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REDACTIE 
Inge de Graaf 
Sarah Kooij, 
Petra Slaats,  
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Bestuur de Groote Braak 
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© copyright 2015 Tuinpark de Groote Braak 

Voorwoord 
Het jaar 2022 zit er al weer bijna op. 
Het winterseizoen staat voor de deur 
en het park straalt meer rust en stilte 
uit. Koelkasten zijn uit, waterleidingen 
leeg geblazen en veel tuinleden laten 
hun huisje opgeruimd achter om ver-
volgens in het voorjaar weer fris van 
start te gaan. Het lijkt net of de tijd 
even stilgezet wordt. In deze periode 
slapen en waken de winterbewoners 
over ons tuinpark. Nu en dan zie je een 
tuinder of vogeltje die het heerlijk 
vindt om ook in dit seizoen lekker 
bezig te zijn. Bollen planten, spitten of 
gewoon even zijn op de tuin.  

Er is ook dit jaar veel gebeurd en werk 
verzet door de commissies, tuinleden 
en bestuur. Met als resultaat onder 
andere een nieuwe brink, 15 enthousi-
aste nieuwe tuinleden, jonge ooie-
vaars, laatste nieuwe duikers, geurtuin, 
nieuwe toegangspoort, in november de 
aanplant van het voedselbos en natuur-
lijk het vertrek van onze voorzitter. 
Naast alle lieve reacties, cadeau’s, 
boom en stoeltje was de hartverwar-
mende staande ovatie voor Ans tijdens 
de ALV erg indrukwekkend. Door een 
haag van klappende en joelende dank-
bare tuinleden vertrok Ans samen met 
Ronald uit de Brakeling naar een 
nieuwe leven buiten het tuinpark. 

En een uitdaging achterlatend voor het 
nieuwe bestuur die deze wintertijd 
gaat bezinnen op de prioriteiten en 
beleid van aankomend seizoen. Be-
langrijke focus zal in ieder geval zijn 
om invulling te gaan geven aan beheer 
en activiteiten in de Brakeling. Zodat 
we in 2023 meer verbinding en gezel-
ligheid gaan beleven, en vooral nog 
meer samen genieten op ons prachtige 
tuinpark. Het bestuur wenst iedereen 
een goede afsluiting van 2022. Het is 
altijd een mooi moment om oude din-
gen die je niet meer dienen van je af te 
schudden en nieuwe intenties te acti-
veren en te verwelkomen voor 2023.  

Hele fijne feestdagen en een spranke-
lende jaarwisseling. 

Maurice Rademaker
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Openingstijden in het winterseizoen

Verschillende tuinders hebben ons benaderd met het verzoek om de openingstijden van het tuinpark tijdens het 
winterseizoen te verruimen. Vanaf 1 januari 2023 starten we een proef, het tuinpark is dan van ‘s morgens 8.00 
tot ’s avonds 20.00 uur toegankelijk voor tuinders met de tag. De proef duurt tot 1 april en zal dan door het 
bestuur, in overleg met de winterbewoners, worden geëvalueerd. Bij een positieve uitkomst zal op de voor-
jaarsvergadering over een voorstel tot verruiming worden gestemd.

Tuinbeurten

Tot nu toe bestond de mogelijkheid om tuin/werkbeurten af te kopen wanneer je twee jaar op de tuin bent. Voor 
tuinders die na 1 januari 2023 op de tuin komen wordt deze periode verlengd tot vijf jaar. Wij willen be-
nadrukken dat we een vereniging zijn en met elkaar voor ons tuinpark moeten zorgen. 

