WINTERKLUSJES

NIEUWJAARSDUIK

JACHTLUST

Planten en bomen
snoeien en natuurlijk
bollen planten

Maak een plons
en schrijf je in voor de
nieuwjaarsduik!

Een drastische aanpak:
jachtlust maakt plaats
voor snoeilust
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Beste tuinders,
2021, weer een bijzonder jaar. Het leek erop, in de
aanloop naar de zomer, dat corona zou worden
overwonnen en weggevaagd. Helaas is dat toch nog
niet het geval. Het bleef en blijft nog steeds iets waar
wij rekening mee moeten houden, hoe jammer dat
ook is. Gelukkig konden we toch een aantal leuke
momenten vieren met elkaar, met dank aan allen die
zich hier voor hebben ingezet.
En dan 2022, ons jubileumjaar, hoe gaat dat
eruitzien? Er zijn plannen en ideeën genoeg: er
wordt in de diverse werkgroepjes hard nagedacht
en voorbereid om die ideeën uit te werken. Dat is
nog niet zo eenvoudig, en er moeten nog best wel
hobbels genomen worden. Maar we maken ook
zeker stappen, er zijn al evenement(jes) uitgewerkt en
voorbereid, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we
een mooie verjaardag kunnen vieren met z’n allen.
Zie hiervoor ook de jubileumkalender die u bij deze
glossy hebt gekregen.
Handjes kunnen we natuurlijk nog steeds gebruiken
en buiten de zeer welkome ‘op de dag zelfaanpakkers’ hebben we zeker ook nog wel plaats voor
een paar meedenkers, opstarters en uitwerkers. Het
huidige 100 jaar-kernteam ziet reikhalzend uit naar
uw hulp. Kom op mensen, vele handen, et cetera,
kom ons helpen. De intekenlijst ligt nog steeds in de
kantine, maar een mailtje aan 100jaar@ons-buiten.
nl of mij (voorzitter@ons-buiten.nl) is natuurlijk ook
altijd helemaal prima!
Verder wens ik jullie allemaal een fijn einde van de
decembermaand met veel warmte en gezelligheid
toe. Ik zou willen zeggen: tot 9 januari, wanneer we
het nieuwe jaar op bijzondere wijze zullen ingaan...

Drastische aanpak nodig

Dood hout bij de buren

1 8 	Koo k ku n st

k inderportret
Lievelingsplek en Doritos

Van Sarah van Dongen

9 	nie u wjaar s d u i k

Groentjes
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30

binnen in ons buiten
Judith van de Geertruidelaan

Wil je een bijdrage leveren aan Ons Buiten?
Mail dan naar: redactie@ons-buiten.nl
Met de Nieuwsbrief van Ons Buiten
blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes
Stuur een mail naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl om
je voor deze nieuwsbrief aan te melden

Met warme groet,

Hanneke Weber

Ons Buiten is opgericht in 1922
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SINTERKLAASFEEST
op Ons Buiten
Tekst en beeld: ANNE-MICHELLE SIEGERS

Ook dit jaar vierden we weer sinterklaasfeest
op het tuinpark. Op zondag 28 november
waren alle kinderen en kleinkinderen
van 2 tot en met 10 jaar welkom.
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Het feest begon om 13.00
uur, maar toen de auto’s de
parkeerplaats van Ons Buiten
op kwamen rijden, stonden
de pietjes de kinderen al op
te wachten met pepernoten
en snoep. Wat een gezellige
verrassing! De opkomst was
groot en de allerkleinsten
mochten één begeleider
meenemen.
De kinderen werden in de zaal
ontvangen en kregen bezoek
van de clown Coco Kristal. Die
kende allerlei leuke trucjes
en kon zelfs een heus konijn
tevoorschijn toveren. De
kinderen keken hun ogen uit.
Maar wat bleek: Sinterklaas
wist niet zeker of hij op de tuin

kon komen. Daarom zette dj
Martijn een verzoeknummertje
op: de pinguïndans. Veel
kinderen begonnen te springen
en te dansen. Onder het genot
van pepernoten, chips en
drinken genoten ze enorm.
Eindelijk was het dan zover:
Sint en zijn pieten arriveerden
op de tuin. Sint nam plaats
op het podium in de grote
zaal, vergezeld door twee
hoofdpieten. Sommige kinderen
mochten bij Sinterklaas komen
en lieten zien wat ze allemaal
konden. Zo kon een kind heel
goed de spagaat en een ander
de radslag. Sinterklaas genoot
ervan en de pietjes probeerden
de trucjes na te doen - wat
overigens heel goed lukte.
DECEMBER 2021 | 5

Na afloop kregen de kinderen allemaal
een cadeau. Dat was natuurlijk een
geslaagd einde van een mooie middag.
Met grote dank aan de JOC die dit
weer supergoed georganiseerd heeft!
En natuurlijk de kantinecommissie die
aanwezig was.
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Voor alle tuinders met een beetje lef
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DE ONS BUITEN

NIEUWJAARSDUIK
Tekst: ASTRID MOL

De winter een saai seizoen op de tuin? In
2022 niet. Want voor alle tuinders klinkt op
9 januari het startschot voor het 100-jarig
jubileum van Ons Buiten. Om te vieren
dat we al 100 jaar schoffelen, wieden en
zaterdagse werkbeurten doen, springen
we met z’n allen in De Nieuwe Meer voor
de nieuwjaarsduik. Duik je met ons mee?
Schrijf je dan nu in.

