJ MIJN OUDERS IN BED 
OM NIET TE BEVRIEZEN

Wij tuinders genieten in de zomer met volle teugen op Ons Buiten. Maar 
stel je eens voor dat je er ‘s winters moet wonen, zonder water, kachel of 
elektra..... Brrrrrr. Michaëla de Bruin beschrijft de pittige winters uit haar 
kindertijd. 

TEKST: ARIËT VERSTEGEN 
FOTO’S BOVENIN: PRIVÉARCHIEF VAN MICHAELA DE BRUIN

Een geboorte op de 
tuin in 1946 
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Ontberingen
‘Ik ben op de tuin geboren in 1946. Tot mijn zesde 
jaar woonden we daar, ook in de winter. In 1945 kre-
gen mijn ouders het huisje. Ze hadden een kennis 
met een tuinhuisje en die had het aangeboden. Ze 
mochten daar van het bestuur van Ons Buiten het 
hele jaar wonen, vanwege de grote woningnood in de 
stad. Er was geen water, geen verwarming, geen rio-
lering. Mijn moeder kookte op een ouderwets fornuis 
en mijn vader bracht soms een paar briketten mee. 
Verder stookte ze met hout dat ze op de tuin vond. 
Er was geen water op het park in de jaren na de oor-
log. Dat haalde mijn moeder om de dag bij de sluis. 
Toen was de ingang van het tuinpark nog vooraan, 
waar nu de hondenschool is. 
Dat halen deed ze met een kar-
retje. Daarop zette ze een grote 
wastobbe en twee emmers. Ze 
liet mij dan alleen in het huisje, 
want ze kon mij niet ook nog dra-
gen. We hebben ’s winters heel wat moeten ontberen 
hier: ik had bijna bevroren handen en vingers en ik 
sliep ’s nachts bij mijn ouders in bed om niet te be-
vriezen...’

Sinterklaas ‘extra
‘Elk najaar rond september vertrokken alle tuinders 
naar hun huis. Ik herinner me dat ik dan  samen met 
mijn moeder op de laan stond te kijken. Dan huilde 
ze, omdat iedereen wegtrok en wij hier alleen achter-
bleven. We waren overigens niet helemaal alleen: op 

de Wilhelminalaan was er ook een gezin dat de hele 
winter bleef wonen. We trokken natuurlijk heel veel 
met elkaar op. Sinterklaas vierden we bijvoorbeeld 
samen. Onze vaders bonsden dan op de ramen en 
strooiden met strooigoed. Dat was voor ons kinderen 
heel spannend, want in de winter is het hier natuurlijk 
extra donker.’

Blaasontsteking
‘Soms kon je een huis toegewezen krijgen op me-
dische indicatie. Dat probeerden we. Mijn moeder 
werd namelijk ziek van de kou en het harde leven. 
Ze kreeg onder andere zware blaasontstekingen. 
Er kwam een arts op Ons Buiten om mijn moeder te 

onderzoeken, maar hij kwam in de 
zomer! Hij zei tegen mijn moeder: 
‘Wat wilt u nou? Menig mens heeft 
niet zo’n mooi huis met een mooie 
tuin.’ Maar zij zei: ‘Dan moet u in 
de winter nog eens terugkomen! 

Dan probeer ik de kou buiten te houden met wollen 
dekens tegen de ramen.’ Toen ik zes jaar was, kre-
gen ze een eindelijk een huis bij het Mercatorplein. 
Toen waren de winterse ontberingen voorbij.’

Twee emmertjes water halen
‘De tuin hielden mijn ouders aan. Ze hebben dat tot 
hun dood gedaan: helemaal verknocht waren ze er-
aan. In het voorjaar ging alles mee op de bakfiets en 
in het najaar gingen we weer terug. Want van pot-
ten, pannen, matrassen en noem maar op, hadden 



Uit de oude doos

Wie? Michaëla de Bruin (1946)
Waar? Tuin 196
Sinds wanneer? sinds ge-
boorte
Huidige tuin: 269
Kinderen? één zoon één 
dochter

Michaela met haar man Ted Bruno
FOTO: ARIET VERSTEGEN
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Michaëla de Bruin (1946)
Geboren op tuinnummer 196
Getrouwd met Ted Bruno
Huidige tuin: 269
Kinderen: één zoon, één dochter

we maar één stel. Op de tuin hadden we pruimen, 
peren en een grote appelboom. We hadden niet echt 
veel groenten. Wel wat rabarber en zo. Uiteindelijk 
werden er waterleidingen aangelegd, zodat we op 
bepaalde plekken emmers en teilen konden vullen. 
Ook wasten we daar de groenten en spoelden we 
de was. Bij de kraan was het altijd een heel sociaal 
gebeuren. Al die vrouwen die stonden te wachten op 
elkaar en een praatje met elkaar maakten. Dat was 
echt heel gezellig.’

Jonge honden
‘Het bloemencorso was veel groter dan het nu is. 
Toen ik wat groter was, was het traditie dat de meiden 
van rond de zeventien voorop gingen. We hadden elk 
een blad met een letter van kippengaas, die we ver-
sierden met onze eigen bloemen. Samen vormden 
we de woorden ´Ons Buiten´. Ik was de ´B´. Achter 
ons liepen dan de kindertjes. Het was óók traditie dat 
de jongens van Ons Buiten het eindstuk maakten. 
De groep jongens had een piratenschip gemaakt en 
prachtig opgemaakt met bloemen. Ze kwamen al-
leen een deel tekort. En wat hadden zij nou gedaan? 
In de siertuin stonden van die prachtige grote bloe-
men: vuurpijlen. Die hadden zij geplukt en op hun 
schip gezet, in het midden. Zelf waren ze helemaal 
als piraten verkleed. Maar ze vielen natuurlijk door 
de mand en ze moesten op het matje komen bij het 
bestuur. Wij meiden erachteraan, lachen natuurlijk. 
Wat moesten ze doen voor straf? Het hele speelveld 
schoffelen, alles onkruidvrij maken. Op de foto zie 
je Bennie, zijn broer, Ron van Es, Arie Schoneveld, 
Hannes, en mijn ex-man Wim.’