Kopij voor de volgende tuinkrant inleveren tot 28 februari 2023. 
e-mail: infogrootebraak@gmail.com

Praktische informatie 
Tuinpark de Groote Braak 
Daveren 25, 1046 AP Amsterdam 
Telefoon 020 - 613 33 94    
www.degrootebraak.nl  
Rabobank NL98 RABO 0369 0496 32 

Openingstijden park 
01-04 tot 01-11     24 uur open (tussen 22 en 8 uur poorten op slot, met tag openen) 
Vanaf 01-01-23 tot 01-04-23  8-20 uur (toegang met tag via hoofdpoort) 
     20-8 uur gesloten (winterslot) 

Bestuur  
Maurice Rademaker, waarnemend voorzitter  voorzittergrootebraak@gmail.com  
Guus de la Rambelje, penningmeester   fin.admiegrootebraak@gmail.com  
Marjon Dekker, secretaris    secretarisgrootebraak@gmail.com 
Gijsbert Bianchi, bestuurslid    groengrootebraak@gmail.com 
Nick Looy, bestuurslid 

Commissievoorzitters 
Bouw & Taxatie    Arno Heuvel (waarnemend) bouwcommissiegrootebraak@gmail.com 
Commissie Bos   Olaf Meijer 
Gebouwen beheer  - 
Natuur & Milieu    Anneke Janse 
Tuincontrole commissie   Bep Ruting   tcgrootebraak@gmail.com 
Tuinkrant    Petra Slaats    infogrootebraak@gmail.com 
Water    Piet Pasteuning    wcgrootebraak@gmail.com 
Werk & Beplanting   Peter Eman   wbcgrootebraak@gmail.com 
Winkel     Jan Albers 
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door Iris Keverkamp 

Eindelijk. Op 26 november is het gelukt om bijna 100 eetbare struiken en boompjes in 
de grond te zetten, dankzij de hulp van een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Het was 
een dag met mooi weer en naast het vele sjouwen en graven veel gezelligheid. Het is de 

eerste aanzet tot wat in de komende jaren moet uitgroeien tot een mini voedselbos.

Voedselbos 

in wording
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Hierin staan met name vaste eetbare gewassen die sa-
men een bosachtig terrein moeten vormen. De plantjes 
zijn nu in de meeste gevallen niet meer dan 50 cm hoog 
en steken maar iel af boven hun dekentje van bladeren 
en houtsnippers. Het is een bonte verzameling planten, 
variërend van soorten als pruim en aalbes, tot minder 
bekende gewassen als pimpernoot en honingbes. De 
plek is niet alleen bedoeld om eetbaar goed op te leve-
ren, maar geldt zeker ook als een plek waar tuinders 
elkaar kunnen ontmoeten en inspiratie en kennis over 
tuinieren kunnen delen. 
 
De enthousiaste hulp en de positieve reacties van tuin-
ders die even kwamen buurten waren heel welkom, 
want het huidige idee is niet vanzelf tot stand gekomen. 
In de afgelopen twee jaar, sinds het ontstaan van het 
idee, hebben we een aantal voedselbosontwerpen ge-
maakt die helaas niet van de grond zijn gekomen. De 
beperkingen van de onderliggende leidingen bleken 

steeds groter dan gedacht: op maar liefst 3/4 van het 
veldje mogen geen diep wortelende bomen en struiken 
geplant worden. Een grote domper. Even hebben we 
met de commissie overwogen de handdoek in de ring te 
gooien. Zonder de kruinlaag van hogere bomen is er 
geen echt voedselbos mogelijk en konden we niet ver-
der binnen de filosofie die ons zo aansprak. Dachten 
we. 

We hebben toch nog een aantal keren de koppen bij 
elkaar gestoken, op zoek naar wat er wel mogelijk zou 
kunnen zijn. Zo zijn we op een kleinere versie van het 
originele idee gekomen, namelijk een eetbare bosrand 
op het westelijke stuk van het veld waar geen leidingen 
onder liggen. Gaat het lukken om op zo'n klein opper-
vlak toch een bosachtige bodem te krijgen die zichzelf 
onderhoudt? We hebben enorm veel zin om dat uit te 
vinden. Hoe dan ook gaan we er iets moois van maken!

Hieronder een schets van wat er nu op het veldje staat, met 93 eetbare boompjes en struikjes. Natuurlijk is het nog 
leuker om eens te komen kijken op het veldje. De plantjes zijn nog heel klein, maar er hangen al wel prachtige naam-
bordjes aan iedere plant. 

