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Van de voorzitter
In deze laatste Ons Buiten van 2015 wordt aan-
dacht besteed aan activiteiten in de winter. Op 
het tuinpark wordt er in december nog van alles 
georganiseerd. Vaste activiteiten zijn het sinter-
klaasfeest, het kerstklaverjassen en het kerst-
bloemschikken. Ook houden we onze algemene 
ledenvergadering (alv) die dit jaar vooral in het 
teken staat van overleg met de leden. Hoe denk-
en de leden over verschillende onderwerpen als 
het gebruik van houtkachels, hoe handhaven we 
de regels en doen we dat naar de letter of naar 
de geest, is de regeling werkbeurten nog juist 
en is er sprake van geluidsoverlast, zowel extern 
als intern. Het bestuur is ook zeker benieuwd 
wat de leden vinden van het gedrag van tuinders 
naar leden van commissies en bestuur. Het komt 
namelijk steeds vaker voor dat wij worden ge-
confronteerd met gedrag dat niet passend is. He-
laas weten we dat dit verschijnsel zich niet alleen 
op een volkstuinpark voordoet, maar dat maakt 
het niet minder belangrijk. Zeker omdat wij met 
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vrijwilligers werken die het zelf ook leuk moeten blij-
ven vinden om hun tijd en energie belangeloos be-
schikbaar te stellen. Zonder onze zeer gemotiveerde 
vrijwilligers zijn wij nergens! In een volgende Ons Bui-
ten kun je lezen hoe de alv in december is verlopen.
Gelukkig is er bij Ons Buiten nog steeds sprake van 
een fantastische ploeg mensen die zich inzetten. Juist 
in de wintermaanden wordt er veel werk verzet aan 
het onderhoud van de opstallen. Er worden bijvoor-
beeld plannen gemaakt voor de herinrichting van de 
ruimte tussen de loods en het verenigingsgebouw. 
Wellicht is het zelfs mogelijk om met de uitvoering 
daarvan te starten. En de tuin bij het jubileumhuisje, 
waar oud-tuinders in het seizoen een week kunnen 
verblijven, wordt grondig aangepakt. Dit nummer be-
vat een (beeld)verslag van deze ‘tuinverbouwing’.
Kortom: volop activiteiten door onze vrijwilligers.
We kunnen elkaar de hand schudden op onze nieuw-
jaarsreceptie op 4 januari 2015 vanaf 14.00 uur. En: 1 
maart 2015 is er een filmpresentatie van volkstuinen 
internationaal. Komt allen!
Jan Pot
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DOOR: MARCO KUNST

‘Mam, ik ga naar het Veld!’
‘Is goed. Tot straks!’
‘Doei!’ 
Ik trek de deur van ons tuinhuis 
achter me dicht en loop naar het 
Veld. Daar is altijd wel iemand 
om mee te spelen.
Deze keer niet. En ook de kan-
tine is dicht. Er is alleen een man 
met een hond. Een onbekende 
man. Zijn hond rent op me af. 
Hij kwispelt met zijn staart, ik 
aai hem.
‘Wil je leren vliegen?’ vraagt de 
man.
Ik kijk op. Wát zei hij nou?
‘Vliegen. Ik vroeg of je wilde 
leren vliegen.’
Ik kijk de man aan alsof hij gek 
is, maar dan zie ik dat hij een 
paar centimeter boven de grond 
zweeft.
‘Ja, zo.’ Hij knikt vriendelijk, 
alsof het doodnormaal is.
Mijn ogen ploffen bijna uit mijn 
hoofd. 
‘En hoger. Echt vliegen.’ Hij 
veert een metertje omhoog en 

dwarrelt naar beneden.
‘H-hoe dan?’ 
De man haalt zijn schouders op. 
Hij gooit een stok. Zijn hond rent 
erachteraan. ‘Je moet het vooral 
echt willen... Heel graag.’
‘Maar ik wil het ook heel graag!’ 
zeg ik meteen. Het lijkt me 
geweldig.
De man kijkt me onderzoekend 
aan, met felle oogjes. ‘Zeker 
weten?’
‘Zeker weten!’
De man kijkt rond. Niemand te 
bekennen. ‘Oké,’ zegt hij dan. 
‘Ga daar staan.’ Hij wijst. ‘Een 
beetje weg bij de bomen.’
We lopen naar het midden van 
het Veld. De man lijnt zijn hond 
aan en zet een gek rond brilletje 
op. Hij bestudeert de lucht. Dan 
knikt hij bedachtzaam.
‘Strek je armen langs je zij. Strek 
je vingers en adem diep in.’
Ik doe wat hij zegt. 
‘Kijk naar een punt recht voor je 
uit, een meter of vijf boven de 
grond. Een tak daar, of zo.’

Weer doe ik wat hij zegt, al krijg ik het wel be-
nauwd. Snel haal ik nog een keer diep adem.
‘Nu sluit je je ogen en bedenk je heel hard dat je 
daar wilt zijn. Op die plek waar je naar keek. Je 
moet het hard denken en hard willen. Dat is alles.’
Er gebeurt niets, hoe hard ik het ook probeer. Ik 
voel me voor gek staan. Als de anderen komen 
lachen ze me uit. Mijn ogen gaan open, ik zucht en 
kijk de man aan.
‘Je moet het wíllen, je moet het dénken en je moet 
het gelóven. Anders wordt het niks... Hup, nog een 
keer!’
Eigenlijk wil ik weglopen, maar de stem van de 
man is zo dwingend dat ik het nog eens probeer. Ik 
vlieg niet, maar ik val wel om.
‘Heel goed,’ roept de man. ‘Nog een keer.’
Ik krabbel overeind en ga weer staan zoals de man 
zei. 
‘Je bent er bijna. Húp. Diep ademhalen en dan 
denken, willen en geloven!’
Nu word ik een beetje bang. Wat wil die man eigen-
lijk van me? Hebben mijn ouders niet altijd gezegd 
dat ik niet naar vreemde meneren moet luisteren? 
Maar deze man zwééft!
Opnieuw strek ik mijn armen en vingers langszij, 
haal heel diep adem, kijk naar een knoest in de 
boom recht voor me en sluit mijn ogen. Ik denk aan 
die plek hoog in de boom en aan vliegen, en ik wil 

Voorleesverhaal

Vliegen



   december  2014 | Ons Buiten    5

het en ik geloof het en ik vlíég!
Gillend en spartelend als een kip zonder kop vlieg 
ik een meter of vijf door de lucht. Misschien een 
meter hoog. Niet hoger, maar wel helemaal los van 
de grond. En ik maak een mooie zachte landing. 
Helemaal gek van opwinding kijk ik om naar de 
man. Hij knikt bemoedigend.  ‘Nog een keer,’ zegt 
hij dan.
Geconcentreerd ga ik in de houding staan, haal diep 
adem, sluit mijn ogen en stijg op. Hoger en hoger. 
Ik open mijn ogen, kijk rond, flapper met mijn 
armen, kijk naar beneden en val. Van twee meter 
hoogte. Met een harde klap kom ik neer. Dat doet 
pijn. De man haalt zijn schouders op. ‘Hoort erbij. 
Alle begin is moeilijk.’
Maar nu heb ik wel de smaak te pakken. Ik zie al 
voor me hoe ik over Amsterdam vlieg, hoog boven 
de daken, over het schoolplein, zo door het open 
raam de klas in, en hup door een ander raam weer 
naar buiten. Of zomaar het IJ over of naar zee...
‘Je moet nog even een paar keer goed oefenen. 
Opstijgen, landen, sturen, dat soort dingen.’ De man 
hurkt bij zijn hond en aait hem. Ik ga weer in de 
starthouding staan en stijg op. Recht omhoog.
Hoger en hoger.
‘Voorzichtig!’ klinkt het van beneden. ‘Rustig aan!’
Dalen en landen blijkt geen enkel probleem te zijn.
Als ik weer op de grond sta, reikt de man me zijn 

hand. ‘Gefeliciteerd! Je bent een 
snelle leerling.’
Ik grijns trots.
‘Je kunt het nu wel verder alleen 
af, denk ik?’
‘Ja, hoor, bedankt, meneer!’
‘Is al goed. Kom, Bello!’ Hij 
zweeft weg over het Veld, een 
heel klein stukje boven de grond. 
Zijn hond rent blaffend achter 
hem aan. Ze verdwijnen langs 
de werf.
Ik ga opnieuw klaarstaan in de 
vlieghouding. Ik kijk naar een 
grote witte wolk, heel hoog in de 
lucht. Ogen dicht, diep ademha-
len en opstijgen maar! Als een 
pijl uit een boog schiet ik door 
de lucht. 
Wat is dit geweldig! Het is 
idioot! Onmogelijk! Onvoorstel-
baar cool!
Ik kijk naar beneden en zie 
alle tuinhuisjes in de diepte 
onder me, en daar: het Nieuwe 
Meer, en het Amsterdamse Bos 
daarachter. 
De wind flakkert in mijn gezicht, 

mijn kleren klapperen. Het is 
koud hier hoog in de lucht, maar 
het kan me niets schelen. Ik vlieg 
de wolk binnen – een dichte 
witte mist.
Dan klinkt er een vreselijke 
alarmbel. Een keihard gejengel. 
Een vliegtuig? Nee, toch, ik zit 
hier midden in de aanvliegroute 
van Schiphol! Ik stort neer, 
omringd door de witte wolken-
massa. 