Verloofd
‘Toen ik verloofd was, kreeg ik het tuinhuisje naast mijn 
ouders, nummer 197. Dat was een erg klein huisje en 
toen we kinderen kregen, stelden mijn ouders voor om 
met hen te ruilen. Zodoende kwam ik weer terug in 
mijn geboortehuisje! Ik woonde al in de Woestduin-
straat en vanaf april zaten we op de tuin. Ik bracht de 
kinderen op de fiets naar school. Tussen de middag 
haalde ik ze op voor de boterham en vanaf twee uur 
was ik bezig op de tuin. En om vier uur haalde ik ze 
weer van school. Op woensdagmiddag kregen mijn 
kinderen na school een krentenbol en dan gingen we 
lopen naar de tuin. Ik hielp ’s middags in het clubhuis 
om ijsjes en fris te verkopen aan de kinderen.
We waren de hele zomer lekker buiten. Mijn kinderen 

hebben hun hele jeugd op de tuin doorgebracht. Alle 
festiviteiten hebben ze meegemaakt. Ze gingen mee 
op Pinksterkamp, vierden op de tuin het Sinterklaas-
feest, deden mee aan het bloemencorso en hadden al 
hun vriendjes en vriendinnetjes hier.’

Terug van weggeweest
‘Na zo’n twintig jaar ben ik door scheiding een jaar 
of vijf weggeweest. Toen leerde ik mijn huidige man 
kennen en hij werd erg nieuwsgierig naar de tuin, 
want mijn kinderen hadden het daar altijd over. We 
zijn samen naar Ons Buiten gegaan en we hebben 
ons ingeschreven met het idee om aan een tuin te 
beginnen als we meer tijd zouden hebben. Want Ted 
werkte in de horeca en ik werkte toen ook nog. Het 
huisje waar we nu zitten, was op een gegeven mo-
ment te koop en in 1999 hebben we het over kun-
nen nemen. Intussen zitten we er alweer vijftien jaar.  
We hebben nu een heel stuk met groenten aan de 
slootkant. We hebben onder andere rabarber, cour-
gettes, kleine pepertjes. We hebben ook snijbonen in 
aparte emmers tegen de slakken.’ Ted valt haar bij: 
‘Ja slakken, maar dat niet alleen. Je zorgt er zo ook 
makkelijker voor dat de grond niet verarmt. Je vult de 
emmers eenvoudigweg met nieuwe aarde, mest en 
voedingsstoffen, voor de volgende lichting.’

De woensdagclub
‘Ted was vanaf het begin bij de woensdagclub. Daar-
bij werkte hij jarenlang ook nog elke zaterdag bij de 
Winkel van S(ch)inkel om gas, tuinaarde enzovoort 
te bezorgen. De mannen van de woensdagclub doen 
enorm veel werk en niet zonder gevaar, hoor! De 
storm van een paar weken terug heeft veel bomen 
gekost. De mannen klimmen dan in de toppen van 
die bomen om ze te rooien. Daarna moeten ze alles 
nog in kleinere stukken zagen en afvoeren. Die man-
nen zijn zeker elke woensdag bezig, zomer en win-
ter. Ik vind het belangrijk dat het vrijwilligerswerk blijft 
bestaan: de meeste vrijwilligers zijn niet meer zo jong 
en er valt een hele boel te doen op ons park.’ a

Ik geef het stokje door aan:
Anna Vonk
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Groentjes

Kijk uit slakken, hier komt Spikkel!

Eind oktober vond ik op weg van school 
naar huis een egeltje in de berm. Hij zat 
heel stil en rilde een beetje. Mijn mama, 
mijn vriendinnetje Sophie en ik keken 
of er nog meer egels in de buurt waren, 
maar we zagen niets. Toen hebben 
we thuis een doos opgehaald en mijn 
mama heeft het egeltje daarin gedaan. 
Thuis hebben we de egelopvang 
gebeld: ‘De Toevlucht’ in Zuidoost. Een 
mevrouw die daar werkte, vertelde dat 
we het egeltje warm moesten houden 
en dat we hem geen melk mochten 
geven. Daar kunnen egeltjes dood van 
gaan! Water was beter. Verder vertelde 
ze dat we hem nat kattenvoer konden 
geven. Nou, dat hebben we natuurlijk 
allemaal gedaan! Spikkel - want zo 
had ik hem genoemd - maakte een 
holletje in een warme handdoek. En 
dat kattenvoer vond hij heel erg lekker! 
Na een dag rilde hij niet meer en hij 
werd heel nieuwsgierig: hij voelde zich 
stukken beter. Twee dagen later was 
het zaterdag. Toen hebben we Spikkel 
naar de opvang gebracht - want egels 
zijn beschermde dieren en die mag 
je dus niet thuis houden. Jammer! Bij 
‘De Toevlucht’ bekeek een mevrouw 
Spikkel. Ze zei dat hij een mannetje 
was en ongeveer twee maanden oud. 
Ook werd Spikkel gewogen. Hij was 
nog te licht om op eigen kracht door 
de winter te komen. Daarom kreeg hij 
daar een eigen hokje. Daar is hij nu 
nog steeds. Als Spikkel gezond blijft 
en groot genoeg is geworden, mogen 
we hem ophalen. Dan kunnen we hem 
in de natuur uitzetten. En raad eens 
waar we dat gaan doen? Op de tuin 
natuurlijk, op Ons Buiten! En misschien 
kunnen we dan ook een vrouwtje voor 
Spikkel meenemen, dat lijkt ons wel 
gezellig voor hem...