De planten zijn besteld bij kwekerij Arborealis uit Drenthe. Deze kwekerij is gespecia-
liseerd in meerjarige eetbare planten en gebruikt geen enkele bestrijdingsmiddelen 
(ook geen biologische) met teelt van eigen bodem. Op het achterste stuk is nu veel 
ruimte voor andere (niet diepwortelende) initiatieven. Zo ligt er al een cirkel met 
kruidachtige planten en kan bijvoorbeeld het speelveldje een stukje groter worden. Er 
is misschien plek voor een inheemse bloemenweide, een moestuin, een paddenstoe-
lenhoek, pompoentunnels of een graanveldje.  

Er zijn al veel ideeën, maar over de invulling is nog niets besloten, dus heb je een goed 
idee en heb je tijd om dat (gezamenlijk) uit te voeren? Laat het ons dan weten via bos-
commissiegrootebraak@gmail.com. Of kom naar ons toe als je ons op het veldje ziet.
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door Sarah Kooij

Lief Prikkebeest
Laten we komend jaar eens opletten hoe het met de egel op 
ons park gaat. Laten we ze koesteren en welkom heten.

Afgelopen voorjaar was Piet al lang en breed met zijn zaailingen 
bezig in de kas toen hij plots een uitgemergeld egeltje ontdekte. 
Het beest was in het najaar in de kas gekropen en had daar wel-

iswaar warm en droog gezeten, maar toen eenmaal het voorjaar kwam 
kon hij de kas ’s avonds natuurlijk niet meer uit. 

Nu verliest een egel sowieso 70% van zijn lichaamsgewicht tijdens de  win-
terslaap, die wel vijf tot zes maanden kan duren. Dit exemplaar kwam terecht 
in de goede handen van Noor, die de kleine pechvogel in een klein doosje 
naar de egelopvang bracht, in de hoop dat ze hem nog konden redden. 

Eenmaal bij de opvang kreeg Noor het voorstel om een ander ‘gered’ paartje 
mee terug te nemen naar de Groote Braak. Ze bedacht zich geen moment en 
bracht de twee lovers naar ons park. De ene werd ondergebracht in ons egel-
hotel en de andere kreeg een bescheiden onderkomen bij een tuinder in de 
tuin. 

Foetsie 

Beide egels moesten een week of twee worden gevoerd om ze te laten wen-
nen aan de omgeving. Nou je raadt het al, binnen no-time waren ze beide 
foetsie, nergens te vinden. Wat natuurlijk prima is aangezien ze in de avond 
en nacht hele afstanden aftippelen om eten te zoeken en om de buurt wat te 
verkennen. Die vinden hun weg wel zou je denken, ons park is ten slotte ide-
aal voor de egel familie. Maar helaas is dat niet helemaal de waarheid. 

Koffiebeker 

Een maand later vond een tuinder een egeltje die met zijn kop vast zat in een 
koffiebeker die door een luie werkbeurter achteloos was weggegooid. Het 
arme beest liep als een kip zonder kop rond, maar werd gelukkig al gauw 
bevrijd van zijn hoofddeksel. Oké dit soort situaties zijn misschien zeldzaam, 
maar iedere egel telt in ons leven. De populatie is tot wel 75% afgenomen 
sinds begin van de eeuw en dat is natuurlijk een schande en een zorg tegelijk.  

De populatie 
is tot wel 75% 

afgenomen 
sinds begin 

van de eeuw.
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Nu schijnen er zo’n slordige 135.000 te worden doodgereden elk jaar 
op de wegen. Dan gaat het inderdaad wel heel hard achteruit. Misschien 
staan weinig mensen stil bij de egel omdat we ze simpelweg nooit zien 
lopen omdat ze nachtdieren zijn. Red de egel, red de egel, klinkt het in 
de media, maar wat doen we er nou daadwerkelijk aan? 

Aandoenlijk 

De zomer was het redelijk rustig in egelland. Hier en daar waren verha-
len van smakkende, knabbelende en piepende geluiden die de egel soms 
kan maken tijdens het eten of tijdens een onschuldige zoektocht naar 
een potentieel liefje. Toen kwam het najaar, de tijd dat de egels serieus 
op partnerjacht gaan en lange afstanden afleggen om een geschikte 
partner te vinden en te strikken. Meer en meer mensen zagen egels lo-
pen over de paden en door tuinen. Ze zijn zo aandoenlijk met hun vlug-
ge gedribbel en schuddende achterlijfje. Eerlijk is eerlijk, als de egels 
het in ons park niet kunnen redden dan redden ze het nergens. Wij zijn 
toch een waar groen paradijs waar nog voldoende plekjes voor deze 
prikkels zijn. 