‘Opstaan!’ klinkt het vanaf de 
gang. ‘Zeven uur!’
Ik open mijn ogen. Verstrikt in 
mijn laken lig ik op de grond 
naast mijn bed. Mijn moeder 
steekt haar slaperige hoofd om 
de deur. Ze glimlacht. ‘Uit bed 
gevallen?’ vraagt ze dan.
‘Nee,’ antwoord ik haar. 
‘Neergestort! En dat is heel wat 
anders hoor.’ a
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Sint en Piet 
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O, kom er eens kijken!
Zondag 30 november 2014 was het groot feest 

voor de kinderen: Sinterklaas bracht een be-
zoek aan Ons Buiten. In de kantine waren 

pepernoten en overheerlijke stukjes banketstaaf.
Buiten liepen pieten rond, die de kinderen lekkers 
toestopten. Toen het bijna één uur was, ging de 
prachtig ingerichte en versierde zaal open. Al snel 
was die gevuld met opgewonden, soms ietwat ang-
stige kinderen. Na muziek & zang, poppenkast, een 
pauze met chips en drinken en tot slot een toneel-
stukje, werd er aan de deur geklopt: hard geklopt, 

zacht geklopt! Ja hoor, daar waren ze dan: de goed-
heiligman met de hoofdpiet! De kinderen zongen uit 
volle borst het welkomstlied mee. Een paar kinderen 
werden bij Sinterklaas geroepen. Zij kregen een 
handje, een complimentje en een cadeautje, omdat 
zij zich zo goed gedragen hadden. De Sint vertrok na 
een uurtje naar het volgende bezoekadres.
Daarna werden één voor één de namen van de kin-
deren in de zaal omgeroepen. De inpakpieten hadden 
namelijk voor elk kind een cadeau ingepakt! Was dat 
niet ontzettend aardig? a

TEKST & FOTO’S:
ARIET VERSTEGEN
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Jubileumhuisje

TEKST: SONJA BIJENHOF
FOTO’S: PATRICIA SCHOOTuinders die de eerste ingang van ons park 

gebruiken, komen bij binnenkomst langs 
het jubileumhuisje. En hun zal vast opge-
vallen zijn dat daar vanaf september noes-
te arbeid wordt verricht. De hele tuin gaat 
op de schop! Waarom is dat zo, wie doen 
dat, en hoe gaat de tuin eruitzien, vroegen 
wij ons af. 

In de tuin van het jubileum-
huisje stonden altijd grote 
bakken, die ‘rolstoelvrien-

delijk’ waren. Prachtig, alleen 
bleken ze helemaal verrot. Tijd 
voor vernieuwing dus. Thomas, 
van de werkploeg, nam het initia-
tief om een nieuw plan voor deze 
tuin te maken. Maar alleen is ook 
maar alleen, en daarom vroeg hij 
‘laangenoot’ Ron erbij, om sa-
men aan de slag te gaan. Ron zit 
tijdens werkbeurten vaak op het 
‘minikraantje’ en pakt dan de wat 
beroerdere klussen aan: boom-

Een levende, groene parasol
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stronken en bamboe eruit halen. 
We kennen het wel...

Sloop
September van dit jaar gingen 
ze aan de slag. Eerst werden de 
bakken gesloopt. Zo, die rotte 
dingen waren eruit. Ook haalden 
ze worteldoek weg en de tuin 
werd vlak gegooid. Maar toen ze 
begonnen met het snoeien van de 
beplanting, kwamen ze ontzet-
tend veel zevenblad tegen. On-
kruid, onkruid, onkruid. Wat te 
doen? Ze besloten zo veel moge-

lijk uit de tuin te halen, en in het 
voorjaar nieuw te beplanten.
Thomas heeft een tekening ge-
maakt hoe alles er straks uit moet 
komen te zien: een terras natuur-
lijk, een grasveldje, en daarom-
heen grote plantenborders. Maar 
hoe en wat precies - houtsnippers 
of stenen of... - dat zien we ko-
mend jaar vanzelf. Zoiets moet 
groeien. Thomas en Ron gaan 
de tuin ook onderhouden, dus ze 
kunnen hun plannen altijd bijstel-
len.
Wat er wel al (vast)staat, is een 

dakplataan; die is inmiddels ge-
plant. Dat is eenzelfde boom als 
de platanen die langs het voetbal-
veld staan. Wat leuk is, is dat je 
deze boom kunt ‘manipuleren’. 
Hij kan namelijk wel een meter 
uitgroeien, en als je de lange lo-
ten uitbuigt, kun je dat in de vorm 
van een parasol doen. Straks 
kunnen de bewoners van het ju-
bileumhuisje dus in de schaduw 
zitten van deze groene, levende 
parasol. Klinkt goed, niet? a

Een levende, groene parasol
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Naam: Ali Hafkamp
Functie: Nu rubriek ‘Voor u gelezen...’ 
in de Ons Buiten, kerstbloemschikken 
en stekkenmarkt, maar voorheen... Zie 
hieronder!
Woont in de: Geertruidalaan 108 sinds 
1984

Ali heeft twintig jaar de voorloper 
van deze glossy gemaakt: het 
‘Ons Buiten Kontakt’ (OBK). 

Toen ze eraan begon, was het zeer 
arbeidsintensief, omdat het op de rand 
van het analoge en digitale tijdperk 
was. Kopij verzamelen, vaak hand-
geschreven briefjes uittypen en daarna 
uitdraaien en letterlijk plakken en 
knippen. Vervolgens naar de drukker 
brengen, en als het klaar was, weer 
ophalen. Daarna etiketteren en ter post 
bezorgen. 
In de OBK is Ali begonnen met de ru-
briek ‘Voor u gelezen…’ En ze bezocht 
zieke tuinders, maar ook jubilarissen en 
geboortes. Kortom: twintig jaar lief en 
leed. Vrij snel daarna werd ze gevraagd 
zitting te nemen in het bestuur. Van 
oud-tuinster Heleen Jansen heeft ze 
het bloemschikken overgenomen. Nu 
verzorgt ze (met veel hulp) want ja, 
de jaren gaan tellen, alleen nog het 
kerstbloemschikken. Op zaterdag 20 
december is het weer zover. In voor- en 
najaar organiseert ze overigens ook de 
stekkenmarkt. 
Tien jaar geleden is Ali betrokken 
geweest bij de totstandkoming van 
de jaarlijkse Open Tuinendag, later 
TuinKunst. Ook heeft ze jarenlang 
geholpen met het organiseren van de 
Crea-zondagen. En ze heeft vele jaren 
de inschrijvingen van aspirant-leden 
gedaan.

BOB 
Bekende Ons Buitenaars

Brrrr… Het is winter! Niet echt 
weer om vaak naar de tuin te 
gaan. Jammer he? Toch kun je 
wel iets doen voor of op de tuin; 
bijvoorbeeld iets maken. Iets 
waar insecten en kleine diertjes 
heel erg blij mee zullen zijn: een 
houtwal of een bijenhotel. Doe je 
mee? We beginnen met het bijen-
hotel.

Wat heb je nodig?
-een bloempot
-klei
-bamboestokken
-wat hooi en mos

Wat moet je doen?
Pak de bloempot. Doe er klei 
onderin en druk deze goed aan. 
Pak de bamboestokken en zet 
ze rechtop en bij elkaar (als een 
soort bosje) in de klei. Vallen 
de stokken om? Doe er dan een 
draadje omheen. De stokken 
moeten een stukje boven de rand 
van de bloempot uitsteken.
Doe daarna een beetje hooi en 
mos om de stokken heen in de 
pot. Je hotel is klaar; tijd om naar 
de tuin te gaan. Leg je bijenho-

tel ergens neer, hang het aan een 
boom of schutting, of aan een 
muur van jullie huisje. De bijen 
kunnen komen! 
De houtwal maak je op de tuin. 
Bijvoorbeeld op een zaterdagoch-
tend, als je vader of moeder een 
werkbeurt aan het doen is. Kun jij 
intussen mooi aan deze verrassing 
werken!

Wat heb je nodig?
-grote en kleine takken
-stukken steen, kiezelstenen
-een oude dakpan
-bladeren, wat mos en aarde

Wat moet je doen?
Zoek een mooi plekje voor je 
houtwal. Misschien moet je eerst 
even overleggen… Leg de grote  
zware dingen als eerste neer. Zorg 
dat ze goed in elkaar passen, maar 
hou ruimte over (gaatjes en hol-
letjes) voor insecten. Vul daarna 
aan met de lichtere spullen: ook 
een beetje kriskras op elkaar voor 
de stevigheid. Als laatste doe je 
wat aarde en mos tussen de stenen 
en takken voor bodemdiertjes. En 
klaar is je houtwal!

Aan de slag voor de tuin!
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Alle dieren van de wereld wensen jullie een 
vrolijk kerstfeest en een gelukkig 2015 met 
héééééééél véééééééél tuinplezier!

Voornaam: Kai

Leeftijd: 2 jaar en viereneenhalve maand

Groep: nvt                      
                       

                       
   

Waar op de tuin? Mathildalaan

Lievelingsboek: Buurman en Buurman

Lievelingsdier: Beer en Donkey                       
                       

 

Leukste om te doen: Hoge glijbaan en eten maken van blaadjes, takjes, zand

Lievelingsplek op de tuin: Met papa, mama en omi samen in de speeltuin

Dit koop ik in de kantine: Heel soms een ijsje

Wil jij ook een keertje in 
de rubriek Groentjes? Met 
een foto en antwoorden 
op de vragen die je hier-
naast kunt lezen? Stuur dan 
je mailtje naar redactie@
ons-buiten.nl. Zet je naam, 
telefoonnummer en leeftijd 
in de mail, dan nemen wij 
contact met je op. Ook als 
je zomaar iets leuks wilt 
vertellen over je avonturen 
op de tuin, mag je natuurlijk 
mailen!

Groentjes
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Binnen in 
Ons Buiten
In elk nummer van Ons Buiten nemen we een kijkje binnen bij één van 
onze tuinders. Deze keer zijn we bij Jokuh Stipsen. Ze is na een heer-
lijk werkzaam leven als managementadviseur en trainer/coach met 
pensioen. Ze houdt zich bezig met rawfood, schilderen en schrijven. 
Nu ze geen 9 tot 5 baan meer heeft, komt daar tuinieren bij. En ze is 
ons nieuwe redactielid! Welkom Jokuh!

TEKST: JOKUH STIPSEN
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

Sinds wanneer zit je op ons Buiten?
Sinds juli van dit jaar. Dus ik ben echt een jonkie. 
Als kind hadden we altijd een tuin en ik was degene 
die altijd met haar vingers in de aarde zat te wroeten. 
Ik kon uren op mijn buik in het gras liggen en kijken 
naar al die kleine, leuke beestjes die rondwandelden 
tussen de grassprieten. Ik verzon daar allerlei verha-
len bij. Heerlijke herinneringen!
Later vertrok ik naar Amsterdam, waar ik op drie-
hoog kwam te wonen met amper een balkonnetje. Ik 
woon nu z’n 40 jaar in Mokum: voor mij de enige 
stad in Nederland waar een mens kan wonen (grin-
nik)! Maar de behoefte om met mijn handen in de 
grond te wroeten, het luisteren naar de vogels die je 
wakker fluiten, bleef aan me trekken. 