@sarahvandongenillustrations
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Wat gaan we doen
De nieuwjaarsduik belooft een spetterend
Ons Buiten winterspektakel te worden voor
alle tuinders, groot en klein, en voor familie
en vrienden. De duikers kunnen zich vanaf
11.30 uur voorbereiden en een warming-up
doen, het publiek moedigt de zwemmers
aan met toeters en bellen. Om 12.00 uur
gaat iedereen die durft het water in. Je kunt
tot je middel erin plonzen, maar alleen je
grote teen nat maken mag natuurlijk ook.
Ben je de 100e duiker? Dan word je extra in
het winterzonnetje gezet. Na afloop is het
natuurlijk tijd voor een kopje warme snert,

chocolademelk of glühwein.
Waar laat je je tas, handdoek en kleding als
je in het water ligt? Die kun je achterlaten
bij je familie of vrienden aan de kant. Er
zijn ook tenten waar je je spullen kunt
achterlaten en waar je je na de duik kunt
omkleden.
Bubbels op de Nieuwjaarsreceptie
Na afloop van de nieuwjaarsduik zetten we
om 13.30 uur ons feestje voort in de kantine
van Ons Buiten. Daar luiden op de extra
feestelijke nieuwjaarsreceptie het nieuwe
jaar in, en brengen we een toast uit op een
bruisend jubileumjaar.
Duik je met ons mee?
Schrijf je dan in via 100jaar@ons-buiten.nl.
Schrijf in de onderwerpregel
‘Nieuwjaarsduik’.
Je kunt ook inschrijven in de kantine, daar
liggen inschrijfformulieren.
Hoe het verder gaat, laten we je weten. En
houd de website in de gaten voor meer info.
DECEMBER 2021 | 9

Tuintips

Water voor vogels
Als het vriest, is drinkwater voor
vogels niet per se nodig. Vogels
laten de sneeuw smelten met hun
snavels. Wil je ze toch helpen,
dan kun je een vogeldrinkbak
vullen met schoon water zonder
zout of suiker en deze op een
windvrije plek zetten. Gebruik
geen ijzeren of metalen schaal of
bak, omdat vogels hieraan kunnen
vastvriezen. Span een net of gaas
over de waterschaal, zodat de
vogels niet gaan badderen - ze
kunnen dan namelijk doodvriezen.

ASTRID MOL

WINTERKLUSJES

Op uw plaatsen, af:
• Als het niet vriest, kun je bomen en struiken
die te veel in elkaar zijn gegroeid, weer in vorm
snoeien. Je kunt ze nu ook verplanten, maar laat
wintergroene soorten met rust.
• Laat afgevallen bladeren in de border liggen.
Er zitten insecten in die belangrijk zijn voor een
gezonde tuin. Ook vogels, egels en padden
scharrelen graag tussen de blaadjes op zoek
naar lekkers. De bladeren op het gazon mogen er
wel af, die kun je naar de border harken. Te lang
een dikke laag bladeren zorgt ervoor dat er niet
genoeg zuurstof kan doordringen. En doordat het
gras niet kan drogen, gaat het gazon rotten.
• Laatste oproep: voorjaarsbloeiende bollen
plant je tot half december of tot wanneer het gaat
vriezen. Plant de bol ongeveer drie keer zo diep
als de bol hoog is. Meng wat zand of fijn grind in
het plantgat. Zo gaan de bollen niet rotten als de
bodem te nat wordt.
• Sneeuw biedt je planten bescherming, dus
laat sneeuw gerust liggen. Loop niet over een
besneeuwd gazon, want dan beschadigt het
gras. Dreigen je planten te bezwijken onder de
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sneeuwlast, schud de sneeuw ervan af.
• Gladde paden? Strooi liever niet met zout, want
dat is slecht voor de borderplanten. Gebruik
scherp zand of zaagsel.
• Een goede gewoonte in de winter: kalk
strooien. Kalk verlaagt de pH (zuurtegraad)
van de grond en activeert het bodemleven.
Doordat de grond minder zuur wordt, komen er
voedingsstoffen vrij die de plantenwortels beter
kunnen opnemen. Ook verdwijnt mos in het gras.
En dat zie je allemaal straks terug in gezond
groeiende planten. Volg de dosering op de
verpakking.
• Januari is dé tijd om zomerbollen en zaden
te bestellen. Dan is alles nog op voorraad en
kun je volop kiezen op kleur, geur, hoogte en
bloeimaand.
• Buiten zaaien kan nog niet, maar binnenshuis
kun je alvast beginnen met de moestuin. In
februari kun je prei, chilipeper, paprika, aubergine,
zomerkolen en radijs voorzaaien. In maart zijn de
tomaten aan de beurt.
• Check de knoppen van de rododendrons.
Sommige dikke, puntige bloemknoppen worden
bruin en komen niet uit. Als ze bruin zijn, zitten er
larven van de rododendroncicade in. Breek de
knoppen af en gooi ze weg om nog meer schade
te voorkomen.
• Haal in januari de wilde scheuten bij rozen weg.
Ze groeien uit de onderstam of wortels en je
herkent ze aan een dunne, snelgroeiende steel.
Zoek de aanhechting in de grond en draai de
scheuten eraf. Zo komen ze niet meer terug. Als
je ze netjes snoeit, lopen ze weer uit en dat geeft
juist meer scheuten.

Water weg
Loopt je tuin onder als het lang
en veel regent? Grote kans dat de
wortels van de planten gaan rotten.
Remedie: leg een grindstrook aan
waarin het overtollige regenwater
kan wegzakken. Door de vele
ruimtes tussen het grind kan veel
regenwater worden opgeslagen.
Een grindstrook kan rondom je huis,
maar ook om je grasveld of tegen
de border aan. Graaf een geul van
zo’n 50 cm diep op de plek waar
het water blijft staan. Bekleed de
geul met anti-worteldoek, zodat
de grindstrook niet dichtslibt met
zand. Zet het worteldoek aan de
zijkanten vast met grondpennen.
Vul de geul helemaal met grind.
Grindsoorten die geschikt zijn
voor drainagetoepassingen en die
niet al te duur zijn: drainagegrind,
boerengrind of wit grind.

Vijver ijsvrij
Heb je een vijver en wil je niet
dat hij dichtvriest, laat dan een
bal in het water drijven of zet er
een bundel bij elkaar gebonden
riet in. Zo blijft er zuurstoftoevoer
mogelijk voor vissen en kikkers.
Op deze manier houd je overigens
ook een regenton voor een deel
ijsvrij. Voor een paar tientjes zijn er
ijsvrijhouders te koop die giftige
gassen
laten
ontsnappen
en zuurstoftoevoer mogelijk
maken bij een dichtgevroren
vijver. Ligt er behalve ijs ook
sneeuw op de vijver? Veeg
die eraf, zodat waterplanten
genoeg licht krijgen.
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Amaryllis in de vaas
De klassieke wit, rood of rood-wit
bloeiende amaryllis past prachtig
bij kerst. Zeker als je de snijbloemen
in een mooie, hoge en stevige vaas
zet met wat heerlijk geurende,
grijze eucalyptustakken. Knip de
stelen recht af en zet de amaryllis

biologisch gekweekt, zonder
kunstmest
of
chemische
bestrijdingsmiddelen.
Zo werkt het: je gaat naar een
uitgiftepunt
in
jouw
buurt
(in Amsterdam aan de Tom
kunt
ophalen bij je
eigen uitgiftepunt.
Kijk voor info op
adopteereenkerstboom.nl.