Else 

Voornaam: Nynke

Leeftijd: 7 en een half  jaar                        
                         

                       

Groep: 4                       
                       

                       
  

Waar op de tuin? Berthalaan                        
           

Lievelingsboek: Zo veel als de wereld hou ik van jou                                       
            

Lievelingsdier: pony en konijntje                        
                       

     

Leukste om te doen op de tuin: planten planten

Lievelingsplek op de tuin: op de schommel

                  

Dit koop ik in de kantine: ijsjes                 

Alle beesten op Ons Buiten  
     wensen jullie  
      een fijn 
         kerstfeest!



Wil jij ook een keer antwoord 
geven op de vragen van Ons 
Buiten? Mail dan je antwoorden 
op de hiernaastgestelde vragen 
naar redactie@ons-buiten.nl. 
Doe er een fotootje bij van jezelf 
en wie weet sta jij het volgend 
nummer op deze pagina.

Bij Ons Buiten in de vijver, 
helemaal achter in de tuin,
woont een zeer beroemde schrijver:
Hij zuigt liedjes uit zijn duim.

Maar alleen als inspiratie,
hem ten deel valt in die poel,
anders pleegt hij recreatie:
zwemt hij rondjes zonder doel.

Ja, het kan soms weken duren,
dat hij rond zwemt door het riet,
dan weer maakt hij lange uren,
en schrijft weer een prachtig lied.

Als je vraagt: Wat is de reden 
van dat zwemmende bestaan?
Glimlacht hij intens tevreden,
en wijst priemend naar de maan.

‘Kijk, dat lichaam aan de hemel,
zorgt voor eb en zorgt voor vloed,
al het andere is gezemel,
ik doe domweg wat ik moet.’

Daarna duikt hij heel diep onder,
en je ziet hem dagen niet,
zelfs al blijf je op de vlonder:
hij ademt door een stengel riet,

in de modder weggekropen,
waar hij inspiratie tankt,
ligt hij op iets moois te hopen,
terwijl hij aan de liefde denkt.

En de uitkomst van dit schuilen,
schone vrucht van stil verdriet:
hij maakt je aan het huilen,
met een hartverscheurend lied!

Marco Kunst
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Gedicht

Houten boom
Vind je het zielig dat die bomen allemaal 
omgehakt worden om als kerstboom voor 
de mens te dienen? Nou dat hoeft niet hoor, 
want voor elke omgehakte boom wordt 
een nieuwe boom geplant. Vind je het toch 
zielig? Dan maken we er een zelf. En als je 
het niet zielig vindt kun je deze ook maken 
voor bijvoorbeeld de vogels buiten.
We hebben heel veel planken nodig. Hoe 
meer planken, hoe hoger hij wordt. 
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Alle beesten op Ons Buiten  
     wensen jullie  
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Small gatherings
De tuinhuisjes zijn verlaten. Daar waar het de 
hele zomer zo gezellig was, is het nu kaal en 
nat. Als er ergens nog iets eetbaars groeit, is 
dat een pompoen. Misschien dat iemand nog 
een boerenkool heeft staan, maar bij mij zijn 
de bedden leeg. Nu moeten we het in ons 
stadshuis gezellig maken.

Nieuwe rage
In bladenland is er een kleine nieuwe rage: we 
komen samen, eten een klein hapje, bereid uit 
biologische producten, liefst uit eigen tuin. Het 
gaat om de kwaliteit en niet om de hoeveelheid, 
het gaat om de smaak - dus je zelfgebakken 
koekje hoeft er echt niet perfect uit te zien. Lie-
ver niet zelfs. We branden kaarsjes als we sa-
men zijn en snijden plakjes ambachtelijke worst 
op een oud houten plankje. We vegen onze 
mond af met een ruwe linnen servet. We ma-
ken een mooie wandeling en nemen takjes met 
bessen mee die we thuis in een oude glazen 
weckpot op tafel zetten. Sober, maar hé we zijn 
samen! Ik heb het over het tijdschrift Kinfolk.

Mooie mensen
Jonge mannen met baarden, linnen blouses en 
grof gebreide pullovers kopen dit blad. In de 
winter dragen ze geruite petten, hebben hun 
broekspijpen opgerold en dragen hoge leren 
veterlaarzen. De jonge vrouwen dragen mooie 
bloesjes, een wollen rok en het haar luchtig 
opgestoken met losvallende plukken. Ze dra-
gen geen make-up. Ze zijn allemaal mooi, best 
irritant.

Moes & Meer
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Enorme gezelligheid
Het maakt niet uit als we er zelf niet zo uitzien. 
Wij houden ook van gezellig samenzijn, toch? 
Gaan we toch ook gewoon Kinfolk spelen? 
Eens kijken: ons huis gezellig maken begint met 
een kaarsje op tafel. Nu de geur in het huis, heel 
belangrijk. Een schaaltje met wat steranijs, ka-
neelpijp en kardemompeulen, licht gekneusd, 
doet wonderen. Niet ingewikkeld hoor, die haal 
je gewoon in plastic bakjes bij de Turk of de 
Marokkaan. Nog meer geur krijgen we door zelf 
warme wijn te maken. Dat wordt glühwein ge-
noemd, oftewel gloeiwijn, want gloeien ga je er 
wel van doen.