Waarom tuinpark ‘Ons Buiten’? 
Via een vriendin, wier buren bij Ons Buiten een huis-
je hadden gekocht, kwam ik te weten dat dit park be-
stond en ik ging een kijkje nemen. Dit was het voor 
mij. Ik zag de mooiste tuinen, droomtuinen noem 
ik die. Zoals ik me als klein meisje de ideale tuin 
voorstelde. Wat zo fijn is aan Ons Buiten, is de ver-

B
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scheidenheid aan mensen die er een huisje hebben. 
Oude rasechte Amsterdammers die zo veel te vertel-
len hebben, zo veel ervaring ook in het onderhouden 
van een tuin en nieuwelingen, zoals ik, die weer een 
hele andere inbreng hebben. Ik heb me meteen in 
laten schrijven en na een aantal jaren……..FEEST! 
Ik kon kiezen uit een aantal huisjes. Samen met mijn 
zoon heb ik een huisje gekozen dat nog niet zo oud 
is. Ongeveer een jaartje of zeven. Solide dus, maar 
de tuin was zwaar verwaarloosd, dus ik kon en kan 
mijn hart ophalen.

Wat is zo leuk aan het hebben van een tuin-
huis met tuin?
Ik vind het zo heerlijk om op de tuin te kunnen sla-
pen, gewend te raken aan, nee niet tram 1 of gierende 
politieauto’s, maar de stilte in de nacht en de gelui-
den van je huisje en de dieren eromheen. De eerste 
nacht dat ik er sliep, schrok ik steeds wakker van het 
gekraak van het hout, het gestommel van de nacht-
dieren. Ik vond het doodeng! Wat was ik ver ver-
wijderd van de natuur, zeg! Toen ik in de ochtend 
vroeg wakker werd en de eerste zonnestralen zag, 
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de dauw op het gras en de tjilpende vogels hoorde, 
overviel mij een geluksgevoel dat ik lange tijd niet 
had gevoeld. Kijk, dit is leven! Ook voor mijn klein-
zoon van twee is dit natuurlijk het paradijs, in plaats 
van driehoog in Amsterdam. De leuke speeltuin bij 
de hoofdingang, onze tuin zelf met een zwembadje. 
Hij slaapt hier als een roos en kijkt met verbazing 
naar de rupsen, de vlinders en de vogels. Heerlijk dat 
hij van dichtbij de natuur leert kennen.

Doe je mee aan een of meer activiteiten?
Natuurlijk draai ik mee met de tuinbeurten die ik 
enorm waardeer, ondanks de tijd die je ervoor moet 
vrijmaken. Als pensionada heb ik het vaak nog 
drukker dan toen ik nog werkte! Maar het leuke 
ervan vind ik dat je andere tuinders leert kennen. Ie-
dereen is zo gul om kennis te delen. Bijvoorbeeld: ik 
sloot altijd mijn gordijnen als ik wegging. Zo dom! 
Iemand vertelde mij tijdens zo’n tuinbeurt dat dat 
niet slim is. Als je de gordijnen openlaat, kunnen 
eventuele inbrekers meteen het binnenste van je huis-
je zien, zodat ze weten dat er niets te halen valt. Het 
ligt zo voor de hand, maar ik had er niet aan gedacht! 
Wat ik ook geweldig vind, is dat mij gevraagd is om 
deel te nemen aan de redactie van de klossie Ons 
Buiten. Die werkzaamheden gaan me nog meer bij 
Ons Buiten betrekken en zo leer ik nog meer mensen 
kennen. Enig! Het past helemaal bij waar ik allemaal 
mee bezig ben. En als mensen het leuk vinden, wil 
ik graag workshops rawfood en fermenteren geven. 

Wat heb je tot nu toe met de tuin gedaan?
Ik heb eerst een vreselijke haag gefatsoeneerd. 
Hierdoor kwam er alweer wat lucht in de tuin. Ver-
der ontdekte ik allerlei leuke hoekjes die helemaal 
overwoekerd waren. Die heb ik ook flink gesnoeid, 
zodat ik een beeld kreeg hoe de tuin er eigenlijk uit-
zag. Toen kon ik samen met mijn zoon en schoondo-
chter een plannetje maken wat we de komende jaren 
met de tuin gaan doen. Voor mij betekent dit een 
deel moestuin, voor hen een deel kindertuin en de 
rest een ‘sprookjestuin’ waarbij we de natuur zo veel 
mogelijk, onder begeleiding, haar gang willen laten 
gaan. Dat plan zal wel constant ver-anderen door alle 
ideeën die we opdoen bij andere tuinen! Maar dat is 
alleen maar leuk!

Wat is je bijzonderste moment tot nu toe?
In augustus is mijn zoon getrouwd. We hoefden niet 

lang na te denken waar we het feest zouden geven. 
Waar anders dan op de plek waar we ons zo goed 
begonnen te voelen. Ja, op de tuin! Ik zou voor de 
lunch zorgen en mijn zoon en schoondochter voor 
de rest.
De dresscode overdag was wit en paars. In de avond 
zou het junglestijl zijn. Ik besloot als verrassing een 
‘junglebruidstaart’ te maken en stelde de lunch voor 
15 personen vast. Een leuke bijkomstigheid: zowel 
de taart als de lunch zouden raw zijn (voor de niet-
rawfoodies onder de lezers: raw betekent dat voedsel 
niet boven de 40 graden Celsius verhit wordt.)
De hele week voor de bruiloft regende het dat het 
goot. Zo erg dat verschillende tuinen overstroom-
den, de paden onder water stonden en onze tuin goed 
drassig was!
Daar gaat ons wit en paars, dacht ik nog! Met de 
moeder van de bruid maakte ik een afspraak om de 
avond voor de bruiloft naar het huisje te komen en 
daar te slapen. Dat gaf ons de kans om de hele tuin 
te versieren. Witte en paarse vlaggen en ballonnen.                                                      
We hadden er zo’n plezier in, onder het genot van 
een paar glaasjes wijn en het feit dat het droog was. 
Maar de hamvraag was natuurlijk: zou het droog 
blijven? Yes! Op hun huwelijksdag was het weer ve-
randerd. Het leek wel weer zomer te worden. En die 
dag was er een stralend blauwe lucht en scheen het 
zonnetje fel, alsof de weergoden hun gedrag van de 
vorige dagen goed wilden maken.
In de ochtend hebben we nog even de laatste hand 
gelegd aan de versiering en daar kwam het bruids-
paar al aan: helemaal blij verrast dat de tuin zo leuk 
versierd was. Een goed begin van de dag. De bruid 
werd prachtig opgemaakt door haar moeder. De 
kleine jongen werd op het laatst in het wit gekleed 
(de tuin was nog lekker drassig en we wilden wel 
in witte kleding aankomen in Amstelveen, waar het 
huwelijk gesloten zou worden.)
We kwamen ruimschoots op tijd aan en de plech-
tigheid was ontroerend. De hele familie was er. Ge-
komen van heinde en verre. Iedereen was blij. Het 
geluk van het jonge stel straalde op ons allen af. Na 
de plechtigheid op naar de tuin waar de lunch zou 
worden geserveerd en…………………. ik de bruids-
taart zou onthullen! Tarzan en Jane met hun kleine 
aapje. De verrassing was compleet! 
Wij hebben allemaal een superdag gehad! Kun je je 
voorstellen hoe blij we zijn met de tuin - dit nieuwe 
begin? a



Beeldig
Wie kent ze nog van die weerhuisjes? Met vrouwtje en man-

netje die naar buiten piepen bij goed of slecht weer. Op 
verzoek van de redactie mailden diverse tuinders hun per-
soonlijke sneeuwhuisje. Waarvoor hel veel dank. En geen 
mannetje of vrouwtje dat naar buiten piept natuurlijk, bij 

koude blijven we lekker binnen. Fijne feestdagen allemaal!

FOTOGRAFIE:PRIVECOLLECTIES



Kerstster
Het grootste deel van de 
honderdduizenden kerstster-
ren die gekweekt worden, 
wordt in de maand decem-
ber verkocht. Afgezien van 
de naam, doet de kerstster 
weinig aan Kerstmis denken: 
grote rode of gele schut-
bladen omgeven een trosje 
onaanzienlijke bloemen. 
Deze Euphorbia pulcher-
rim is niet de gemakkelijkste 
kamerplant. Hij staat graag 
op een lichte standplaats die 
in de donkere decemberda-
gen moeilijk te vinden is. 
Daarnaast houdt de plant niet 
van koud water en moet hij 
regelmatig worden besproeid, 
omdat hij van een hoge 
luchtvochtigheid houdt. Vijf-
ennegentig procent van alle 
kerststerren is dan ook vroeg 
in het nieuwe jaar al over-
leden - dit tot vreugde van 
de kerststerrenkweker die 
zijn afzet voor het volgende 
kerstseizoen verzekerd ziet. 
De kerstster is de ultieme 
wegwerpplant, maar toch is 
het mogelijk om de plant van 
jaar tot jaar over te houden. 
Dat doe je zo: zet de plant op 
een lichte plek en geef mest 
en water. En zet de plant in 
de herfst minimaal veertien 
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uur per etmaal in het donker 
om hem weer in bloei te 
krijgen. Dit lukt alleen in een 
kamer waar ’s avonds geen 
kunstlicht brandt.

Cadeautips
-De tuinscheurkalender  
-Bloembollen
-Kiemzadenset   
-Een goede snoeischaar
-Decoglas
Hoe maak je een decoglas of 
-vaas? Doe een laag knikkers 
van helder en gekleurd glas in 
een glas of een transparante 
vaas. Dit staat prachtig en zo 
blijven de bloemen die je tus-
sen de knikkers steekt, stevig 
op hun plaats staan!