Tuinvogeltelling

in ondiep water om scheuren
en opkrullen van het uiteinde
van de steel te beperken. Om te
voorkomen dat de stelen knakken
door de topzware bloemen, kun je
een op maat geknipte bamboestok
in de holle steel steken. Zet de
vaas op een koele plek en niet op
de tocht of in de buurt van een
fruitschaal. Ze staan zo’n twee
weken en geven zo’n drie tot zes
bloemen per steel.

Schreursweg) en zoekt een mooie
boom uit. Een adoptieboom kost
tussen 25 en 55 euro, afhankelijk
van de hoogte. Elke boom
heeft een uniek nummer. Door
dit nummer te registreren, kun
je volgend jaar je eigen boom
opnieuw adopteren. Zo krijgt je
kerstboom een eigen ‘thuis’. Boven
op de adoptieprijs betaal je 10
euro statiegeld. Dat geld krijg je
terug als je de boom in januari in
goede conditie terugbrengt.
Iedereen die zijn boom heeft
geregistreerd, krijgt in november
een e-mail waarin staat hoe je je
eigen boom in december weer

Op 28, 29 en 30 januari kunnen
we weer vogeltjes tellen. Hoe
meer mensen meedoen met de
tuinvogeltelling, hoe beter. In de
winter zoeken vogels beschutting
en eten in de tuinen, en dan kun
je ze makkelijker tellen
dan in het voorjaar
of najaar. Vorig
jaar werden bij de
Riekerweg vooral
de koolmees,
pimpelmees,
ekster, merel en het
roodborstje gespot.
Weten hoe het werkt?
Kijk op Vogelbescherming.nl/
tuinvogeltelling.

Adopteer een
kerstboom
Miljoenen kerstbomen
verdwijnen
elk
jaar
in de verbrandingsoven.
Niet
nodig,
want
bij
‘AdopteerEenKerstboom’
huur je een kerstboom
die in januari weer terug
wordt geplant. Zo
gaat een kerstboom
meerdere jaren mee.
De bomen zijn
allemaal

12 MAART 2021
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Dood hout
bij de buren

NATUURLIJK
TUINIEREN
Tekst: RUUD JANSEN
Inleiding en nawoord: ERIK HOOIJBERG
Afbeeldingen: RUUD JANSEN, ERIK HOOIJBERG
en de website eis-nederland.nl/posters

B

uiten is het guur. De
tuin is winterklaar; dat
wil zeggen: de bollen
zijn geplant, afgevallen
bladeren zijn tussen de
struiken op een hoop
gegooid voor muizen, egels
en insecten en het vogelvoer
wacht op klanten.

Deze tijd is bij uitstek geschikt om
te lezen bij een goed glas wijn.
Zo stond er een leuk stuk in het
dagblad Trouw van Loethe Olthuis:
‘Net een sprookje’, Trouw Tijdgeest,
6 november 2021. Ze schrijft het
volgende over een dode boom:
‘Vervelend misschien, maar als je
zo’n aangetaste boom laat staan,
is die een paradijs voor torretjes,

2021
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kevers, duizendpoten en spechten’.
Aan de Jan ter Haarlaan staat zo’n
boom. Een els met meerdere
spechtengaten en bezaaid met
paddenstoelen. Daarvan mogen
er best wat meer staan op ons
tuinpark, voor meer biodiversiteit.

vormen een mooie broedplaats
voor vogels, helaas zijn ook de
halsbandparkieten holenbroeders.
De dode bomen worden snel door
schorskevers gevonden en die
brengen in de gangen schimmels
in het hout naar binnen. Er groeien
paddenstoelen op de stammen naast
mossen, korstmossen en eikvarens.
Samen met alle beestjes zorgen zij
ervoor dat de boom langzaam wordt
omgezet in vruchtbare grond. Dood
hout speelt een sleutelrol, een groot
deel van de diersoorten is afhankelijk
van dood hout. Veel dood hout in het
bos leidt tot een grotere biodiversiteit.

Door voorzichtig op
de zwammen te
kloppen, vallen de
kevers ervan af
In De Oeverlanden komen we dood
hout volop tegen in het moerasbos,
langs de boszomen en in het
Jaagpadbos.’

Kevers van dood hout
Gewapend met een schroevendraaier wipt Ruud schors op
van dode bomen op zoek naar
kevers. Er zijn specialisten te
vinden onder de schors of op de
boomzwammen. Liggend hout is
natter dan staand hout met elk een
eigen soortenrijkdom. ‘Op menige
boomstam zijn knaagsporen te zien
van de larven van schorskevers, wip
je de schors omhoog dan is er een
kans dat je vette vuurkever larven ziet
kruipen. Boomzwammen zoals de
zwavelzwam zijn vaak rijk aan kevers.
Door voorzichtig op de zwammen
te kloppen, vallen de kevers ervan
af. Er komen altijd veel kevers af op
paddenstoelen met rijpe sporen, die
vervolgens worden genuttigd. Van de
aan hout gebonden kevers leven er
46 achter schors, 33 in het hout, 15
in molm, 36 in de paddenstoelen en 1
op boomsap. Daarnaast leven op de
boomstammen tussen het mos nog
vele andere soorten loopkevers en

kortschildkevers.’