Glühwein maken
Voor je gaat wandelen door de besneeuwde 
bossen zet je een pan op het vuur. Giet daar 
een liter of meer smakelijke rode wijn in. Het 
is niet zo het wel een goedkoop supermarkt-
wijntje kan zijn omdat je er kruiden en suiker bij 
gaat doen. Een zure wijn blijft zuur. Dus een lek-
kere rode wijn is de helft van het werk. Pak een 
sinaasappel en duw daar wat kruidnagels in. 
Leg deze in de pan met wijn. Een pijpje kaneel 
erbij, steranijs en kardemompeulen: kortom je 
hele potpouriepot van daarnet. Ongeveer twee 
eetlepels suiker per liter wijn. Moet je gewoon 
even proeven - ik vind het lekker als de wijn 
wat zoetig is. Even warm laten worden. Nu pak 
je dat oude petroleumstel van oma, kun je dat 
eindelijk eens gebruiken, en steek de lontjes 
aan. Draai het vuur heel laag. Pan erop. Laat 
de kruiden maar lekker intrekken. Je kan dit zo 
uren laten staan, zolang het maar niet kookt.

En oooo wat lekker als je thuiskomt. Gooi de 
gebreide mutsen en sjaals in de grote rieten 
mand en geef iedereen een mok warme wijn. 
Wat worst en kaas op tafel en natuurlijk dat 
zelfgemaakte lekkers. Dat mag best wel bij-
zonder zijn en daar heb je ook veel werk aan 
gehad, want dat heb je natuurlijk wel over voor 
je vrienden.

Nieuwe rage kookboek 
En er is nu ook een kookboek verschenen: The 
Kinfolk Table, recipes for small gatherings. Het 
kon niet uitblijven. Het boek is prachtig uitge-
geven met heel veel aantrekkelijke foto’s en 
bestaat uit allemaal aparte hoofdstukjes van 
aparte stelletjes uit de Verenigde Staten, Enge-
land en Denemarken. Het zijn meestal jonge 
mensen met bijzondere beroepen. 

Kinfolk #9 
€19.90 
The Kinfolk 
Table 
€31,50
Beide ver-
krijgbaar bij 
Athenaeum 
Nieuwscen-
trum
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Recept: Pulla
Nog een recept voor aan de gezellige winter-
tafel in ons stadshuis: Pulla. Dit recept is van 
Rebekah en Wille en zij zijn coffeeroasters van 
beroep (heel ‘kinfolk’!). Pulla maken ze met 
Kerst in Finland, waar Wille vandaan komt. Heel 
bewerkelijk, maar wel heel lekker.

Ingrediënten:

voor het deeg:
50 gram verse gist of twee zakjes
500 ml volle melk
1 kilo bloem
300 gram suiker
1 theelepel zout (6 gram)
1 eetlepel gemalen kardemom
170 gram boter 

voor de vulling:
255 gram boter op kamertemperatuur
200 gram suiker
1 eetlepel kaneel
1eetlepel gemalen kardemom
1 ei

Goed, we gaan het deeg maken. Bloem, suiker, 
zout en kardemom door elkaar roeren, melk 
en boter erbij en met de mixer met deeghaken 
door elkaar mixen. Als alles door elkaar zit, ga 
je kneden. Lekker kneden, zo’n 15 minuten (je 
hebt geen haast!). De bal moet loslaten, maar 
mag best nog iets plakkerig zijn. Leg deze bal 
in een schone kom met een schone theedoek 
erover. Uur of langer laten staan.

Ondertussen de vulling bereiden. Alles door 
elkaar roeren tot een smeerbare pasta. Ruikt 
lekker! Oven voorverwarmen op 200 graden.
Oké. Nu ga je die enorme bal uitrollen op een 

met bloem bestrooid blad. In het kookboek 
hebben ze het over een lap van 50 bij 40 cm. 
Maar wat ik belangrijker vind, is dat deze on-
geveer een halve cm dik moet zijn. Nu volgt 
een werkje dat in het kookboek tussen neus 
en lippen beschreven wordt, maar het is een 
klus! De botervulling moet je nu uitsmeren over 
de gehele lap. Ik ben met een lepel begonnen, 
maar uiteindelijk ben ik maar met mijn handen 
gaan smeren. Een gedoe… Maar we hebben 
geen haast en onze vrienden komen pas over 
een paar uur.

Als dat gebeurd is, moet de plak deeg opgerold 
worden. Je hebt nu een lange rol. Deze ga je in 
stukken van zo’n 5 cm snijden. Op een grote 
bakplaat of op twee bakplaten leg je bakpapier. 
Nu leg je al die rondjes erop. Bestrijk ze met 
geklopt ei en zet ze een kwartiertje in de oven. 
Hou het in de gaten: ze moeten er mooi goud-
bruin uitzien. Proef een stukje brood en bepaal 
of het gaar is, anders nog ietsjes langer.
Je hebt nu heerlijke zachte broodjes gemaakt. 
Echt lekker. 

O jee daar gaat de bel al, sta je daar in je be-
bloemde schort!
Fijn Kerstfeest!
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Excursies Oeverlanden
Zondag 20 januari
Speuren naar sporen 
(11.00 - 12.30 uur)
Een winterse wandeling door de 
Oeverlanden. Rein Cremer en 
Richard Mulder nemen u mee op 
speurtocht. Dieren laten allerlei 
sporen achter als zij eten en lopen, 
maar vaak zijn de sporen moeilijk 
waar te nemen. Met wat geluk ligt er 
sneeuw en dan is het niet moeilijk 
meer te achterhalen van welk dier 
de sporen zijn.
Zondag 3 februari
Soep & Zopie 
(14.00 - 16.00 uur)
Het bestuur van de vereniging hoopt 
ook nu weer veel leden te kunnen 
verwelkomen in De Waterkant om 
een toast uit te brengen op het 
nieuwe jaar. En zoals men dat 
gewend is, gebeurt dat weer met 
soep, ook vegetarisch, en voldoende 