Sneeuw schudden!
Prachtig natuurlijk: zo’n dikke 
laag pas gevallen sneeuw. Als 
alles wit is, oogt de tuin heel 
sereen en het is prachtig om 
foto’s te maken. Vorstgevoe-
lige planten worden door een 
flinke sneeuwlaag goed be-
schermd, maar minder prettig 
is het voor groenblijvende 
heesters en coniferen. Onder 
het gewicht van de sneeuw 
kunnen ze flink gaan door-
buigen, met het gevaar dat 
takken of toppen afbreken. 
Maak daarom na een stevige 

sneeuwbui een rondje door de tuin om bij 
planten waarbij dat nodig is, de sneeuw van 
de takken te schudden

Gereedschap nakijken en hou je in!
Misschien moet je gereedschap slijpen en 
in de olie zetten. Doe overigens niets met 
planten als het vriest. Als het gazon bevroren 
is, kun je het beter niet belopen: het geeft 
allemaal schade die pas tijdens het komende 
groeiseizoen verschijnt.
Wat kun je wel doen in de winter?
Als het niet vriest, kun je fruitbomen snoeien. 
Dode en zieke takken van struiken en bomen 
kun je nu verwijderen. Druiven snoeien mag 
in december nog. Het is het ideale moment 
om nog winterstekken te nemen van forsythia, 
sering, deutsia, salix en ribes. Wat nog meer?
- Verwijder bladafval uit uw dakgoten.
- Maak de vogelnestkastjes in je tuin schoon.
- Verf op droge dagen de schutting (of het  
  huisje). 
- Verwijder mos/algen op de looppaden of  
  terras. 
- Voeder de vogels als het koud is. Zet een 
bakje water neer met gaas erover, zodat ze 
er geen bad in kunnen nemen. Regelmatig 
verversen en zeker geen zout in het water 
doen.

Wintergasten
Veel vogels trekken in het najaar naar het 
zuiden om in warmere gebieden te overwin-
teren. In het voorjaar komen ze weer terug. 
De zwaluw is een bekend voorbeeld van een 
vogel die elders overwintert. In het najaar 
komen er echter ook vogels uit Rusland en 



   

Voor u gelezen...
DOOR ALI HAFKAMP
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Scandinavië die bij ons de winter doorbreng-
en. Het gaat dan vooral om ganzen, eenden, 
roodborsten en mezen. Andere vogels, zoals 
ijsvogels en winterkoninkjes, blijven het hele 
jaar hier. Zangvogels trekken in de winter 
vooral naar de steden en dorpen, omdat de 
ervaring leert dat daar het meeste voedsel te 
halen valt. Mezen schakelen in de winter over 
van insecten op zaden en noten. Hun darm-
stelsel wordt er op aangepast.

Maretak, mysterieuze midwinterplant
Rond de kerstdagen zie je bij de bloemist 
volop bosjes maretak. Waar komt eigenlijk het 
gebruik vandaan om hieronder te kussen? En 
is het ook mogelijk om een maretak in je eigen 
tuin te laten groeien? De maretak is een half-
parasiet: met zijn groene blad maakt hij zelf 
suikers, maar water en voedingsstoffen haalt 
hij uit de boom waarop hij groeit. De plant is 
beschermd; je mag hem dus niet plukken. In 
Nederland groeit hij in Limburg op populieren, 
maar hij kan ook voorkomen op appel, wilg en 
eik, al is dat laatste zeer zeldzaam.

Mythen over de maretak
Voor de Kelten was de maretak heilig. Ze 
dachten dat een drank hiervan steriele dieren 
vruchtbaar zou maken. In de Germaanse 
mythologie droomde Balder, god van het licht, 
dat hij zou sterven. Zijn moeder Freya was 
zeer verontrust en reisde naar al het leven op 
aarde, met het verzoek haar zoon te sparen. 
Maar Loki, god van het kwaad, vond één plant 
die zij over het hoofd had gezien; de maretak 
die hoog in de bomen groeide. Loki maakte 
hiervan een giftige pijl, richtte die op Balder en 

liet de pijl vervolgens lis-
tig afschieten door Balders 
blinde broer. Nadat Balder 
dood neerstortte, was Freya 
ontroostbaar. Zij bewoog 
hemel en aarde om haar zoon 
weer tot leven te brengen, 
wat haar uiteindelijk lukte. De 
tranen die zij daarbij vergoot, 
groeiden uit tot witte besjes 
van de maretak. Daarna 
kuste zij iedereen die onder 
een boom doorliep waarop 
maretak groeide. 
Ons kerstgebruik om onder 
de maretak te kussen, vindt 
waarschijnlijk zijn oorsprong 
in deze mythe. De maretak 
werd het symbool van be-
scherming tegen gevaar: in 
Zuid-Nederland hing men tot 
voor kort maretak in de koei-
enstal om onheil af te weren. 
In Frankrijk spreekt men op 
oudejaarsnacht zijn beste 
wensen voor het nieuwe jaar 
onder de maretak uit.
Maretak in de tuin?
Na jaren lukte het me einde-
lijk om succesvol (en legaal) 
maretak op sierappel te laten 
kiemen. Maar het blijft een 
zaak van geduld: de opkweek 
van zo’n boompje duurt vier 
tot vijf jaar. De liefhebber 
kan kiezen uit twee cultivars 
die met name in groeikracht 

verschillen.
Courtabri: vormt een com-
pact, rond kroontje van 1 m 
doorsnee. Bloesem karmijn-
rood, naar wit verbloeiend. 
Sierappeltjes oranjerood, 
blijven tot in de winter aan. 
Klein boompje, kan zelfs in 
flinke kuip op het balkon.
Adirondack: wordt 5 m hoog 
en 3 m breed, met opgaande 
vaasvormige kroon. Bloesem 
wit met iets roze. Kleine 
helderrode vruchtjes. De 
bomen zijn bij verkoop zo’n 
2 m hoog, met een kroontje 
van 15-20 cm doorsnee; 
kleine bomen slaan namelijk 
het gemakkelijkst aan. Op de 
onderstam staan op 1,60-
1,70 m hoogte twee mare-
takjes, goed in het zicht, elk 
zo’n 5-7 cm groot en goed 
vastgegroeid. a

Info: Ad van der Maden te 
Den Hout, tel. 06-48137678. 
Richtprijs van deze unieke 
boompjes; vanaf 75.- euro. 
Bij aankoop krijg je ver-
zorging en plantadvies mee. 
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TIP!
Leuk om er een 
snijplank van 
ongeveer het-
zelfde formaat 
bij te geven. 
Of een houten 
pollepelset. 
Broodnodig 
voor een starter.

PEPERNOTEN
Ja, ja, ik weet het: dit is een kerstnummer. Maar 
toch vraag ik jullie aandacht voor een pepernoten-
winkel. Ja, een pepernotenwinkel. Met wel meer 
dan 35 soorten pepernoten... Grappig, dacht ik 
toen ik er langs liep. En slim, zo vlak voor Sinter-
klaas. Toen ik binnen een zak gembernoten en 
een zak anijskaneelnootjes had uitgezocht en ging 
afrekenen, vroeg ik het meisje achter de kassa wat 
er na Sinterklaas met de winkel ging gebeuren. 
‘O, we blijven gewoon hoor.’ ‘Maar denk je dat 
er mensen zijn die in januari pepernoten willen 
kopen?’ ‘Ja, dat is helemaal de bedoeling. De 
pepernoot gaat net zoiets worden als de stroopwa-
fel: die eet je toch ook gewoon het hele jaar door? 
Dus waarom de pepernoot niet?’
Nou, we zullen het zien. Het is in ieder geval de 
moeite waard er eens binnen te lopen. Alle soorten 
mag je proeven, en echt: ze zijn heel lekker.

Van Delft Pepernotenwinkel
Van Woustraat 101

VOOR ONDER DE BOOM
Mijn dochter gaat het ouderlijk huis verlaten. Ze gaat wonen in een 
studentenflat tegenover de Bijlmerbajes. Als je naar buiten kijkt, zie 
je de gevangenen voor de ramen staan. ‘Die daar linksboven heeft 
een groen shirt aan, en kijk: die daar beneden een rood, en huh, die is 
bloot! Kijk mam, hij zwaait.’
Juist. En wat helpt er om de moeder gerust te stellen? Dat het kind 
lekker gaat koken in haar kleine keukentje. Nou is er gelukkig een 
heel aardig kookboek uitgekomen voor studenten: Handboek voor de 
studentenkok (en late leerlingen). Het omslag is een oude houten snij-
plank: dat ziet er knus uit. Binnenin staan leuke simpele recepten, hel-
der opgeschreven en vormgegeven. Een makreeltje uit de oven, jerk 
chicken en natuurlijk de macaroni met kaas uit de oven. Ook goede 
tips voor als je een kater hebt. Ga maar kind, zorg goed voor jezelf.

#HBVDSK, Handboek voor de studentenkok
(en late leerlingen)
Marjolein Kelderman en Debby Koudenburg
Fontaine uitgevers, 19,95 euro 

Tips & Trends

LEVEN NA DE DOOD
De Spaanse kunstenaar Martin Azua heeft een af-
breekbare urn ontworpen. Op de bodem hiervan ligt 
een zaadje van boom of plant naar keuze. Verder 
is de pot gevuld met kokosnootschil, cellulose en 
samengeperst veen. Na het overlijden (en cremeren) 
van een huisdier of dierbare, kun je de as in deze 
mooie urn stoppen. Deze dient dus vervolgens als 
compost voor de boom of plant. Mooi hoor. Zo 
wordt de overledene helemaal opgenomen in de 
natuur en ontstaat er een groene gedenkplek. 

contact@martinzaua.com
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Trends & Tips 

k KERSTKAARTEN
We ontvangen te weinig 
post tegenwoordig. Alles 
komt binnen via e-mail. 
Ook gezellig, maar een 
fijne ouwerwetse kerstkaart 
van papier, daar kan geen 
supersonische mail tegenop. 
En nee, nou niet mauwen 

dat kerstkaarten te veel zouden kosten. Zelf 
maken! Kost geen drol. Je gaat naar de Praxis, 
de Gamma of Karwei en je zegt daar bij de 
verfbalie dat je je slaapkamer gaat verven, maar 
dat je werkelijk geen idee hebt welke kleur. Een 
beetje servicegerichte medewerker verwijst je 
naar die heerlijke wand vol kleurstalen. En hup, 
je mompelt iets van ‘Oh groen is mooi’ (of rood 
of paars). En neemt terloops wat staaltjes mee. 
En nee, dit is geen diefstal, dit is gewoon heel 
creatief met kleurstaaltjes, dankzij Flexa, Histor, 
Rambo en noem maar op. Kijk nou hoe leuk en 
gemakkelijk! Beetje knippen en plakken en je 
hebt de leukste kaart tussen alle - nou ja alle - 
andere kaarten die nog over de post komen!! 
Tip: koop wat gekleurde A4’tjes bij de copyshop 
in een iets dikkere kwaliteit. Kan je kaart ook 
nog staan.