Groot aandeel kevers is
afhankelijk van dood hout
Als echte wetenschapper doet Ruud
al jaren onderzoek naar kevers.
‘Meerjarig onderzoek naar de kevers
van De Oeverlanden heeft bijna 1.000
soorten opgeleverd, bijna een kwart
van de in Nederland voorkomen

Els met elzenweerschijnzwammen
(foto Erik Hooijberg)

Larve van de vuurkever
(foto Ruud Jansen)

Dood hout laten liggen of
staan. Tja, waarom eigenlijk?
Een geweldig interessant en vlot
lezend artikel over het belang van
dood hout staat in het halfjaarblad
van onze buren, Vereniging ‘De
Oeverlanden blijven!’ (Oever nr
82, najaar 2021 en online www.
oeverlanden.nl). Ruud Jansen
doet onder meer onderzoek naar
kevers die in landschapspark De

Oeverlanden voorkomen en schrijft
het volgende op de vraag waarom
natuurbeheerders vaker dood hout
laten liggen. ‘Het is bekend dat dode
bomen van grote waarde zijn voor
vogels en allerlei ongewervelde dieren.
De holen in de nog staande bomen

Gangen van schorskevers
(foto Ruud Jansen)

Els met spechtengaten
(foto Erik Hooijberg)
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Hagedissenburcht
(NT-project Jochem Udo, foto Erik Hooijberg)

goede ontwikkeling van het bos en op
een goed bosbeheer waarin er ruimte
is voor dood hout en de daarbij
behorende organismen.’

Dood hout is zeer waardevol
voor de fauna

keversoorten en vergelijkbaar met het
veel grotere Amsterdamse bos. De
grote diversiteit zien we ook terug bij
andere insectengroepen als vlinders,
bijen en wantsen. Als je door het
terrein heen wandelt of fietst zie je
de afwisseling van bos, bloemrijk

Moerasbos in de Oeverlanden
(foto Ruud Jansen)
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grasland en moeras. Deze combinatie
van biotopen leidt samen met een
goed natuurbeheer tot een hoge
biodiversiteit. 13% van de kevers in
De Oeverlanden blijkt een soort te
zijn die afhankelijk is van dood hout.
Een hoog aandeel. Dit duidt op een

‘Dood hout is niet alleen voor kevers
belangrijk. Ook voor bijvoorbeeld
een groot aantal soorten mieren,
vliegen, wantsen, wespen, vlinders,
pissebedden, springstaarten,
miljoenpoten, vogels, paddenstoelen,
mossen en korstmossen is dood hout
van levensbelang. En daar komen
de talrijke soorten die dood hout
gebruiken voor hun overwintering nog
eens bij. In het gebied zijn regelmatig
padden en kleine watersalamanders
onder schors aangetroffen. Het is
belangrijk dat er voortdurend dood
hout van verschillende boomsoorten
(hard- en zachthout) en leeftijden
aanwezig is, staand en liggend.
Gelukkig wordt dood hout niet
verwijderd in De Oeverlanden zoals
in veel bossen nog gebeurt (voor de
houtopbrengst) en zo is er ruimte voor
een diverse fauna.’

Keverfamilies, gevonden in De Oeverlanden
Bloemspartelkever
Bloemweekschilden
Boktorren
Boomzwamkevers
Dwerghoutkevers
Dwergkniptorren
Glanskevers
Haarvleugelkevers
Houzwamkevers
Kerkhofkevers
Klopkevers
Kniptorren

Kortschilden
Mierkevers
Molmkogeltjes
Platsnuitkevers
Platte schorskevers
Prachtkevers
Prachtzwamkevers
Schijnkniptorren
Schimmelkevers
Slijmzwamkevers
Snuittorren
Somberkevers

Diversiteit aan bomen, staand
en liggend
Ruud geeft aan dat er in De
Oeverlanden met name veel
wilgenhout te vinden is. Hout dat
niet bijster rijk is aan kevers. Een
grotere bomendiversiteit van
bijvoorbeeld populier, abeel, es,
esdoorn, berk en eik zou ook meer
soorten kevers aantrekken. Op Ons
Buiten staan nog heel veel meer
inheemse soorten en ook exoten.
Veel dood hout wordt echter direct
geruimd na de kap. Ambtenaren
van de gemeente Amsterdam die
zich onder meer bezighouden
met onze aanvragen voor een
kapvergunning hebben geadviseerd
om ook eens wat delen van dood
hout te laten staan. Dat moet
natuurlijk wel veilig kunnen, want
we hebben geen moerasbos zoals
in landschapspark De Oeverlanden.
Dode stammen liggen al veel op
de hagedissenplaats tegenover

Hagedis(internet)

Spartelkevers
Spiegelkevers
Spitshalskevers
Truffelkevers
Vuurkevers
Weekschildkevers
Werfkevers
Winterkevers
Zwamkevers
Zwamspartelkevers
Zwartlijven

de jeu-de-boulesbaan en een
paar houtwallen. Enkele tuinders
hebben al staand dood hout in
hun tuin. Door natuurlijk tuinieren
kunnen we daarvoor zorgen op
de vogeleilandjes tegenover het
jubileumhuisje en elders, voor nog
meer soorten insecten en een
grotere biodiversiteit.

Literatuur
De cursief weergegeven delen zijn
citaten uit het artikel van Ruud
Jansen in Oever 82, najaar 2021.
Deze citaten zijn met toestemming
van de auteur overgenomen,
evenals een aantal van de getoonde
foto’s. In zijn artikel is ook een lijst
met 130 keversoorten opgenomen
die zijn waargenomen in
landschapspark De Oeverlanden en
een opgave van wetenschappelijke
literatuur (zie daarvoor
www.oeverlanden.nl).
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Kevers (Theodoor Heijerman,
EIS Nederland)

KOOK
Kunst

Engelslinger

Wat heb je nodig?
Een mixer met gardes en deeghaken, deegroller, bakpapier,
uitsteekvormpje of papieren sjabloon van de engel en kerstlint

Tekst en illustraties : LILY VAN DE VELDE

De wintertijd is weer ingegaan en terwijl ik dit
stukje schrijf, hangt er in de bomen in mijn straat
feestverlichting. Van familie uit Ierland krijg ik
foto’s van kinderen die met Halloween langs de
huizen gaan met lichtjes en daar óf geweldig
schrikken omdat iemand zich verkleed als
heks of spook de deur opendoet, óf op
lekkernijen worden getrakteerd (trick or
treat). In sommige delen van Nederland
komen de kinderen met Sint Maarten
langs de deuren in de hoop allerlei
		 lekkers op te halen. Kortom: het is van oudsher
een tijd waarin we de donkere dagen opvrolijken met extra
lichtjes en lekkernijen.
Het leek mij dan ook leuk om een recept te delen van
eenvoudige zandkoekjes die je bijvoorbeeld in de vakantie
kunt bakken. Ik heb een sjabloon van een engel gemaakt, zodat
je de koekjes aan een lint zou kunnen rijgen en als slinger in
de kerstboom kunt hangen, of er een andere plek mee kunt
versieren. Bij het uitproberen van het recept bleek echter dat
koekjes met behulp van een sjabloon uit deeg snijden helemaal
niet zó simpel is. Je kunt het beter doen met een koekjesvormpje
of - als je geen leuke kerstvormpjes hebt kunnen vinden - met
een glas. Je kunt daar ook nog een extra rondje uitsnijden met
een appelboor, zodat je kransjes krijgt. Ook deze koekjes kun je
versieren zoals je wilt en er een gaatje in maken, zodat je ze aan
een lint kunt rijgen.
Veel plezier in ieder geval, fijne feestdagen en een goed begin
van ons jubileumjaar!
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150 g boter
100 g witte basterdsuiker
1 el citroenrasp
200 g bloem
2 el speculaas- of koekkruiden
bloem
1 ei (splitsen)
kristalsuiker