Agenda

zopie. Wij hopen ook dit keer weer 
vele mensen die de Oeverlanden 
een warm hart toedragen, deze 
middag te ontmoeten.
Zondag 10 maart
Kijken naar knoppen
(11.00 - 12.30 uur)
Door het oog van een beeldhouwer 
en in het vroege voorjaar zitten er 
nog geen bladeren aan de bomen. 
Toch is de naam van de boom te 
vinden door naar de knoppen te 
kijken. Aan een kale tak zitten zij-

knoppen en eindknoppen. Soms bestaan knoppen alleen 
uit kleine ineen gevouwen blaadjes, maar meestal zijn 
ze bedekt met knopschubben. Onder leiding van Richard 
Mulder gaan wij de bomen een naam geven.
Zondag 24 maart
Mossen en korstmossen
(11.00 - 12.30 uur)
Mossen en korstmossen planten zich voort met sporen 
en hebben geen wortels. Korstmossen groeien meestal 
op boomstammen en stenen en mossen op dood hout. 
Zij leven van de lucht en het regenwater dat zij opvan-
gen. Beide soorten kunnen wij in de Oeverlanden treffen. 
Willem Colenbrander geeft ons een kijkje in deze voor 
de meeste mensen vrijwel onbekende wereld van de bij-
zondere plantengroepen. Voor nadere informatie over de 
excursies kunt u contact opnemen met JanKees van Dijk, 
telefoon 020-6171915 of via bestuur@oeverlanden.nl.

Amsterdamse bos
Zaterdag 21 december 
Boerenmarkt bij Geitenboerderij Ridammerhoeve.
vanaf 10:00 uur 
Zondag 22 december
Bosjournaal maken. Maak je eigen Bosfilm. Start in het 

Het uitgangs-
punt is dat u 
al ingeschre-
ven bent bij 
de Bond van 
Volkstuinders 
voordat u zich 
inschrijft op 
Ons Buiten. 
Zie voor 
informatie 
de website 
bondvanvolk-
stuinders.nl bij 
inschrijving.

Informatie mbt bestuur
De eerste maandag van de maand verga-
deren de BTC, VFC en het bestuur. Voor 
overleg met de BTC en VFC kunt u om 19.30 
uur terecht.
Overleg van leden met het bestuur uitslui-
tend op afspraak. Neemt u contact op met 
de secretaris, bij voorkeur per mail: 
secretariaat@ons-buiten.nl.

*Toelichting
Inschrijving aspiranten (toekomstige leden)
Aspiranten kunnen zich op de 1e zaterdag 
van de maanden april tot en met september 
inschrijven. Vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur 
kunt u een inschrijfvolgnummer afhalen in 

de kantine. Om exact 11.00 uur starten we in 
de zaal met het verstrekken van informatie 
aan de aspiranten. De deur van de zaal sluit 
om 11.00 uur, u dient dus tijdig aanwezig te 
zijn. Alleen met een inschrijfvolgnummer 
kunt u zich definitief inschrijven als aspi-
rant van tuinpark Ons Buiten. De inschrijf-
kosten bedragen €15,00 en dienen contant 
te worden voldaan.

Het geven van de toelichting met de beant-
woording van uw vragen met aansluitend in-
schrijven duurt meestal minimaal 1 uur. Dit 
is uiteraard afhankelijk van het aantal geïn-
teresseerden.

 Maand  Dag  Activiteit   Locatie  Aanvang

5 januari  zondag  Nieuwjaarsreceptie  Zaal  13.00 uur

31 maart  maandag Laatste dag waarop de jaarnota betaald moet zijn.

5 april  zaterdag Inschrijving aspiranten*  Zaal  11.00 uur

 Zie voor verdere informatie de vitrines en aanplakbiljetten en de Nieuwsbrief.
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Bij de laatste storm zijn er behoorlijk wat 
bomen omgegaan, hoe weet je wanneer je 
een risicogevalletje in je tuin hebt staan en 
kan je er preventief iets aan doen? 
Ten eerste geen bomen van de eerste grootte zoals 
wilg, thuja, populier en eik toepassen. Bomen van 
de tweede grootte zijn gouden regen, tulpenboom, 
sierappel enzovoort. Bomen die hoog worden zul-
len bij de hoge grondwaterstand sneller kunnen 
omwaaien. Coniferen zijn het meest kwetsbaar 
vanwege de schubben die de boom massa geeft.

Kun je wel snoeien als er nachtvorst wordt 
voorspeld? 
Dat kan gewoon. Bij matige vorst en wind niet snoei-
en vanwege het stuk vriezen van de wond.

Kun je een kerstroos (Helleborus) scheu-
ren? en zo ja wanneer dan? 
Deze vaste plant scheuren in de herfst en dan hoog 
opplanten. Deze plant mag niet in het water staan. 
Het is een bergplant.

Hoe moet je hulst planten? Is het nodig om 
een mannetje en een vrouwtje te planten 
en hoever moeten ze dan uit elkaar? 
Hulst planten in een plantgat van 60 x 60 cm of meer 
bij een grotere struik. Liefst de hulst op een bergje 
zetten zodat hij hoger staat tijdens de natte winter-
periode. Het lijkt mij niet nodig om mannetjes bij te 
planten. Bij Ons Buiten staan genoeg hulsten voor 
de bestuiving.

Kun je een kerstboom met kluit op Ons 
Buiten plaatsen? En hem dan volgend jaar 
weer uit de grond halen? 
Dat kan wel, maar dat wordt gedurende de volgende 
jaren lastiger want de boom wordt alleen maar groter.

Weet jij de functie van doorns in sommige 
planten? Heeft het een functie? 
Dit is altijd het tegengaan van eten door grote dieren. 
Vooral in het Mediterrane gebied zie je veel struiken 
met doorns of stekels. Daar wordt veel geweid met 
geiten en schapen.

Bij het schoffelen van de paden neem je al-
tijd ook wat schelpjes mee, is dat schadelijk 
voor je composthoop? 
Nee, alles kan zo op de hoop.