BARGOENSE WOLF
Wie is er niet grootgebracht met ‘De wolf en de zeven geitjes’? Dit 
sprookje is opnieuw uitgegeven. Nu niet in het algemeen beschaafd 
Nederlands, maar in het Bargoens! Deze Amsterdamse geheimtaal 
werd in de 17e eeuw gesproken door kooplui, schurken en hoeren. 
Veel van deze woorden en zinnen worden nog steeds gebruikt. Je 
hoort het vooral nog veel op de markt en in de Jordaan: “Ik heb de 
gloeiende schurft an dat pokkeweer” of ‘Ik heb je heus wel in smiese 
hoor, met je gore porum.’ Van dat soort werk dus. Ontzettend leuk om 
te lezen en hilarisch om voor te lezen!

De Wollef en de seve geitjes
Een plat Amsterdams sprookie
Door Yazoka, Isbn 978-94-92113-00-9
Verkrijgbaar bij de boekhandel 12,50 euro

WIE WAT BEWAART....
Kijk voor al die ijsjesslobberende types die 
in de kantine dagelijks een ijsje komen halen 
in de zomer, geven we hier gratis een tip. Als 
je nou eens al die houtjes bewaart van al die 
ijsjes, kun je voor de kerst lekker aan de slag! 
De houtjes die je natuurlijk helemaal hebt 
schoongelikt en daarna even in een sopje 
hebt laten weken, gaan we in een lekker likkie 
verf zetten om er vervolgens een decoratieve 
ster van te plakken. Die kun je dan op je muur 
bevestigen, kaarsie eronder en laat de kerst 
maar schuiven! Je kunt de ster ook nog opleu-
ken met kleine kerstlichtjes die je tegenwoor-
dig bijna per meter kunt kopen. Wel goede lijm 
gebruiken, want de verflaag kan ervoor zorgen 
dat de houtjes glad zijn geworden. Bison kit 
volstaat. Crisis of niet, ons maken ze niet gek 
met kerst! Dus wie wat bewaart en vooruit 
denkt heeft wat? Jawel, een vrolijk kerstfeest.

PINDAKAAS
Kijk, als het echt heeeeeeel 
koud wordt, is het goed om de 
vogeltjes een beetje te helpen. 
Maar alleen als het ijs- en 
ijskoud is. Anders verwen je ze 
te veel. En als je het dan doet, 
is dit wel heel grappig. Gewoon 
een pot pindakaas in een hutje. 
Enig om dan stilletjes in de 
wintermaanden in je huisje te 
zitten en te kijken wie er langs 
komt, toch?

Esschert Design 7,95 euro
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Uit de oude doos

Met de klok mee: Ans Geukens met Paul rond 1958, het huisje van Henny en Lo 
in 1957, leren fietsen in de Marialaan
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GODGODGOD. 
EEN TUINHUIS MET EEN 
NAAIMACHINE

Wel eens in de bibliotheek geweest? 
Dan ken je vast Hennie Kamsteeg-
Visser. ‘Ik heb wel wat met lezen en 
administreren.’ 

TEKST: ARIËT VERSTEGEN 
FOTO’S: PRIVÉARCHIEF VAN HENNIE

‘Wat mot je daar 
 nou doen?’

‘Mijn schoonvader woonde op de Kost-
verlorenkade. Hij had aan de andere 
kant van het water een echte groente-

tuin. Mijn zwager had op Ons Buiten een tuin op het 
oude B-complex, hij woonde er ook ´s winters. Zo-
doende wisten wij van het bestaan van volkstuintjes 
én Ons Buiten. Maar ik wist helemaal niets van tuinie-
ren, helemaal niet. Al doende heb ik het tuinieren ge-
leerd. Ik had eens prachtige planten in de tuin. Toen 
kwam Ome Toon langs. Ome Toon (van der Heyden) 
was een voormalig politieman. Hij vroeg aan me: 
‘Wat heb jij daar nou voor planten?’ Het bleek zwarte 
nachtschade te zijn, het grootste onkruid dat er is! 
Dat geeft toch niet? Kijk, door schade en schande 
leer je, toch?

Geschorst
In de eerste naoorlogse jaren was er enorme woning-
nood in Amsterdam. Daarom woonden veel mensen 
op de tuin, ook ’s winters. We hoorden dat en wilden 
dat ook. Je mocht toen pas vanaf 1 mei het park op.  
Op 3 mei 1952 zijn we getrouwd 
en toen meteen, hup, naar de tuin. 
We hadden een huisje gekocht in 
de Marialaan. Maar toen we na 1 
oktober nog woonden, moesten 
we voor de disciplinaire com-
missie komen. Ik ben toen drie jaar voorwaardelijk 
geschorst. We moesten die winter dus weer bij mijn 
ouders inwonen.

Een tuinhuis met een naaimachine
Er was destijds geen wachtlijst voor een tuin en er 
waren dus regelmatig huisjes beschikbaar. Ons huis-
je kochten we van een gezin met kinderen dat naar 
Frankrijk emigreerde. We kochten het met de hele 
inboedel. Ik was heel blij en ik vertelde het tegen 

mijn vader. Zegt hij: ‘Wat mot je daar nou doen?’ Ik 
zeg: ‘Nou, daar gaan we wonen. Alles zit erin, zelfs 
een naaimachine!’  Zegt hij: ‘Godgodgod. Een tuin-
huis met een naaimachine.’ Hij vond het maar niks. 
Later kwam hij graag langs hoor, hij zat dan lekker 
in het zonnetje. Weet je, bij ons thuis was het hele-
maal niet bekend. Ze konden het zich helemaal niet 
voorstellen. 

De bevalling
In 1954 werd Paul geboren. Ik was ´s morgens op de 
fiets nog naar de kliniek op de Camperstraat  [Am-
sterdam Oost, AV] gegaan. Daar zeiden ze dat ik wel 
moest uitkijken, omdat ik spoedig kon bevallen. Ik 
ben weer terug naar de tuin gefietst en daar zat ik 
met allemaal buren om me heen, voornamelijk man-
nen. Er werd overal gewerkt en ik zat daar tussen, 
als hoogzwangere vrouw. Ik had een enorme buik, 
want ik was zwanger van een tweeling. Op de hoek 
woonde Ome Toon, die was er altijd. Dus ik ging 
even naar hem toe, om te vertellen hoe het ervoor 

stond. Die ving me wel op en ik 
kon daar even zitten. Toen kreeg 
ik de eerste weeën en de mannen 
zorgden voor een taxi naar het 
ziekenhuis. Mijn man kwam uit 
zijn werk naar het ziekenhuis en 

was bij de bevalling. Na de bevalling is één van de 
tweeling overleden in het ziekenhuis. We kwamen 
dus met één baby’tje terug op de tuin. De wieg stond 
’s avonds in de keuken, zodat de kleine wat rust had, 
en wij ook. 

Dagelijkse beslommeringen
We hadden zo’n grote zinken teil, die diende als 
zwembadje voor de kleintjes. Ik had ook zo’n zinken 
emmer, waar ik de luiers in waste. Want er waren 

Wie: Hennie Kamsteeg-
Visser (1927)
Op de tuin sinds: 1952
Waar: Marialaan 22
Twee zoons: Paul (1954) 
en Fred (1957)
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DOOR (NACHT)SCHADE EN 
SCHANDE LEER JE, TOCH?

De Nieuwe Haagse weg
In oktober 1967 hebben we ons oude huisje ver-
nieuwd. Toen werd de Nieuwe Haagse weg aange-
legd en honderden huisjes van het tuinpark moes-
ten daarvoor wijken.  Mijn zwager moest ook weg. 
Daar hebben we hout en balken weggehaald.  Dat 
materiaal konden we goed gebruiken. De hele win-
ter hebben mijn man en zijn zwager gewerkt om de 

binnenkant af te timmeren. Ik 
ging dan vaak met de kinderen 
kijken naar de aanleg van de 
nieuwe weg. Dat was een feest! 
Een mooiere speeltuin was er 

niet. Vanaf de hoofdlaan die er nu is tot aan de dijk, 
werd al het veen afgegraven. Dus het was één grote 
waterplas. Voor de kinderen was dat prachtig. In de 
winter was het bevroren en dan konden ze op het ijs 
spelen. 

Het ontstaan van de bieb
Stien Kamps, de moeder van Lucas Kamps, organi-
seerde allerlei activiteiten voor de kinderen van 
Ons Buiten en ik hielp ook altijd mee. Op een dag 
kwam ze met allemaal boeken aanzetten, die ze van 
een boekwinkel had gekregen. In het oude houten 
clubhuis, dat tussen de kantine en de huidige bi-
bliotheek stond, was een kast waar Paul de boeken 
mocht bewaren en uitlenen. Hij was toen 16 jaar. 
Toen het oude clubhuis werd afgebroken, kregen 

nog geen wegwerpluiers. Water haalden we bij één 
van de waterpunten en we hadden een houtkachel-
tje. Op de tuin had je verder alles wat je nodig had: 
kruidenier, melkboer, de bakker met een kar en een 
groetewinkeltje. Mijn man verzorgde de groenten 
en ik deed de bloemen. Hij verbouwde snijbonen, 
sla. Hij werd ‘de Boerenkoolman’  genoemd, om-
dat hij tegen de winter alles daarmee volzette. Hij 
plantte de groenten op een heuveltje. Dat had hij 
ergens gelezen. Het was een hele 
goede zet, want hij had altijd een 
enorme opbrengst. Wat we niet 
op konden, gaven we weg aan 
familie, buren en collega’s van 
mijn man. Hij is een paar jaar geleden overleden. Tot 
op het laatst heeft hij van de tuin kunnen genieten.