Verwarm de oven voor:
Elektrische oven: 170 °C
Heteluchtoven 150 °C
Baktijd: 25 minuten

Klop de boter met basterdsuiker en citroenrasp tot een luchtige witte
crème in ca. 4 minuten.
Zeef bloem, speculaas- of koekkruiden. Mix dit met de mixer met
kneedhaken door het botermengsel en voeg ook het eigeel toe.
Kneed de deegkruimels met koele handen tot een samenhangend
deeg. Rol dit tot een bal, verpak deze in vershoudfolie en laat de bal
30 min (of langer) in de koelkast rusten.

Bekleed de bakplaat met bakpapier.
Bestrooi het werkvlak dun met bloem. Rol het deeg uit tot een lap met
een dikte van 5 mm.
Steek met behulp van een uitsteekvormpje of een glas zo veel
mogelijk kerstkoekjes uit en leg ze met behulp van een bakspaan
op de bakplaat. Kneed het resterende deeg tot een bal en rol deze
opnieuw uit tot al het deeg gebruikt is. Leg de kerstkoekjes met een
tussenruimte van 3 cm op de bakplaat.
Als het gelukt is een uitsteekvormpje in de vorm van een engel te
vinden, steek dan met behulp van een prikker uit beide vleugels een
rondje (ca. 3 mm): zo kun je ze straks rijgen.
Klop het eiwit los met 1 eetlepel water en bestrijk de koekjes hiermee.
Bestrooi ze met kristalsuiker (of een andere decoratie).
Bak de kerstengeltjes, -balletjes of -kransjes in ca. 20 minuten
lichtbruin en gaar. Schuif het bakpapier met kerstkoekjes meteen
op het aanrecht en maak met een prikker de rondjes iets groter (de
koekjes zijn nog zacht).
Laat de koekjes helemaal afkoelen.
Rijg de engeltjes door de gaatjes aan een lang lint, leg steeds aan
beide zijden naast de engeltjes een knoop, zodat ze niet kunnen
schuiven.
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GROENTJES
GROENTJES

Teken een patroon op papier (je
kunt bijvoorbeeld een leuk plaatje
van internet halen).
Wikkel je papier om het blikje
heen en plak de uiteindes
eventueel vast met tape, zodat het
blaadje goed blijft zitten. Daarna
sla je om de 1 à 1,5 centimeter
een gaatje in het blikje met
een spijker (en een hamer).
Omdat er ijs in het blikje zit,
deukt het blikje niet in. Als je een
lampion maakt, sla je aan de
bovenkant aan beide zijden ook
een gaatje. Daar kan later het
draad doorheen. Nu laat je warm
water op het blikje lopen, zodat
het ijs smelt… Afdrogen en klaar!
Een led-wachinelichtje is handig dat wordt namelijk niet warm.

RIAN KNOP

Winterpret
Het is donker, de kortste dag
van het jaar is net voorbij. Dat
betekent dat de dagen weer
langer worden! Maar laten we
nog even genieten van de winter…
Gezellig binnen, knutselen,
bakken en kerst vieren. Misschien
schaatsen en sneeuwpoppen
maken, want vergeet niet dat
buiten zijn ook in de winter
belangrijk voor je is. Je krijgt er
energie van, je maakt vitamine D
aan in de buitenlucht en die heb je
hard nodig.
Als je naar Ons Buiten gaat met je
ouders, is er vast wat te klussen.
Moet de schutting
verstevigd worden? Dat is een
goed karweitje voor de winter,
omdat er nu weinig planten
tegenaan groeien. Het kan ook
zijn dat je daar helemaal geen
zin in hebt: laat je ouders die
schutting maar lekker
zelf doen! En
wat ga jij dan
doen? Jij kunt
bijvoorbeeld
voor de
vogeltjes
zorgen; die
hebben in de
winter wel wat
extra’s nodig.
Maak eens een gevulde
dennenappel, die ziet er ook nog
eens mooi uit:
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Benodigdheden:
- dennenappel
- touwtje
- ongezouten (!) frituurvet
- allerlei zaden
- zonnebloempitten
- schaaltje
- mesje
Zo doe je dat:
1. Droog de dennenappel op de
verwarming. Hierdoor gaat hij
openstaan. Maak het touwtje er
stevig aan vast.
2. Smelt het frituurvet tot het net
zacht geworden is.
3. Met een mesje of met je
handen smeer je de dennenappel
dicht met vet.
4. Leg het mengsel van zaadjes
en zonnepitten op een schaaltje
en rol de dennenappel hier stevig

doorheen, zodat de zaadjes in de
openingen gaan zitten.
5. Laat de dennenappel even
afkoelen of hang hem meteen
buiten op.
En als je het koud hebt gekregen,
gaan jullie boompje verwisselen.
Dan warm je zeker weer op! Zoek
een mooie plek met veel bomen
(of paaltjes). Eén is de tikker en
de anderen gaan allemaal bij een
boom staan. Het is de bedoeling
dat je steeds van boom wisselt.
Tijdens het rennen naar een
andere boom kun je getikt worden
en dan ben jij de tikker. Om het
extra moeilijk te maken, kun je
afspreken dat er maar één bij één
boom mag staan. Snel rennen en
opletten dus!

Lampion maken
Je zult nu wel moe zijn en zin
hebben om naar binnen te gaan.
Als je nog energie hebt na een
fijne dag buiten, kun je van een
leeg blikje een mooie lampion of
waxinelichthouder maken. Je hebt
misschien wel wat hulp nodig,
want zo’n blikje kan best scherp
zijn. En het is soms lastig om er
gaten in te maken.