Toen werd er een dode egel gevonden, en nog één en later nog één. Wat 
is er toch aan de hand? De laatste melding kwam van iemand die een 
baby egel voor haar hekje had gevonden. Er was niets aan te zien, geen 
verwondingen niets! De vijanden van de egel zijn er wel, maar dassen, 
bunzingen en marters zijn vrij schaars in deze omgeving, dus dat kan de 
oorzaak niet zijn. De havik en de oehoe lijken me ook geen kandidaten 
aangezien zij liever andere snackjes prefereren dan een bolletje stekels 
met een snuitje. 

Mysterieuze egelziekte 

Zijn er misschien zoveel egels dat er een mysterieuze egelziekte is? 
Lijkt een sterk verhaal. Of wordt er gestreden tegen ratten met behulp 
van gif? Er zijn vast tuinders die dit doen of overwegen, maar vergeet 
niet dat met een hand vol korrels of gif, je een halve dierenketen om 
zeep kan helpen. Misschien is het toeval dat er zoveel egels stierven 
afgelopen jaar. Laten we het zonnig bekijken en werken aan de dingen 
die we wel kunnen doen voor ze. 

Tips: 
• Meer rommel in de tuin laten liggen zoals de bladeren en de oude 

takken. Geef ze een plekje onder de heg of achter in de tuin.  
• Verwijder gaas om de tuin zodat de kleine voetjes rustig binnen kun-

nen wandelen voor een diner die bestaat uit een naaktslak of 40. 
• Zaag een gaatje in de schutting waar de egel onderdoor past. Doet 

iedereen dit dan heb je al gauw een egel snelweg. 
• Laat de composthoop met rust vanaf eind oktober tot april. Niet om-

scheppen en er niet in graven. Er ligt vast een egeltje in te snurken de 
hele winter. 

Laten we komend jaar eens opletten hoe het met de egel op ons park 
gaat. Hou je ogen open en luister ’s avonds eens of je wat geschuifel en 
geknabbel hoort in de tuin. Laten we ze koesteren en welkom heten en 
laten we vooral bereid zijn om ze een beschut plekje te geven in onze 
mooie tuinen. 

Eén van de egels uit de opvang 
die Noor mee kreeg.

Hoe je de 
egels kunt 
verwennen 
zie je op de 

volgende 
pagina's.
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Z oals je op de vorige pagina’s hebt kunnen lezen gaat het niet goed met 
de egels. Waardoor? Ze raken uitgehongerd door veel minder voed-
sel, ze worden vergiftigd en ook vaak overreden. Daarom de vraag of 

je wilt meedoen met het bouwen van een egelhuisje voor in je tuin. En nog 
een belangrijke vraag: willen jullie ze bijvoeren en absoluut geen gif meer 
gebruiken? Want als je bijvoorbeeld slakkengif gebruikt gaat ook de egel 
hieraan dood. Zo werkt het gewoon! De tuin is de plek waar ze voedsel 
vinden en waar ze kunnen schuilen. Je kunt de egels een handje helpen en 
hoe je dat kunt doen ga ik je vertellen. Maak met jouw tuin het verschil! 

Eerst even wat meer over de egel. Ze wegen ongeveer 1,5 kg en ze hebben wel 
7 tot 8000 stekels. Ze hebben een uitstekende reuk en gehoor en dat is heel be-
langrijk, want het is een nachtdier en met hun kleine oogjes kunnen ze niet erg 
veel zien. Het gebit bestaat uit 36 tandjes, waarmee ze 's nachts hun gevonden 
eten lekker kunnen oppeuzelen. Ze hebben korte pootjes waar ze ’s nachts wel 
1,5 tot 2 km gemiddeld mee lopen. Alle nieuwe geurtjes gaan ze onderzoeken 
met hun zesde zintuig het orgaan van Jacobson, dat ligt tussen het gehemelte en 
de neusholte.  