Kinderen
Ik had veel contact met Wil Geukens en de kinderen. 
We deden veel samen: water halen, boodschappen 
doen, koffiedrinken, de kinderen opvangen. De 
huisjes zijn best klein, dus alles is zo opgeruimd en 
schoon. Op woensdag was het familiedag in het Am-
sterdamse Bos. Dan namen we de kinderen mee en 
dan hadden we een heerlijke middag met spelletjes 
en zo. En alles op de fiets. Als het slecht weer was, 
met regen of veel wind, dan pakten we de kinderen 
goed in. ‘Ga er maar lekker in lopen,’ zei ik dan. Er 
waren altijd kinderen bij mij op de tuin. Op één van 
de foto’s is Lucas Kamps te zien in zijn korte broek.

Met de klok mee: Fred in het bloemenperk, 
Lo(dewijk) Kamsteeg, Paul in de boom, Paul bij 
Henny op schoot, Lukas Kamps en Henny, oma
en de jongens.
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Winter, het vriest dat het kraakt. Een 
geweldige tijd voor oer-Hollandse 
stamppotten gemaakt met piepers, 

boerenkool en winterwortelen uit eigen tuin. 
Op sloten en plassen in Waterland en Bots-
hol schaatsen we dat het een lieve lust is. 
Snotdruppels vallen van mijn neus op het ijs. 
Angstig probeer ik, gebukt tegen de snijdende 
wind, vastgevroren keutels van ganzen te 
ontwijken. Ganzen vreten veel en maken maar 
matig gebruik van de voedingswaarde van het 
gras. Ze kunnen er niets aan doen dat ze zo 
veel poepen; ze hebben slechts één maag en 
gras verteert niet goed. Koeien zijn daar veel 
beter in: met wel vier magen achter elkaar 
halen die veel meer energie uit gras. De pens, 
netmaag, boekmaag en lebmaag hebben elk 
hun eigen functie in de vertering. Ze zeggen 
weleens dat een koe zelfs uit oude kranten nog 
energie zou kunnen halen. Arm beest.
Er is veel te doen over de koe. De trots van 
Holland en Friesland produceert veel gas en 
mest. En dat levert een bijdrage aan klimaat-
problemen. De aarde warmt op en dat is niet 
goed, maar het is niet de schuld van de koe. 
Er gaan stemmen op om de koe het hele jaar 
binnen te houden. Dat zou het rendement voor 
de boer opkrikken, want de boer heeft het ook 
niet breed. Maar ik zou het jammer vinden. 
Ik koester het idee dat de koe waarvan wij 
melk, boter, kaas en vlees krijgen, buiten heeft 
gelopen. Het is prachtig om ze te zien springen 
als ze na de winter weer naar buiten mogen. 
De boer op Texel waar wij in de voorjaars-
vakantie kamperen, maakt er een heel festijn 
van. Dartelende koeien in de weide. Koffie, 
koek, limonade en een praatje voor de stadse 
mensenkinderen.
Laatst hebben wij een koe gekocht - althans, 
een dertigste deel van een koe. Het dier heeft 
rondgelopen in de weiden van Baambrugge, 
een dorpje ten zuiden van Amsterdam. Onze 
roodbonte MRIJ-koe heeft daar kalfjes gekre-
gen en melk gegeven, en nu levert ze ons 
vlees. Letterlijk een dwarsdoorsnede van wat 
er beschikbaar komt na de ambachtelijke 
slacht: entrecote, biefstuk, suddervlees. En 
ook vlees voor gehakt, hamburger en het trek-
ken van bouillon. Heerlijk vlees van een koe 
die niet in korte tijd is opgevet, maar lekker de 
tijd heeft gekregen. Vlees uit de supermarkt is 
soms malser, maar heeft veel minder smaak. Ik 
kijk nu al uit naar stamppot uit eigen tuin. Met 
worst van eigen koe. a

wij een stukje in een elektrahuisje, ongeveer waar 
nu het EHBO-huisje staat. Paul was ondertussen op 
zichzelf gaan wonen en mijn jongste zoon Fred en ik 
hebben het van hem overgenomen. Op een gegeven  
moment kwam het melkhuisje vrij. Langzaam maar 
zeker groeide de collectie. We kregen vooral boe-
ken van tuinders. Mijn man hielp met het kaften. De 
kaartjes werden getikt voor het uitlenen. Zo gaat het 
nu nog eigenlijk. We schaffen niet veel boeken aan; 
alleen die waarvan we vinden dat we ze echt moeten 
hebben en die we niet krijgen. Ik ben er gewoon in-
gerold. Maar ik heb wel wat met lezen en adminis-
treren, dus dat past me wel. 

Advies voor nieuwe tuinders
Je moet niet denken dat je alleen maar lekker in het 
zonnetje kunt gaan zitten. Veel mensen denken dat  
toch, als ze een keertje langskomen. Het is prachtig 
weer en de tuin ziet er goed uit.  Maar er is ook een  
andere kant: als het regent en koud is, moet je ook 
komen. Neem het weer zoals het is en loop niet weg 
van het werk dat je te doen heb. Kom geregeld en 
hou je tuin bij. Dan hoef je uiteindelijk minder hard 
te werken. Sluit je ook aan bij activiteiten op de tuin. 
Toen mijn man overleed, was ik ineens veel alleen. 
Ik was 84 toen ik op bridgen ging. Dat doe ik nu elke 
week. Ik heb ook een tekencursus gedaan bij Anna. 
Ik vind het heerlijk om met andere tuinders tijd door 
te brengen.’ a
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Mispelkerst
Eigenlijk is het best deprimerend op de tuin, 
deze tijd. Alles is nat en drassig, de planten 
hangen geknapt en slap en het is kil, want de 
zon is altijd achter een boom. 

Als ik mijn schoonvader vraag naar nog wat 
tuintips, zegt hij droog: 
‘De tuin is nu in ruste.’
Goed, oké.
‘Spit wat vrij is, dan kan het lekker door-
vriezen.’
Oké, klaar en wat nu? Binnen zitten bij de 
kachel met een goed boek en een goed glas 
wijn is een optie.
Valt er dan niets meer te eten uit de tuin? De 
prei staat dun en slap te wezen, de spruitjes 
komen maar niet aan de steel, de witte 
kooltjes zijn schattig klein en door slakken 
doortunneld, nou en dan hebben we nog wat 
kruiden. Dat lijkt mij geen kerstmenu.
Dan maar iets met fruit van het seizoen. Van 
de kweeperen die ik van een vriend uit Tonge-
ren kreeg, heb ik kweepeergelei met pepertjes 
gemaakt (zes potten). Van zijn drie kilo mis-
pels moet ik nog mispelgelei maken. ‘Leuk,’ 
zei schoonvader, ‘dat je mispels hebt. Ik heb 
intussen in het wild hier in Uithoorn wel zes 
mispelbomen ontdekt. Als ik daar allemaal van 
geplukt had, had je schoonmoeder een toeval 
gekregen.’

Mijn schoonmoeder vindt het namelijk een 
helse klus om mispelgelei te maken. Ten 
eerste moeten de mispels heel rijp zijn; daar 
komt [zo rot als een mispel’ vandaan. Dat 
betekent, en dat is nu bij mij ook aan de hand, 
dat je daadwerkelijk in de herfst met fruit-
vliegjes zit in de keuken. Het is een plakkerige 
zooi. Als je de mispels kookt, komt er grijs 
schuim vrij, best onsmakelijk. En dan ziet zo’n 
vruchtje er ook nog eens helemaal niet uit; een 

Moes & Meer
ONDER REDACTIE VAN MAARTJE KOUWENBERG

afgestompt bruin bolletje met aan de stompe 
kant een kransje van bruine bloembladeren 
met daarin vijf pitten netjes naast elkaar in 
een kringetje. Ja juist het lijkt wel op een... In 
Engeland noemden ze de mispel vroeger een 
openarse, en onze culinaire Fransen noemden 
het een cul de chien! Haha, ja echt! 

Ten tweede denk ik dat mijn schoonvader met 
emmers vol thuiskomt, en ja, dan worden we 
natuurlijk allemaal wel een beetje chagrijnig.

Maar goed, we zijn er nog niet! Krijg je er al 
zin in? Dan moet, als alles goed gaar is, de 
hele meuk in een zeef met kaasdoek of dunne 
theedoek. Sommige recepten zeggen dat je ze 
een nacht moet laten uitlekken, maar je kunt 
de mispels ook in de doek uitwringen, zodat 
al het sap eruit geperst wordt. Nu heb je mooi 
helder sap.

Meet het opgevangen vocht: voor 600 ml is 
500 gram suiker nodig. Citroenschil erbij of 
een pijpje kaneel en lekker doorkoken. Net zo 
lang tot het stroperig wordt. Het gaat makke-
lijk. In mispels zit heel veel pectine, dus het 
geleert goed. Ook zit het boordevol vitamine 
C.



Dat is wel fijn van de mispel, dat ie nog iets 
goeds heeft. Het is namelijk nogal een rare 
boom. Heel grillig. Hij komt oorspronkelijk uit 
Azië en tot Italië is ie inheems. De Romeinen 
hebben hem meegenomen naar het noorden. 
Eigenlijk heeft de mispel het hier maar zwaar. 
Het grappige is dat de vruchten niet eens rijp 
worden aan de boom. Daar is het hier te koud 
voor. Als de boom al lang zijn blaadjes kwijt is, 
hangen daar nog heel stuurs die mispels. Zo 
van: we gaan er lekker niet af. Dus je moet ze 
plukken. En dan moet je ook nog eens op-
passen voor de doorns. En heb je dan ein-
delijk een mandje vol en zijn ze eindelijk rijp, 
dan heeft ie ook nog een harde schil en vijf 
knoeperds van pitten. Ja, ik begrijp eigenlijk 
wel dat die mispels in de vergetelheid zijn 
geraakt. 
Johannes van Dam begreep daar helemaaaaal 
niets van. Hij vond het echt zoooo vreemd dat 
als hij vroeger in zijn kookboekenwinkeltje een 
schaal met mispels had staan, niemand ze 
wilde proeven. Zie je het voor je: zo’n schaal 
met plakkerige bruine overrijpe vruchten waar 
fruitvliegjes boven vliegen? ‘Nee dank u, ik 
voel me niet zo lekker.’