Wat heb je nodig?
- blikje gevuld met water dat je
hebt laten bevriezen
- viltstift of potlood
- papier
- hamer
- spijker
Als het een lampion wordt, heb je
ook nodig:
- een nijptang en draad

KINDERPORTRET
Voornaam: Jill
Leeftijd: 9 jaar
Groep: 6

Jill

Lievelingsboek:
Dagboek van een
muts

Lievelingsdier:
Panter
Leukste om te
doen:
Acteren en
dansen

Lievelingsplek
op de tuin:
Het grote veld bij
de kantine
Dit koop ik in de
kantine:
Doritos
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Wie komt de
EHBO-COMMISSIE
versterken?
Tekst: ARIEN DE JONG
Beeld: BABS HOGENKAMP & CARLA KRSTEL

D

e EHBO-commissie
op Ons Buiten
is op zoek naar
versterking. Vader
en dochter Sol runnen
deze commissie samen en
vertellen waarom EHBO op
het tuinpark belangrijk is:
‘Je krijgt een uitgebreide
cursus. Daar hebben
medetuinders, maar ook de
EHBO’ers zelf, 365 dagen
per jaar profijt van.’
Arnold Sol (64) leidt de groep
sinds 1995. Zijn dochter
Stephanie (32) besloot op haar
negentiende met hem samen te
werken. Ze zijn er het hele jaar
achter de schermen zoet mee.
Stephanie: ‘Er valt heel wat te
regelen. We nemen de planning
van evenementen door met de
JOC, zodat de EHBO’ers zich
vroegtijdig kunnen inschrijven
in het rooster hiervoor. Bij
de zeskamp, sport en spel,
kindervissen et cetera zijn ze
aanwezig in drie ploegen van
drie. Elke ploeg voor zo’n twee
á drie uur. Communicatie
gaat via een groepsapp en
e-mail. Verder organiseren
we een beginnerscursus
en herhalingslessen: twee
dagdelen per jaar. En niet
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onbelangrijk: elke EHBO’er
krijgt een blauwe tas vol
hulpmiddelen. Wij houden
de houdbaarheidsdatum van
de spullen in de gaten en
bestellen zo nodig nieuwe.
Ook houden we de lijst met
namen en tuinnummers van
EHBO’ers bij. Die hangen in
de informatievitrines bij de
ingangen van het tuinpark. Tip:
maak er een foto van, dan weet
je deze mensen te vinden in
geval van nood.’
Van wespensteek tot
kneuzing tot val uit boom
Arnold benadrukt het belang
van genoeg EHBO’ers op ons
park: ‘We hebben nu elf leden,
maar mensen worden ouder
of hebben het te druk en
haken af. Als we meer leden
hebben, worden mensen ook
minder vaak ingeschakeld.’
Daarnaast voorziet hij ook
meer ongevallen: ‘Door de
vergrijzing, maar het lijkt ook
alsof er steeds meer insecten
zijn. Zo’n tachtig procent van
de (gelukkig) kleine ongelukjes
betreft kinderen. Dit jaar waren
er veel teken. Wij halen die
eruit om te voorkomen dat
tuinders de ziekte van Lyme
krijgen. Ook behandelen we

veel wespensteken, doordat
kinderen vaak op hun blote
voeten in het gras lopen.
Ouders raken dan soms in
paniek. Wij kalmeren ze en
doen azijn op de steek. Verder
hebben we vaak kneuzingen bij
sportevenementen: kinderen die
in de schelpen op het pad vallen,
schaafwonden. En valpartijen
uit bomen of van het dak. Ook
zijn er wel ongelukjes met
gereedschap natuurlijk.’
Echt zware ongelukken
hebben ze niet meegemaakt.
Voor ernstige hartproblemen
beschikt Ons Buiten over twee
AED-apparaten. Eén in de
kantine en één in het EHBOhok, naast de kindermoestuin.
In dat hok staan overigens ook
verschillende hulpmiddelen,
zoals een rolstoel, krukken
en rollators. Die kunnen ook
gebruikt worden voor bezoekers.
Je kunt deze aanvragen via de
kantine.

EHBO / REANIMATIE
Karin van Baarsen
Reenze van Brug
Martin de Jong
Willeke Keizers
Carla Kristel
Sanne Lassooy
Zulema Sanoja
Diny Groeneveld
Valerie Huiskens
Arnold Sol
Stephanie Sol

Johannalaan 45
Johannalaan 45
Johannalaan 50
Annalaan 116
Berthalaan 220
Linalaan 251
Linalaan 263
Linalaan 267
Linalaan 284
Mathildelaan 438
Mathildelaan 438

* Contactpersoon Arnold Sol
Let op! Wij verstrekken geen medicijnen.
Alleen Eerste Hulp Bij Ongevallen
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ONS BUITEN
AMSTERDAM
ANNO 1922

De beginnerscursus
De EHBO-opleiding wordt
betaald door het tuinpark en
gegeven door professionele
opleiders via het Oranje Kruis.
De cursus is verspreid over vier
zaterdagen, start in januari
en gaat door met minstens
zes cursisten. Als er - en dat
hopen Arnold en Stephanie van
harte - veel meer aanmeldingen
komen, wordt de cursus twee
keer gegeven.
Stephanie: ‘Voorwaarde is wel
dat je minstens vijf jaar blijft
en ongeveer drie á vier keer
per jaar een paar uur bij een
evenement aanwezig bent. De
cursus behandelt algemene
EHBO, maar is ook aangepast
aan de situatie hier op de tuin.
Bijvoorbeeld de verschillende
leeftijdsgroepen, van senioren
tot heel (en veel) kleine
kinderen. Dat zorgt er ook voor
dat je er zelf 365 dagen profijt
van hebt.’
Heb je interesse?
‘Je kunt je opgeven door mij een
mailtje te sturen: Stephanie.
westera@gmail.com. We willen
graag je naam, tuinnummer,
telefoonnummer en
e-mailadres weten. En als je dat
voor
2 januari 2022 kunt doen,
Lijster
heel graag!’
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ZONNEBLOEM
WEDSTRIJD
Zoals jullie waarschijnlijk wel
weten, bestaat Ons Buitenvolgend
jaar honderd jaar! Er gaan (vast)
allemaal leuke en spannende
dingen gebeuren... Zo hebben wij
(Erik Hooijberg en Carla Kristel) van
de afdeling ‘Groen’ bedacht een
zonnebloemwedstrijd voor jullie te
organiseren.