Wanneer mag je fruitbomen snoeien?
Appel- en perebomen de gehele winter tot april. 
Pruimen, kersen, perzik, amandel mogen niet in de 
winter gesnoeid worden in verband met infectie van 
loodglans.

Vraag &
Antwoord

ONDER REDACTIE VAN GERARD SCHUITEMAKER

Bezoekerscentrum vanaf 13.00 uur
Zondag 22 december 
Snertwandeling! Kom meelopen met de uitbuikwandeling. 
Start 14.00 uur.
Zaterdag 22 en 
zondag 23 december
Kerstspel bij Geitenboerderij Ridammerhoeve 
Woensdag 26 december 
Bij restaurant Het Bosch kun je terecht voor het tradi-
tionele ‘menu de vacance’.
Woensdag 26 december 
Op 2e kerstda kun je tussen 10.00 en 16.00 uur vanaf 
het Bezoekerscentrum op zoek naar de boskabouters op 
het Kabouterpad.
Zaterdag 29 december 
Boerenmarkt bij Geitenboerderij Ridammerhoeve vanaf 
10.00 uur.
Zondag 30 december 
Oliebollentocht
Kom op zondag 30 december om 14.00 uur meelopen 
met de oliebollentocht en met de boswachter.

De Hortus
12 december t/m 5 januari  
Illuminade wandeling
De Illuminade is de wandelroute door historisch Amster-
dam langs tientallen inspirerende lichtkunstobjecten van 
het Amsterdam Light Festival. Een bijzondere belevenis 
in de donkerste maanden van het jaar. Geniet in de 
Hortus van de lichtkunstwerken, de schoonheid 
van de tuin in het donker en warm weer op 
bij ons haardvuur.

Amsterdamse waterleidingduinen
Zondag 22 december
Kerstmarkt in het bezoekerscentrum
Bezoekerscentrum De Oranjekom
1e Leyweg 6 (ingang Oase)
2114 BH Vogelenzang
Telefoon: 020 - 608 75 95



Natuurlijk Tuinieren

Hoe natuurlijk 
kun je zijn?
Afgelopen herfst heeft Roos Broersen de cursus 
Natuurlijk Tuinieren gegeven op Ons Buiten. Dat het 
een succes was, blijkt uit de evaluatie van de cur-
sisten. Een van de cursisten was onze eigen Erik 
Hooijberg.

TEKST: ERIK HOOIJBERG
BRON: WEBSITE AVVN 
FOTO’S: STREEKLOKAAL.NL, WIKIPEDIA.NL, VIVARA.NL
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‘Natuurlijk tuinieren, 
is dat niet zonder 
kunstmest en bestrij-

dingsmiddelen tuinieren?’ vroeg 
een ervaren tuinierster mij laatst. 
Zeker, dat klopt, maar er was zo 
veel meer te leren in de cursus 
Natuurlijk Tuinieren die enige 
tijd geleden op Ons Buiten is ge-
geven. De deelnemende tuinders 
waren geografisch heel mooi ver-

deeld over het tuinpark, met her 
en der kleine clustertjes. Er waren 
nieuwkomers en oudgedienden 
en alles daartussenin. Opvallend 
was dat het aantal vrouwelijke 
deelnemers het aantal mannelijke 
viervoudig oversteeg. De cursus 
besloeg drie opeenvolgende dins-
dagavonden in oktober. Tijdens 
deze avonden werd de kantine ge-
draaid door vrijwilligsters, voor 

wie veel applaus werd geoogst.

Laaiend enthousiast
Aan het einde van de cursus is 
onder de dertig deelnemers een 
enquête gehouden om te polsen 
wat men ervan vond. De overgrote 
meerderheid was laaiend enthou-
siast, resulterend in een gemid-
deld eindcijfer boven de acht. De 
deelnemers waren unaniem zeer 

Roos Broersen met in haar hand een tak van de aardpeer. Hierboven: bijenhotel met bij.
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positief over het enthousiasme van 
de cursus-leidster Roos Broersen, 
die tevens ter zake kundig en hu-
moristisch werd bevonden. Men 
was over het algemeen zeer tevre-
den over de hoeveelheid theorie 
per avond, de aanvangstijd (19.45 
uur), de cursusduur (twee uur per 
avond), de kosten (dertig euro), 
en de groepsgrootte (dertig deel-
nemers). De deelnemers waren 
verdeeld over wat de beste peri-
ode in het jaar is om deze cursus 
aan te bieden. De zomerperiode 
(derde kwartaal) kreeg het minste 
aantal stemmen, terwijl de andere 
kwartalen even hoog scoorden. 
Een aantal tuinders gaf aan het 
jammer te vinden dat de cursus 
nu in de herfst gegeven is, omdat 
er aansluitend niet zo veel te doen 
zou zijn in de eigen tuin. De deel-
nemers vonden de drie hoofdon-
derdelen van de cursus, te weten 
Bodem/Algemeen, Composteren 
en Ziekten en Plagen, (zeer) zin-
vol. De aandacht voor onkruiden 
en invasieve exoten werd zeer op 
prijs gesteld, evenals de focus op 
veengrond. Over de hand-outs 
was men wat minder tevreden; 
men had verwacht de diapre-
sentatie integraal toegestuurd te 
krijgen. Een enkeling zou graag 
aantekeningen hebben gekregen 
van de uitgesproken tekst. Een en-
kele deelnemer vond dat er te veel 
tijd voor vragen was, terwijl an-

deren dit juist zeer op prijs gesteld 
hebben. Voor sommigen bleef de 
moestuin onderbelicht,  evenals 
de nadelen van het gebruik van 
onkruidbestrijdingsmiddelen. 
Zeer tevreden was iedereen over 
de door Ons Buiten gratis ter be-
schikking gestelde AVVN-broch-
ure over natuurlijk tuinieren. 