Dreigt er gevaar: een egel kan zich binnen drie seconden oprollen tot een steke-
lige bal en dat is een perfecte verdedigingstechniek tegen zijn natuurlijke vijan-
den. Alleen werkt het niet tegen de auto’s, want per jaar sneuvelen er helaas wel 
ruim over de honderdduizend egels in het verkeer. Dat is wel heel erg veel.  
Egels zie je in bossen, parken en tuinen. Als ze ergens maar een beschut plekje 
kunnen vinden dan willen ze daar wel wonen. Heb je een egel in de tuin laat 
hem dan maar lekker zijn gang gaan.  

Als de egels in maart of april wakker worden hebben ze enorme honger. Ze 
gaan direct op zoek naar alles wat eetbaar en lekker vlezig is zoals insecten, 
maar ze eten ook slakken, kevers, rupsen en wormen. Als ze eenmaal een nach-
telijke route hebben gevonden, dan gaan ze deze vaker lopen. Het zijn dus echte 
gewoontedieren. In de zomer is de paartijd (ze maken daarbij een hoop kabaal) 
die duurt van mei tot augustus en tussen juni en oktober worden de jonkies ge-
boren. Naakt en blind komen ze ter wereld en na een paar uur al verschijnen er 
witte stekeltjes die na enkele weken worden vervangen door bruine stekels. Een 
egel verhaart, nou ja verhaart, ‘verstekelt’. De oude stekels vallen uit en daar 
groeien weer nieuwe stekels voor in de plaats. Na een week of zes gaan de jon-
ge egels al zelf op pad, maar het overwinteren doen ze nog wel met elkaar in 
het nest waar ze geboren zijn. De moeder gaat vaak op zoek naar een ander 
nest.  

Is de herfst aangebroken dan gaan de egels zich helemaal vol eten met alles wat 
ze kunnen vinden: slakken, regenwormen, vruchten, paddenstoelen. De herfst is 
een periode waarin veel voedsel te vinden is, dus daar moeten ze van profiteren. 
Zodra het in de winter kouder wordt zoeken de egels een rustig plekje waar ze 
veilig de winterslaap in kunnen gaan. Ze slapen niet de hele winter door, want 
in zachte winters als er nog insecten en slakken te vinden zijn, zie je ze soms 
hun winterholletje verlaten om op rooftocht te gaan. 

Red de egel!
Help ze de winter door!  

door Inge de Graaf
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Egel EHBO voor de winter
Egels doen het rustig aan in de winter. Ze verlagen hun adem-
haling. Hun hartslag gaat dalen tot ongeveer negen slagen per 
minuut. Hun lichaamstemperatuur daalt tot vijf graden en de 
stofwisseling stopt bijna. Het is een fabeltje dat ze de hele win-
ter doorslapen want elke zeven à elf dagen worden ze wakker. 
Meestal blijven ze gewoon in hun nest om lekker verder te tuk-
ken, maar het gebeurt ook wel dat ze echt wakker worden en 
aan de scharrel gaan. In de winter is de plek waar ze slapen 
soms te koud en gaan ze op zoek naar een warmere plek. Je 
kunt ze helpen door een nieuwe slaapplek te maken of de oude 
plek te verbeteren, bijvoorbeeld door er extra bladeren neer te 
leggen en het ook wat op te hogen met wat zand. Maak de laag 
minstens 1/2 m hoog, want zo zorg je ervoor dat het holletje 
lekker droog blijft en de egels het daardoor minder snel koud 
krijgen.

Beschutte plek ik je eigen tuin
Maak een lekker rommelig hoekje in je tuin. Veeg al het blad en takken die je kunt vinden bij elkaar en maak er 
een hoop van onder bijvoorbeeld een struik, zodat het blad ook blijft liggen als het een keer hard waait. Zo creëer 
je een beschutte plek voor de egel. Een plek waar ze rustig hun winterslaap kunnen houden en waar ze ook tij-
dens de andere seizoenen naar toe kunnen voor een dagelijks dutje. Ze duiken ook graag even weg in een com-
posthoop of een stapel boomstammetjes voor een slaapje. In de winter gaat de vertering in de composthoop ge-
woon door en dat maakt het helemaal een lekker plekje voor de egels, want bij die vertering komt warmte vrij.  