Data en tijden cursussen 2022
Beginnerscursus
De beginnerscursus bestaat uit vier dagen van 9-16: drie
dagen en een examendag: zaterdag 22 en 29 januari, 5
februari, 12 februari: les en examen.

Hoe werkt het?
Ergens begin volgend jaar kunnen
jullie bij het winkeltje op het
tuinpark (de Winkel van Schinkel)
een zakje met zonnebloemzaadjes
ophalen. Bij dit zakje zit een
handleiding ‘zonnebloem zaaien’.
We laten nog wel weten wanneer
deze zakjes voor jullie beschikbaar
zijn. Geef nu maar vast aan je

ouders door dat je mee wilt doen,
dan kunnen jullie een plekje in de
tuin uitzoeken. Dat moet natuurlijk
een mooi zonnige plek zijn.
En nu komt het spannende,
want … wie heeft uiteindelijk de
mooiste zonnebloem? Er komt een
deskundige jury langs jullie tuinen
om dat te beoordelen en je kunt
een leuke prijs winnen.
Verder vinden we het leuk als we
tussentijds foto’s ontvangen van
jullie bloemen. Je kunt deze mailen
naar carla.kristel@ons-buiten.nl.
Veel plezier ermee!
Erik en Carla

De herhalingslessen
De herhalingslessen zijn verdeeld over twee dagen van
9-16: zaterdag 12 maart en 2 april.
De nieuwe cursisten (die de beginnerscursus doen)
volgen ook de herhalingslessen, zodat iedereen elkaar
kan ontmoeten en de weg weet te vinden in de groep.

DECEMBER 2021 | 15

25 | DECEMBER 2021

DECEMBER 2021 | 25

Struiken kregen in mei massaal
de groeistuip en

Nu was er in de voorafgaande
winter al het een en ander
weggehaald, en eerst kijk je dan
tegen kale plekken aan, die nogal
onwennig zijn. Vooral de conifeer,

JACHTLUST

Drastische aanpak
SASKIA BOERMA

N

iet eerder was mijn tuin tussen mei en september
veranderd van een ietwat wilde cottage
garden in een wildernis; een ondoordringbaar
oerwoud, waarin voor het kleinste plantje geen plaats
meer was. De jachtlust stond daarom ook op een heel
laag pitje, of beter: deze had plaatsgemaakt voor
snoeilust.
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omgehakt voordat hij te dik was
om nog zonder kapvergunning
het loodje te leggen, zorgde in
het voorjaar voor een gapend
gat. Maar doordat het hem had
ontbroken aan enige sierwaarde,
was er van spijt geen sprake. Twee
maanden later zag je al niet meer
dat er ooit een flinke conifeer had
gestaan.
Struiken kregen in mei massaal de
groeistuipen; de meeste hadden
er helemaal geen problemen
mee om zowel in de lengte als in
de breedte flink uit te groeien.
Vermanend toespreken hielp niet.
Al heeft de Duitse boswachter
Peter Wohlleben in zijn boek
‘Het verborgen leven van bomen’
overtuigend aangetoond dat
bomen met elkaar communiceren,
naar een menselijke stem luisteren
is er in mijn tuin niet bij. Tegen
al het oprukkend groen roepen
dat het wel een tandje minder
kon, had dan ook geen enkele
zin. Sommige struiken en planten
leken vanwege hun onstuitbare
opmars wel een cursus krijgskunde
gevolgd te hebben bij een

maarschalk met verstand van
landjepik. Zo groeide een hortensia
‘Annabelle’ gewoon de heg in, en
zag ik monnikskappen, floxen en
Heleniums verschrompelen onder
de ribes, weigelia en cistus.
Drastische aanpak
Nu zijn er onder de planten
ook terreinveroveraars. Om
te beginnen de groenbladige
Persicaria, de karmozijnbes, de
Geum en de dovenetel. Allemaal
waardevolle nectarleveranciers,
die eenmaal in bloei door talloze
bijen bezocht worden. Dat het
voor lupines een topjaar was,
alsook voor de tuingeraniums,
rozen, de pimpernel en de
artisjokken was natuurlijk wel
weer aangenaam. In het najaar
ben ik gewapend met schep, riek
en zelfs een zaag de borders gaan
bewerken. Om te beginnen heb
ik er heel veel karmozijnbessen
uitgetrokken, wat de nodige
kracht vergt, want die hebben
enorm dikke en standvastige
penwortels. Eerdergenoemde
Geums, dovenetels en Persicaria’s
belandden in overvolle

Lupinus
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compostbakken of in de
groenbak van de stadswerf.
Brandnetels haal ik nooit
allemaal weg, omdat die
de kraamkamers voor de
vlindersoorten atalanta en
de gehakkelde aurelia zijn.
Nou, die hebben dit jaar
in mijn tuin voor heel wat
nageslacht kunnen zorgen,
want die hadden zich op
diverse plaatsen flink
uitgebreid.
Een hoekje romantiek
Toen er weer wat opgeruimd
was, kwam ook de jachtlust
langzaam terug en je hoeft
in het najaar maar één
keer op maandagochtend
de bloemenmarkt op het
Amstelveld te bezoeken om
met een flinke verzameling
bollen thuis te komen. Wel
koos ik dit jaar vooral voor
kleine voorjaarsbloeiers,
omdat de schrik van het
overdadige hoge groen er
nog flink in zat. Zowel de
Chionodoxa als de Ipheion