Heksensoep
Op de vraag wat de deelnemers 
denken te gaan doen aan natuur-
lijk tuinieren in hun eigen tuin, 
kwam een baaierd aan onderw-
erpen naar voren. De vijf toppers 
waren het maken van heksensoep 
(een soort gier); het maken van be-
tere composthopen om het zwarte 
goud zelf te maken; het aanleggen 
van schuilgelegenheid in de vorm 
van takkenhopen en takkenrillen 
voor vogels en kleine zoogdieren; 
het inrichten van insectenhotels 
en beter kijken naar wat de tuin 
je aangeeft. ‘Winterklaar is uit, 
lenteklaar is in’, meldde een van 
de deelnemers. Slechts vier van 
de deelnemers zou zich niet actief 
willen inzetten voor natuurlijk 
tuinieren in het algemeen groen. 
Alle anderen deelnemers willen 
dit misschien of zeker wel tijdens 
de tuinbeurten, of zelfs in eigen 
tijd. Velen hebben daarbij geen 
duidelijke voorkeur aangegeven, 
anderen noemden zeer specifiek 
het maken van bijenhotels of 

stapelmuurtjes, het hangen van 
nestkasten, het inventariseren van 
bijzondere bomen, het werken 
aan natuurlijke beplanting of een 
verlandingsoever en werken in 
de vlindertuin. Eén deelnemer 
noemde ook natuurlijk tuinieren 
voor de jeugd.

Takkenzooi
Al met al een prachtig gegeven, 
al dat enthousiasme. Het bestuur 
zal in samenspraak met geïnteres-
seerden en deskundige (commis-
sie)leden van Ons Buiten verdere 
plannen ontwikkelen om meer aan 
natuurlijk tuinieren te doen in het 
algemeen groen. De cursus wordt 
zeker nog een keer op locatie ge-
geven, om ook andere tuinders 
een kans te geven in aanraking 
te komen met de ideeën en werk-
wijze van natuurlijk tuinieren op 
de eigen tuin. En ondergetekende 
blijft  in het kwartaalblad van 
Ons Buiten regelmatig aandacht 
besteden aan specifieke onder-
werpen van natuurlijk tuinieren. 
In dit blad dit keer een stukje over 
takkenrillen. a

Wist je dat je op de website 
van de AVVN met een inlog-
code veel extra informatie kunt 
vinden? De inlogcode vind je 
in het laatste nummer van het 
blad de Tuinliefhebber.

Roodborstje (Erithacus rubucula). Rechts zien we de sluipwesp.
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Een tuin levert veel overtollig natuurlijk ma-
teriaal: afgemaaid gras, afgevallen bladeren, 
onkruid en takken van bomen en struiken. 

Veel van dat materiaal hoef je niet af te voeren; het 
kan een herbestemming vinden op de eigen tuin. 
Dat scheelt een hoop gesleep en het draagt bij aan 
de kringloop van organisch materiaal. Met de storm 
van eind oktober in het achterhoofd, besteed ik in 
dit artikel aandacht aan het maken van een takkenril. 
Een takkenril is een soort wal van boomstammetjes 
en takken. Voor een beetje takkenril heb je een be-
hoorlijke bos hout nodig. Die kun je natuurlijk in de 
loop der jaren sparen door te snoeien. Maar dankzij 
de storm van eind oktober zal het op Ons Buiten nu 
zeker niet ontbreken aan geschikte takken voor het 

maken van een knappe takkenril. 
Lopend over ons tuinpark was 
me al eerder opgevallen dat er 
meerdere tuinders zijn die op die 
manier schuilgelegenheid bieden 
aan zangvogeltjes en kleine zoog-
dieren. In het Vondelpark, waar ik 
dagelijks doorheen fiets, zie je ze 
ook steeds meer. 

Bouwplaats gezocht
Hoe bouw je nu zo’n takkenril op 
en wat kun je daar het beste voor 
gebruiken? Allereerst de plek. 
Op een zonnige warme plek is de 

takkenril vooral heel leuk voor in-
secten. Vooral als je er bloeiende 
klimmers overheen laat groeien. 
Op een schaduwplek blijft de ril 
lekker koel. Ik weet niet goed 
waar broedende zangvogels de 
voorkeur aan geven. Rust en een 
vrije uitvliegmogelijkheid lijken 
mij heel belangrijk, warmte of 
koelte maakt misschien wat min-
der uit. Een takkenril moet vooral 
niet te smal zijn. Denk daarom 
van tevoren goed na over de 
plaats van de takkenril op de tuin. 
Heb je een plek gevonden, dan is 
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Takke-takken!
Tuinafval is helemaal geen afval! Zie hier wat je alle-
maal kunt doen met bijvoorbeeld gesnoeide takken. 
Hakselen is prima natuurlijk, maar een takkenril is 
ook héééél natuurlijk.



het zaak om op regelmatige af-
stand palen in de grond te zetten, 
in twee rijen parallel aan elkaar. 
Gebruik hiervoor geen geïm-
pregneerd hout, maar kies voor 
overtollige dikke takken of dun-
nere stammetjes van je snoei-ac-
tiviteiten. Wel even schillen van 
tevoren, anders ben je feitelijk 
bezig met het planten van nieuwe 
bomen... Tussen de palen stapel 
je stammetjes van verschillende 
dikte, afwisselend in de lengte en 
in de breedte van je ril. Houd wat 
gaten open, en vul deze met bla-
deren voor egels en andere kleine 
zoogdieren. En dan maar opvul-
len met takken van wilgen, ber-
ken, elzen, kastanjes, hazelaars. 
Vooral takken van loofbomen 
dus. Die vergaan op den duur en 
ze vormen een mooie standplaats 
voor zwammen en hout etende 
insecten, die weer een voed-
selbron zijn voor insecteneters. 
Coniferentakken zijn minder ge-
schikt. Die kun je beter afvoeren 
of (laten) hakselen. Takken van 
coniferen verkleuren namelijk en 
vergaan zeer traag. Maar gezien 

de aantallen die onlangs tegen de 
vlakte zijn gegaan, kun je dit ma-
teriaal misschien in het binnenste 
van de takkenril aanbrengen en er 
loofhouttakken om en overheen 
leggen.