Voedsel
Wil je de egel bijvoeren zet dan wat egelvoer, katten- of honden-
brokjes neer. Geen melk want dat is echt niet goed voor ze. En wat 
je misschien nog niet weet is dat planten en struiken die uit de Ne-
derlandse natuur komen, zogenaamde inheemse soorten, de meeste 
insecten aantrekken en die insecten zijn weer het voedsel voor de 
egels. Ook trekken deze struiken veel vogels en andere dieren aan, 
en bladeren die van deze struiken vallen kun je gewoon laten liggen, 
want ook daar komen weer insecten op af. 

Heb je een moestuin? Daar doe je de egel een groot plezier mee, 
want een moestuin trekt namelijk slakken aan. Dan heb jij de groen-
ten en de egels de slakken, ze eten er wel veertig op een nacht.  

Water 
De egels hebben ook water nodig. Zet dus altijd een schaaltje water 
neer. Niet in de volle zon natuurlijk, maar lekker in de schaduw. Een 
schaaltje met een lage rand zodat ze er goed bij kunnen en nogmaals 
geen melk want daar krijgen ze diarree van. Een vijvertje kan ook. 
Dat moet wel geleidelijk aflopen of je kunt er een loopplankje over 
leggen. 

Egelhuis zelf bouwen
Je kunt natuurlijk ook zelf een huis voor de 
egels bouwen. Zorg wel dat de opening niet 
naar het noorden/noordoosten is gericht en zet 
het huisje op een bergje zand met blad en be-
schut onder struiken en/of bij een schutting. 
Ook de opening niet te groot: 13 x 13 cm is 
groot genoeg.  

 Bron: Natuurmonumenten
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Afvoeren van overtollige tegels
Ook dit jaar heeft de gemeente Amsterdam weer samen met 
Rainproof het tegelreductie-plan voor de stad georgani-
seerd. Alle Amsterdammers konden tegels op bepaalde da-
gen aan de weg zetten. Zo hoopt de stad dat meer mensen 
beslissen de tegels in hun tuin te verwijderen om daar plan-
ten voor in de plaats te zetten. Zo wordt de stad koeler ge-
houden, er wordt gezorgd voor meer biodiversiteit én er 
komt een groene tuin waar regenwater beter weg kan. 

Wij dachten: wij zijn ook Amsterdam. Misschien kunnen 
onze afvaltegels ook opgehaald worden. Dit bleek een goe-
de gedachte! De tegels moesten wel aan de Daveren worden 
gelegd. Dit is op een zaterdag door een aantal tuinders ge-
daan. Geweldig! En ja hoor, op maandag was het zover, een 
vrachtwagen van de gemeente met grijper kwam en heeft de 
hele stapel opgeladen. Deze tegels worden weer voor ver-
schillende toepassingen hergebruikt. Een win, win situatie. 

Bovenstaande laat ons wel denken hoeveel bestrating heb-
ben wij op onze tuinen? Iets om in 2023 iets aan te doen? 
Wij waren heel blij dat de tegels konden worden opgehaald 
en dat we daar geen extra kosten hoefden te maken. 

Hoe handelen bij ongevallen
Alle hulpdiensten kunnen sinds september zonder 
dat wij de hekken openen op het park komen. Dit 
kan door het SOS signaal (ambulance), de brand-
weerkluis (brandweer) en een tag code (politie). 

Bel eerst 112. Zeg het adres van het park: Daveren 
25, 1046 AP Amsterdam en het nummer van het 
tuinhuisje. Als er meerdere personen aanwezig zijn, 
laat dan iemand naar de ingang gaan op ze vanaf 
daar de weg te wijzen. Is er niemand die naar het 
voorhek kan komen omdat u bij het slachtoffer 
moet blijven, of omdat u het slachtoffer bent, leidt 
dan de hulpdienst via uw telefoon naar uw huisje 
(de rode route op de alarmroutekaart, die u heeft 
gekregen bij komst op het park. Deze geeft name-
lijk de snelste weg naar uw huisje aan. Geef deze 
kaart een goede plek in uw tuinhuisje. Hierop staat 
het adres van het park. Dit is, samen met het tuin-
nummer, het belangrijkste om te weten als er een 
hulpdienst moet komen. 