Nu zitten we eigenlijk met best een zielig 
vruchtje. Ik vind dat ie mee mag doen met 
Kerstmis, ja toch? De armen omarmen.
We maken zuurkool. Met heel veel vlees en 
vet. En als zoetje doen we daar een grote 
schep mispelgelei bij. En wat lees ik nu? De 
Romeinen gebruikte mispels omdat het goed 
was voor de maag en de spijsvertering. Ik zeg: 
perfect voor onze kerstzuurkool!

Ps: dit recept is natuurlijk een vreselijk carni-
vorengerecht. Maar mispelgelei is ook ver-
rukkelijk in de yoghurt en als je hem lekker 
stevig hebt gemaakt, ook heerlijk voor op de 
boterham.
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Zuurkool met mispelgelei
ganzenvet of roomboter
3 uien, fijngesneden
1 kilo zuurkool, gewassen
jeneverbessen
laurierblaadjes
zout
peper uit de molen
250 ml witte wijn (bijvoorbeeld uit de Elzas) 
500 gr hamlappen of schouderkarbonade, in 
stukken gesneden
groot stuk zuurkoolspek
rookworst
andere lekkere worstjes om te bakken

Doe een flinke lepel ganzenvet in een grote 
braadpan, laat smelten en doe de uien erbij. 
Laat zacht worden. Doe een flinke lepel gan-
zenvet in een andere pan en bak de stukken 
vlees even bruin. Doe het vlees daarna met 
het vet bij de uien. Leg de zuurkool erbo-
venop. Jeneverbessen en laurierblaadjes erbij. 
Wijn erbij schenken. Wat zout erover en een 
paar draaien van de pepermolen. Stuk zuur-
koolspek erop en alles even laten koken. Dan 
op heel zacht vuur (petroleumstel) drie uur 
laten garen. (Dat kan natuurlijk ook in de oven 
op een lage ovenstand.) Roer af en toe los en 
kijk of het niet te droog wordt. Als het te droog 
wordt, een scheut wijn, water of appelsap 
toevoegen. Je zult zien dat na een paar uur 
de hamlappen helemaal in stukjes uit elkaar 
vallen. 
Het zuurkoolspek eruit halen en in dikke 
plakken snijden. Rookworst warm laten 
worden op de zuurkool, een half uur of zo. 
Je kunt de plakken spek nu op de zuurkool 
leggen, maar je kunt ze ook nog een beetje 
uitbakken, dat doe ik altijd: zooo lekker!
De eventuele extra worstjes bakken in wat vet. 
Nu de zuurkool op een mooie grote schaal 
leggen en daar bovenop alle vleessoorten. Dat 
ziet er prachtig uit.

Serveren met aardappelen of een lekkere 
romige puree. En natuurlijk met een flinke 
schep mispelgelei. a

Ai, hè verdorie, het was zo lekker dat de schaal 
hier thuis binnen luttele seconde leeg was! ‘Stop 
ik moet nog een foto maken!’ Het was te laat. In de 
Larousse Gastronomique staat een fijne foto, zo 
zag het er bij mij ook ongeveer uit. Maar dan op 
die mooie grote schaal van Oma Liesje.
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Agenda

Snoeiles op Ons Buiten
Het is belangrijk om te snoeien omdat:
1.de vruchtzetting beter verloopt.
2.de boom of heester evenwichtiger groeit
3.de boom of heester een langere levensduur heeft 
4.de plant gezonder is
U kunt inzicht krijgen in de verschillende snoeitechnieken op 
de eerste zaterdag van de maand, behalve in december. We 
starten vanuit de kantine om 10.00 en eindigen ongeveer 
om 12.00 uur. Start op zaterdag 1 november 10.00 uur. Er is 
elke maand een les en onderwerp.
1. Snoeien bij achterstallig onderhoud.
2. Snoeien van druiven op 3 januari. Zelf snoeimateriaal 
meenemen in verband met sluiting kantine en loods.
3. Op 7 maart snoeien van de halfheesters zoals lavatera, 
hypericum, spiraeasoorten en grootbloemige clematis.
4. Op 4 april fruitbomen zoals appel en peer. De kersen-
familie wordt in de zomer aangepakt (pruim, abrikoos, kers 
enz). Aanmelden: gangbaar-37@hetnet.nl

Excursies Oeverlanden
Zondag 22 februari 11.00-12.30 uur 
Speuren naar sporen
Een winterse wandeling door de Oeverlanden. Rein Cremer 
neemt 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 22 februari 
13.00-15.00 uur Soep en zopie
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 ge-
beurt dat ook nu weer met soep, ook 
vegetarisch, en voldoende zopie. Wij 
hopen ook dit keer weer vele mensen 
die de Oeverlanden een warm hart 
toedragen, deze middag te ontmoeten.

Amsterdamse Bos
Zondag 21 december
Modderbeesten 12.00 uur, 13.30 uur 
of 15.00 uur
Lekker aanmodderen in het Bos
Of misschien wel in de sneeuw?
Maak een woest modderbeest. Als er 
sneeuw ligt maken we sneeuwbees-

ten. Voor kinderen van 4 tot 8 jaar en 
hun ouders/begeleiders. O.l.v. Natuur 
is een Feest. 4,50 euro voor kinderen 
en 2 euro voor volwassenen. Het duurt 
een uur. Start is bij De Boswinkel.

Zondagmiddag 21 december 14.00 
uur Gluhweinrondvaart
Vaar met de boswachter door het 
winterse landschap. Hoe ziet een 
winters bos eruit vanaf het water? 
Met een kopje gluhwein in de hand. 
Warm aankleden! 11,25 euro p.p. en 
5,65 euro voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar. Reserveren en kaartverkoop in 

De Boswinkel. Start 
Amsterdamse Ma-
nege. De tocht duurt 
ongeveer een uur.
Zondag 28 december
Oliebollenwandeling 
14.00 uur
Ga met de boswachter 
op pad en sluit de winterwandeling 
feestelijk af met een oliebol. Kosten: 
5,50 euro Max. 25 deelnemers. Start 
bij De Boswinkel. Voor reserveren 
en informatie: De Boswinkel, 020-
5456100, of boswinkel@amsterdam.nl. 
Zondag 4 januari om 12.00 uur, 
13.30 uur of 15.00 uur: overwinte-
ren.
Begraaf jezelf onder bladeren, maak 
een berenhol voor de bosbeer. Ham-
ster een voorraad beukennootjes bij 
elkaar en pof tamme kastanjes op 
de kellykettle en laat het je smaken. 
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar en hun 
ouders/begeleiders. O.l.v. Natuur is 
een Feest. 4,50 euro voor kinderen en 
2 euro voor volwassenen. Het duurt 

Wekelijkse activiteiten – op volgorde dag

Vanaf  Tot en met  Activiteit  Locatie             Aanvang
3 april  25 september    vrijdag Klaverjassen Zaal            20.00 uur
4 april 5 september      zaterdag Inschrijving*  Zaal            11.00 uur

*Zie toelichting onderin tabel

 Maand    Activiteit                 Locatie            Aanvang
4 januari zondag   Nieuwjaarsreceptie               Zaal                     14.00 uur
5 januari maandag    Bestuursvergadering            Bestuurskamer  20.00 uur
2 februari maandag    Vergadering BTC en VFC     Zaal            19.30 uur
2 februari maandag    Bestuursvergadering            Bestuurskamer  20.00 uur
1 maart zondag   Presentatie volkstuinen internationaal   Zaal                     13.30 uur
2 maart maandag    Vergadering BTC en VFC     Zaal            19.30 uur
2 maart maandag    Bestuursvergadering            Bestuurskamer  20.00 uur
29 maart zondag   Paasklaverjassen                  Zaal            12.00 uur

Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen de vitrines, aanplakbiljetten en de Nieuwsbrief.

Opmerkingen
•Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neem hiervoor contact op met de  
 secretaris, bij voorkeur per mail: secretariaat@ons-buiten.nl.

Toelichting
Aspiranten kunnen zich op de 1e zaterdag van de maanden april t/m 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 moet dus tijdig aanwezig zijn. Alleen met een inschrijfvolgnum-
mer kunt u zich definitief inschrijven als aspirant van tuinpark Ons Buiten. De inschrijfkosten 
bedragen 17,50 euro deze moet u contant betalen. Er is geen pinbetaling mogelijk.
NB: Het uitgangspunt is dat u al ingeschreven bent bij de Bond van Volkstuinders voordat u zich 
laat inschrijven op Ons Buiten. Zie voor informatie de website www.bondvanvolkstuinders.nl bij 
inschrijving. 
De toelichting, beantwoording van uw vragen en aansluitend het inschrijven duurt meestal mini-
maal een uur. Dit is uiteraard afhankelijk van het aantal geїnteresseerden.

Overige activiteiten
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Hoe beschermen we onze tuinplanten te-
gen strenge vorst? 
Je kunt zorgen voor bladdekking op de plant en 
op het bladdek nog een laag compost aanbrengen. 
Gunnera, alle wintergroene clematis, leistesteria of 
fazantenbes en de schapekophortensia zijn gevoelig 
voor vorst. Je ziet dat het niet alleen om vaste plan-
ten gaat. Pas beslist geen turfmolm toe! Dit geeft 
zure reactie en kans op schimmel.

Wat kunnen we doen aan de vele zieke 
rododendrons? En welke ziekte  hebben ze 
eigenlijk? 
Je kunt met zo’n specifieke vraag het beste naar een 
rododendronkweker, via internet bijvoorbeeld. In het 
algemeen kunnen rododendrons niet tegen bemes-
ting. Zij behoren tot de heidefamilie die alleen op 
zure voedselarme grond voorkomt. Er is een schim-
mel in het spel die de wortels aantast en een schim-
mel die in de bloemknoppen groeit. Bij de buxus is 
er een vergelijkbaar probleem gaande.