Broeden en wonen
Om inwoning  te krijgen, moet 
de takkenril tamelijk compact 
en tegelijkertijd ook open zijn. 
Compact genoeg om ongewenste 
vreetzakken zoals katten en an-
dere rovers op afstand te houden, 
maar ook weer open genoeg om 
merels, heggenmussen en win-
terkoninkjes schuilgelegenheid 
en broedruimte te geven. Groene 
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klimmers op de ril doen ook wonderen in dit verband. 
Denk eens aan bramen, kamperfoelie, klimop, maar 
ook aan Oost-Indische kers of pompoenen. Klim-
mers zorgen ook nog eens voor nectar voor bijen, 
zweefvliegen en vlinders. Dat het goed kan gaan met 
een takkenril, laat het volgende voorbeeld zien. Op 
het nieuwe verhoogde gedeelte van het tuinpark was 
een openbaar gelegen takkenril die een mooi onder-
dak bood aan een gezellige egelfamilie. Egels houden 
enorm van slakken en kevers en ze doen zich ook nog 
wel eens tegoed aan een nest muizen of jonge rat-
ten. Melk vinden ze ook lekker, maar daarvan moeten 
ze met samengeknepen billen hard hollend naar de 
poepdoos. Ze kunnen er zelfs dood van gaan! Egels 
houden ook van wat ruimte onder in de takkenril. 
Met brede, wat dikkere stammetjes onderin kun je 
allerhande schuilplaatsen voor ze maken. Een paar 
emmers bladeren onderin tussen de stammetjes doet 
wonderen. Dat het fout kan gaan met zo’n openbare 
takkenril, zit in hetzelfde voorbeeld. De takkenril 
waar ik het net over had, is inmiddels weer geruimd 
omdat hij in gebruik was genomen door mensen 
die op een eenvoudige manier van hun tuinafval af 
wilden. Dat is jammer en niet echt nodig. Veel na-
tuurlijk tuinmateriaal kan heel goed gecomposteerd 
worden op de eigen tuin, waarover de volgende keer 
meer.  

Heb je suggesties of vragen? Spreek me gerust aan 
of stuur een e-mailtje: groen@ons-buiten.nl. a
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Vanaf nu vind je in elk nummer van 
Ons Buiten een BOB op deze plek. En 
dit keer - hoe kan het ook anders in 
dit themanummer over lezen - jawel, 
onze bibliothecaresse.

Naam: Hennie Kamsteeg (86)
Bibliothecaresse sinds: 1970
Leukste boek: Midzomermoord van 
Henning Mankell
Stomste boek: Bouquetreeksboeken
Woont in de: Marialaan
Op Ons Buiten sinds: 1950
Krijgt hulp van: Ans de Graaff,Ria  
Bruins en Dora de Groot

Hennie is gedurende de zomer-
maanden van mei tot en met augustus 
uiteraard in de bieb te vinden. Daar 
geeft zij je graag tips over welk boek 
je nu het best kunt lezen. Ze doet niet 
moeilijk als een boek een tijdje langer 
weg blijft dan eigenlijk de bedoeling 
is. Je mag het immers het hele sei-
zoen lenen, maar als het niet terug is 
voor het einde van het seizoen, kun je 
een briefje van haar verwachten met 
het verzoek om het terug te brengen. 

De bibliotheek bestaat sinds 1970. 
Eerst in het clubhuis met één boeken-
kast, daarna in het EHBO-gebouwtje 
en uiteindeleijk waar het nu is. De 
boeken komen van tuinders of worden 
op verzoek aangeschaft. ‘Fijn dat ik 
hier even reclame kan maken, want nu 
iedereen die e-readers heeft, kunnen 
we dat wel gebruiken!’

BOB 

FOTO: JEROEN SCHEELINGS

FOTO’S: MONIQUE BRIELS

Hoge bomen vangen veel wind...
We willen niet te lang stilstaan bij de 
schade en het leed die de storm in okto-
ber heeft aangericht. Maar we kregen een 
prachtige beeldreportage van Monique 
Briels die een paar dagen na de storm 
met haar camera een ode aan de omge-
vallen bomen bracht. Inmiddels zijn de 
bomen allemaal netjes opgeruimd door 
vrijwilligers.  

Bekende Ons Buitenaars
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Beeldreportage

Hoge bomen vangen veel wind...



       

BUITEN
OPROEP
Voor Ons Buiten zijn wij nog op zoek naar leuke bijdrages.
Dus heb je een leuk verhaal, tip, suggestie, een leuke of mooie 
fotoreeks: laat het ons weten. Ook is het leuk als jouw dochtertje 
of zoontje op de Groentjespagina zou willen staan. Voor de ru-
briek Binnen in Ons Buiten kunnen we ook nog heel veel mensen 
gebruiken om de komende nummers hun verhaal over leven op 
Ons Buiten te beschrijven. Een paar foto’s van jouw huisje en de 
tuin horen daar natuurlijk bij. Ook zijn we dringend op zoek naar 
een nieuw redactielid.! Voor meer informatie, een bijdrage of een 
tip kun je mailen naar:

redactie@ons-buiten.nl

Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer, dan nemen wij 
contact met je op. 

De redactie
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Zo komen we de 

winter door!

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Tuinpark Ons Buiten, Riekerweg 15, 1066 BT Amsterdam