Tijdens de installatie van het nieuwe hekwerk viel het totaal uitgewoonde ‘bushokje’ nog meer op. Slecht 
in de verf, kapot en vaak vol afval. Je ging er niet graag zitten. Het doel om bescherming tegen de regen 
te bieden had het zo niet meer. Dus werd op een mooie herfstige zaterdag tijdens een werkbeurt de 

sloophamer ter hand genomen en het bushokje opgeruimd.  

De commissie NM heeft de ontstane ruimte direct opgevuld en zo heeft de entree al een beter aanzien gekregen. Deze 
winter wordt gekeken naar een beschutte zitplaats binnen het tuinpark. Er zijn wat voorstellen, maar uw idee is ook 
van harte welkom. Het beste plan wordt uitgevoerd! Want uiteraard moet het komend jaar weer mogelijk zijn om tij-
dens een regenbui droog op vervoer te wachten. 

ADIEU  
BUSHOKJE
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door Sarah Kooij 

Er wordt druk gepraat en gerommeld in de bestuurskamer. Woensdag en zaterdag is het er vaak een con-
cert van papieren, printers, koffiebekers en vurig overleg. Vandaag nemen we een kijkje in het leven van 
een echte groenminnaar met een exotische inslag. Ook is hij al sinds enkele jaren vrijwillig bestuurslid en  

tevens is hij onlangs benoemd tot waarnemend voorzitter van ons mooie tuinpark. De hoogste tijd dus om 
Maurice eens wat beter te leren kennen! 

Interview Maurice Rademaker: 
voorzitter - ad interim

Zingeving met een groen randje

13



ww
w.

ed
ito

o.
nl

Zijn Brabantse accent zou je zeker 
op het verkeerde been zetten. 
Maurice groeide wel op in het zui-
den, maar verliet op zijn 17e zijn 
ouderlijk huis om de wijde wereld 
te ontdekken. Na omzwervingen 
via Afrika, Wageningen en Indone-
sië streek hij op 25-jarige leeftijd 
neer in het mooie Amsterdam. “Die 
stad had mij toen veel te bieden, 
een hele nieuwe andere wereld 
ging voor me open, zoveel te bele-
ven, te dansen, te zien en te erva-
ren!”  

Liefde voor de natuur 

Op zijn 22ste liep hij zijn huidige 
partner John tegen het lijf en samen 
bouwden ze een fijn leven samen 
op, waarbij de liefde voor de na-
tuur altijd een grote rol heeft ge-
speeld en met de tijd alleen maar 
belangrijker wordt. “Ik heb een 

landbouw achtergrond, dus ben het 
grootste deel van mijn leven bezig 
geweest met telen en alles wat 
daarbij komt kijken. Ik heb ook een 
glastuinbouw bedrijf gehad waar ik 
altijd met veel plezier aan gewerkt 
heb in binnen- en buitenland. John 
(yoga leraar) is van Indonesische 
afkomst en is van huis uit al meer 
gewend om in en met de natuur te 
leven. Hij is creatief en veelzijdig 
als het gaat om kweken, tuinieren 
en praktische dingen maken met 
zijn handen.” 

Weg met het plastic,  
terug naar het groen! 

Uiteindelijk zijn de twee zeven jaar 
geleden op zoek gegaan naar een 
tuin en na veel gesnuffeld te heb-
ben in omliggende parken viel hun 
groene oog op de Groote Braak. 
“De sfeer was er fijn en de diversi-

teit van de natuur hier viel ons di-
rect op. We zochten en vonden een 
huisje dat meer richting de buiten-
rand lag en hebben alles moeite-
loos kunnen regelen, het moest 
gewoon zo zijn. Het huisje was in 
goede staat, nou ja we hebben wel 
veel gesloopt, maar de fundering 
en het houten skelet waren nog 
intact. We hebben er een badkamer 
in gemaakt en van vrienden kregen 
we een prachtige houten vloer, die 
bij ons een tweede leven heeft ge-
kregen.” 