Pushkina
en de Pushkina zijn dan
hebbebolletjes, maar ga je
die terugzien als je die in
bescheiden aantallen koopt?
Tja, dat wordt afwachten,
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Gehakkelde aurelia
maar ik kwam nog meer van
dat ‘kleingoed’ tegen dat
volgend jaar beslist op de
inkooplijst zal staan. Om
te beginnen de zachtgele,
lage krokus ‘Romance’,
die alleen al vanwege zijn
naam de aanschaf waard
zal zijn. Al een klein hoekje
romantiek past goed bij ons
jubileumjaar.
Als deze glossy uitkomt, is
de winter al begonnen en
als de eerste nachtvorst
bollenaanplant bemoeilijkt,
kunnen er wel nog potten met
bollen gevuld worden. Zijn
er bij u ook nog wat bolletjes
blijven liggen? Welnu, dan
is er geen man overboord.
Tulpen moeten juist zo laat
mogelijk geplant worden en
als ze niet meer de grond in
kunnen, is het nog niet te
laat om er wat potten mee te
vullen. De kans is dan zelfs
groter dat ze niet op het
menu van muizen en ander
kruipsel hebben gestaan.
Ik ga me verheugen op een
kleurrijk en overzichtelijk
voorjaar en als het overige
groen weer oerwoudje gaat
spelen, dan wordt daar vanaf
mei meteen rigoureus tegen
opgetreden.
| 29
Krokus2021
‘Romance’
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Droomhuisje

BINNEN

IN ONS BUITEN

’De zoektocht ging via De
Lakens en Amstelglorie, maar
ons droomhuisje vonden we in
1998 op tuinpark Ons Buiten. We
konden het kopen en onze zoon
werd medehuurder. We waren
heel erg blij en gelukkig met dit
mooie stekkie. Het huisje was in
prima staat, dus daar hadden we
nauwelijks werk aan. Ook de tuin
was redelijk onderhouden, maar er
stonden wel heel veel
dennenbomen in, waardoor het
er erg donker was. Een aantal
ervan werd door diverse stormen
omvergeblazen; die waren niet
gezond meer. En de buurvrouw
liet er een paar kappen. Hierdoor
hadden we meer licht, konden
andere planten en struiken
daarvan profiteren en kwam er
wat variatie in de tuin.’

Vrijwilligerswerk
Tekst en beeld: BABS HOGENKAMP

O

p mijn wervende
oproep in de
nieuwsbrief om
geinterviewd te
worden voor de rubriek Binnen in
Ons Buiten kreeg ik één reactie:
een enthousiaste van Judith
Mellema. Natuurlijk nodigde ik
haar meteen uit voor een gesprek:
dit enthousiasme moest meteen
beloond worden. Dus hierbij stel
ik Judith van de Geertruidalaan
voor.
‘Ik ben geboren in GrootBrittannië, Liverpool. De meeste
mensen kennen deze stad door de
Beatles. Ik ben van hun generatie
en ik heb ze zien optreden in 1963.
Helaas heb ik niet veel van de
muziek gehoord vanwege het gegil
van de (voornamelijk) vrouwelijke
fans. Maar toch: ik was erbij!’

Reiskriebels
’Al jong droomde ik ervan om te
reizen en te werken als nanny,
een soort kindermeisje, in de
Verenigde Staten. Helaas was ik
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nog minderjarig en mijn moeder
weigerde haar handtekening te
zetten onder een formulier om
hiervoor haar toestemming te
geven. Later ben ik toch als au-pair
gaan werken, al was dat dichter bij
huis: in München.’

Opleiding en reizen
’Na mijn opleiding tot laborante
bij het Instituut voor Tropische
Geneeskunde en vier jaar werken,
wilde ik toch weg uit GrootBrittannië en écht gaan reizen. Ik
heb gelift door Spanje, veel gezien
en ben een tijd blijven plakken bij
een vriend. Maar na vijf jaar werd

het tijd om weer huiswaarts te
keren. In Londen kreeg ik een baan
als hotelreceptioniste.’

’We werden actief op het
tuinpark, in én buiten de tuin.
Ik had me aangesloten bij de

professioneel bezig.
Ook Tim was actief. Hij was
betrokken bij de allereerste
TuinKunst op Ons Buiten. Helaas
werd Tim ziek en overleed hij 28
juni 2018. In de periode na zijn
pensionering tot aan zijn dood
schilderde hij graag en vooral
aquarellen. De liefde voor aquarel
ontstond nadat hij door Ali
Hafkamp (oud-tuinster en erelid,

na het overlijden van Tim wel
weer. Toen ik vier maanden niet
op de tuin was geweest, bleken
de buren de tuin onderhouden
te hebben. Heel erg lief. Ik hoop
hier nog heel veel jaren te kunnen
tuinieren en genieten.’

Verhuizing naar Amsterdam
’Tijdens een weekendje
Amsterdam ontmoette ik Tim,
mijn latere echtgenoot. Een
echte Amsterdammer. Eigenlijk
heette hij Willem Frederik Jan,
maar omdat hij timmerman was,
moest ik maar Tim zeggen. Dat
was makkelijker uit te spreken
voor een Engels meisje... Het
werd serieus tussen ons en na een
proefperiode van acht maanden
ben ik naar Amsterdam verhuisd.
We gingen bij mijn schoonvader
in de Baarsjes inwonen, want een
huis vinden was toen ook al erg
moeilijk. Tien jaar inwonen en een
kind later kregen we een eigen
huurhuis. Mijn man hield altijd al
erg van tuinieren en ik groeide
in Engeland op met een tuin en
veel parken en groen om mij heen.
We gingen op zoek naar een plek
buiten waar we konden tuinieren
en genieten van het groen.’

werkgroep BOB, Behoud Ons
Buiten, de eerste. Ik herinner me
de slogan die we voerden nog
goed: ‘Heer wees ons genadig,
red ons van Duco Stadig!’ Helaas
bleek het later nodig om weer
actie te voeren en de tweede
BOB-werkgroep was geboren.
Maar deze groep is wel heel

red.) meegenomen was naar een
aquarelcursus. Hij heeft daar erg
veel plezier aan beleefd. Hier in
het huisje hangt veel werk van
hem. Dat is voor mij een mooie
herinnering aan hem.’

Noaberschap: nabuurschap
’Ik heb gelukkig heel lieve en
gezellige buren. Dat bleek in 2018
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Abonnement op
Ons Buiten
Geniet je (als niet-tuinder) ook zo van ons
kwartaalblad Ons Buiten? Neem dan nu een
abonnement!
Je ontvangt vier nummers per jaar voor € 17,50.
Stuur een e-mail naar redactie@ons-buiten.nl
met daarin duidelijk je naam, adres en postcode.
Dan ontvang je zo spoedig mogelijk onze betaal
gegevens. Zodra je hebt betaald, ontvang je het
eerstvolgende nummer en gaat je abonnement in.
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