Hoe krijgen we (behalve goed snoeien), 
druiven aan de rank op onze zure grond? 
Plaats de druif op de meest zonnige plaats, liefst bij 
het tuinhuis, omdat dit op zand staat. Alleen met 
compost bemesten.

Hoe kan ik regenwater in mijn tuin opvan-
gen of juist afvoeren? 
Schaf een regenton aan en zet er een kraan op. Bij 
vorst leeg laten lopen en de kraan open laten staan.

Wat te doen aan een kale hulststruik? 
Soms laten deze struiken plotseling veel blad vallen. 
Kijk of de plant te nat staat.

Wanneer is de tuin winterklaar? 
Eigenlijk nooit... De tuin en het tuinhuis vragen 
voortdurend aandacht. Controle bij invallende vorst, 
de goten bladvrij maken, bij storm de bomen contro-
leren, enzovoort.

Hoe diep moet ik mijn bloembollen planten? 
Bloembollen kunnen niet bevriezen vanwege de 
rokken in de bol waartussen lucht zit. Narcissen zijn 
gevoelig voor te diep planten. Als die te diep staan, 
dan bloeien ze niet!

Wanneer moeten we appelbomen snoeien? 
Dit kan van oktober tot en met april.

Voor overige snoeivragen zie de informatie over 
snoeilessen op de linkerpagina hiernaast. 

Vraag &
Antwoord

ONDER REDACTIE VAN GERARD SCHUITEMAKER
een uur. Start is bij De Boswinkel.
Zondagmiddag 18 januari Rond-
vaart met snert 14.00 uur 
Vaar met de boswachter door het 
winterse landschap. Hoe ziet een 
winters bos eruit vanaf het water? 
Met een kop warme snert in de hand. 
Warm aankleden! 11,25 euro p.p. en 
5,65 euro voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar. Reserveren en kaartverkoop in 
De Boswinkel. Start Amsterdamse 
Manege. De tocht duurt ongeveer een 
uur.
Zondag 25 januari koei-
enwandeling 14.00 uur >>                                        

Ga op pad met de boswachter 
en bewonder de mooie Schotse 
Hooglanders. Kosten zijn 4,50 euro 
per persoon, graag gepast en contant 
betalen. N.B. Start is bij de Parkeer-
plaats Schinkelbos (in het Zuiden van 
het Amsterdamse Bos).

Presentatie volkstuinen internationaal
Op zondag 1 maart 2015 vanaf 13.30 
uur wordt in de zaal van ons Vereni-
gingsgebouw op tuinpark Ons Buiten 
een presentatie gegeven van films die 
zijn gemaakt door volkstuinorganisa-
ties in verschillende landen. De films 
zijn getoond tijdens het internationaal 
congres Focus on Allotments wat 
gehouden is in augustus 2014 in 
Utrecht. De organisatie was in handen 
van het AVVN. Wij mogen dit beeld-
materiaal van het AVVN vertonen 
zodat geїnteresseerden er kennis van 
kunnen nemen. Het is heel bijzonder 
om te zien hoe volkstuinparkenen in 
andere landen zijn georganiseerd. Er 
zijn uiteraard veel overeenkomsten, 
maar ook bijzondere verschillen. Wat 
ze zeker gemeen hebben, is de liefde 
voor de natuur en voor alles wat groeit 
en bloeit. In sommige landen worden 
volkstuinen alleen gebruikt om groente 
te kunnen verbouwen, soms mag er 
een huisje worden geplaatst maar niet 
altijd mag je er overnachten. Het is in 

ieder geval heel duidelijk dat er alleen 
in Europa al miljoenen mensen zijn die 
gebruik maken van een volkstuin.
In de bijdrage van Chris Zijdeveld, 
voorzitter van het AVVN, wordt 
duidelijk dat er veel mooie initiatieven 
zijn op volkstuinparken waarbij het 
belang van de leden juist niet voorop 
staat. Volkstuinparken vervullen een 
belangrijke maatschappelijke functie.
Kom dus op zondag 1 maart naar 
Ons Buiten en laat je verrassen door 
de beelden. Uiteraard zorgen wij 
voor een drankje en een hapje. Er is 
volop gelegenheid om met elkaar van 
gedachten te wisselen.
Wij zouden het ook bijzonder op 
prijs stellen wanneer tuinders van 
andere volkstuinparken deze mid-
dag bijwonen. Ook voor aspiranten 
(toekomstige tuinders) is het een 
leuke gelegenheid om zich te laten 
informeren. 

Jan Pot
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De winter is een onmoge-
lijke tijd om aan Natuur-
lijk Tuinieren te doen, 

lijkt het. Toegegeven: wat groeit 
en bloeit laat nog even op zich 
wachten. Bij vorst is de grond 
niet te bewerken – we maken ons 
zorgen om de pas aangeplante 
bolgewassen en over de winter-
hardheid van onze submediter-

Overleven in de winter
Dat het een dooie bende zou zijn in de winter op 
de tuin, is een enorme misvatting. Als wij in onze 
Amsterdamse huizen een beetje binnen hangen, 
is het aan de Riekerweg een drukte van jewelste. 
Vogels en andere dieren overwinteren in de stilte 
op onze tuinen!

TEKST ERIK HOOIJBERG

Natuurlijk Tuinieren
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rane struiken. Maar het loont de 
moeite eens na te denken over de 
inrichting van ons groene para-
dijsje. Wat biedt onze tuin in 
de wintermaanden aan levende 
have? Vergis je niet: er is nog 
steeds veel leven in de brouwerij. 

Eten
Mollen en woelmuisjes doen 
hun best ons gazon om te ploe-
gen op zoek naar voedsel. Mezen 

en roodborstjes bedelen om het 
hardst om strooizaad en vo-
gelpindakaas. Voor de mens is 
de tuin doods, maar zij moeten 
zich maar zien te redden. Met een 
beetje vorst eten ze heel behoed-
zaam zelfs uit je hand. Probeer 
ze maar een beetje te helpen, met 
voer en een beschutte plek om te 
overnachten. Maak, als je dat nog 
niet hebt gedaan, de nestkasten 
nog even schoon, zodat ze een 

Overleven in de winter
fijne plek hebben om te schuilen tegen de gure wind 
uit het oosten.
Het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ heeft een aller-
aardigst initiatief genomen om tuinders een beetje op 
weg te helpen om van hun eigen paradijsje een lust-
oord te maken voor onze ‘wilde dieren’ zoals egels, 
eekhoorns, veldmuisjes, amfibieën en vogels. En ik 
mag dat graag met je delen: ‘Hoe maak je van je tuin 
een plek waar planten, dieren en mensen zich thuis 
voelen? Een tuinreservaat hoeft geen rommelige on-
geordende verzamelplek te zijn van allerlei planten die 
je eigenlijk niet wilt hebben. 

Pimpelmees op kaardenbol (www.natuurfoto-zeevang.nl)

Mol (www.goeievraag.nl)

Sijs op pindajacht (privécollectie Erik Hooijberg)
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Ook als je van een minima-
listische tuin houdt, kun je een 
aantrekkelijk plekje creëren voor 
plant en dier. Voor welke soort 
tuin je ook kiest, er zijn tien ken-
merken die je helpen om van je 
tuin een tuinreservaat te maken.’

Tuinreservaat
Wie daar behoefte aan heeft, kan 
een houten bordje aanschaffen 
met daarop de tekst TUIN-
RESERVAAT. Maar dan moet je 
wel zeven van de volgende tien 
punten op orde hebben:
-Een natuurlijke vijver met gelei- 
 delijke oever.
-Struiken en bomen met      
 vruchten, bessen en noten.
-Zo min mogelijk bestrating.

-Klimplanten en struiken met  
 doornen naast of tegen een  
 gevel.
-Natuurlijke beschutting waar  
 egels onderdoor kunnen.
-Een soortenrijke beplanting met  
 structuur.
-Inheemse planten voor rupsen,  
 vlinders en bijen.
-Een composthoop.
-Rommelhoekjes en takkenho- 
 pen.
-Nestkastjes voor vogels, zoog- 
 dieren en insecten.

Daarnaast kun je een opgave 
doen van de dieren en planten in 
je tuin en je tuin laten registeren 
als tuinreservaat. Het is mooi om 
te zien dat dit lijstje aardig over-

eenkomt met wat Ons Buiten zou willen bereiken 
met Natuurlijk Tuinieren in het algemeen groen en 
op particuliere tuinen. Onze ervaring is dat het even 
duurt, maar dat het wel degelijk werkt. Afgelopen 
jaar hadden we broedende merels in de conifeer en 
broedende koolmezen in een van de nestkastjes. Ver-
moedelijk hadden we ook een nestje van het win-
terkoninkje in een van de struiken, maar we waren 
te voorzichtig om te kijken. Verder hadden we veel 
vlinders, waaronder de gehakkelde Aurelia. En na-
tuurlijk padden en kikkers. De kroon op ons werk 
was toch wel dat we nu ook regelmatig bezoek krij-
gen van een ransuil. Een prachtig gezicht, zo’n uil 
met oortjes. Afgelopen voorjaar zat hij heel even 
klein te wezen in de berkenbomen aan de overkant, 
maar nu zit hij regelmatig in onze bomen. Daar 
overnacht hij en deponeert braakballen op ons ter-
ras. Dochterlief peutert er graag de schedeltjes en 
botjes uit. a

Met de klok mee: merel (www.vogelsiteharen.nl), koolmees (www.volkstuinverenigingheerenveen.nl), pestvogel eet 
bessen (www.natuurfoto-zeevang.nl), ransuil (www.vogeltrackers.nl)
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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 je dochter-
tje of zoontje op de Groentjespagina zou willen staan. Voor 
de rubriek 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 je huisje 
en de tuin horen daar natuurlijk bij. Heb je een bijdrage of een 
tip? Mail dan naar:

redactie@ons-buiten.nl

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

De redactie
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fijne 
feestdagen 

en een 
gelukkig 
2015!

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