Lelijke kunststof planken 

“Er zit maar één ‘maar' aan het 
huisje en tot nu toe heb ik niet het 
lef gehad om er iets aan te doen. 
De buitenkant van het huisje is 
betimmerd met afschuwelijk lelijke 
kunststof planken. Het is een raad-
sel wat ik eronder ga vinden. Ook 
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dat is een klus die in het verschiet 
ligt. Weg met het plastic en terug 
naar het groen is een motto waar ik 
me persoonlijk geheel in kan vin-
den.”  

Het glazen kasje dat er bij het huis-
je zat werd uiteraard dankbaar in 
gebruik genomen door de mannen. 
Ze kweken er naar hartenlust pe-
pers, pittige rucola en Aziatische 
spinazie (kangkung). “De kas heeft 
de storm van vorige winter geluk-
kig doorstaan, ook al zijn er wat 
ruitjes gesneuveld. Ik overweeg 
wel de kas wat te verhogen, want 
ik sta er vaak krom in te werken 
omdat hij zo laag is, een mooi pro-
ject voor komend seizoen”. 

Meer nadruk op de mens  
dan op regels 

Op persoonlijk vlak wilde Maurice 
ook zijn steentje bijdragen aan ons 
park. Met groene projecten in het 
achterhoofd liep hij de bestuurs-
kamer binnen en werd daar met 
open armen ontvangen. “Alleen 
waren het geen groene projecten 
waar ik mee kon helpen. maar ik 
stortte me al gauw op de logistiek 
van het aanleggen van een nieuw 
hek. Van het een kwam het ander 
en sindsdien ondersteunde ik Ans 
als secretaris bij diverse plannen en 
werkzaamheden die voorhanden 
waren.” 

Positieve sfeer 

Maurice vervult nu tevens de rol 
van waarnemend voorzitter. In 
ieder geval tot aan de volgende 
algemene leden vergadering van 
volgend jaar mei. “Ik overweeg 
zeker om mij dan verkiesbaar te 
stellen voor die rol. In mijn visie 
gaat het er uiteindelijk om dat we 
het met zijn allen fijn kunnen heb-
ben hier op ons tuinpark, met meer 
nadruk op de mens dan de regels. 

De verbinding met elkaar door 
middel van activiteiten en het res-
pect voor elkaar in de omgang zijn 
belangrijk en zorgen ervoor dat we 
samen een positieve sfeer creëren 
waar alles en iedereen beter tot zijn 
recht komt. Zijn opleiding als 
transformatie coach biedt hierbij 
zowel een handvat als een heldere 

spiegel, te weten dat veranderingen 
gezond zijn en er nog vele wegen 
te bewandelen zijn op de weg naar 
duurzaamheid en de manieren 
waarop wij de idealen en het ge-
zicht van ons park kunnen uitdra-
gen. 
Zingeving en dromen 

Ook persoonlijk verwelkomt 
Maurice veranderingen. “Langza-
merhand is er steeds meer het ver-
langen om terug te keren naar de 
rust en de ruimte. Zo verbleven wij 
de hele zomer op het tuinpark en 
zijn verknocht geraakt aan de vo-
geltjes en het groen. De winter 
brengen we door in ons huis in 
Indonesië. Het is toch wel uitein-
delijk onze droom om dat leven 
daar te gaan ervaren in een cultuur 
waar we beiden veel van houden. 
Om net als die 17-jarige jongen de 
keuze te maken om de rest het 
het leven daar te gaan zien, ervaren 
en beleven. 

       vervolg op pagina 16 
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vervolg van pagina 15 

Indonesië 

Voor nu is het nog een gevoel dat 
steeds sterker wordt. Dat naarmate 
je ouder wordt je meer zingeving 
zoekt”, zegt hij en toont me plots 
een foto waarop John vandaag 
mango’s aan het oogsten is in In-
donesë. Het geheel oogt tropisch 
en voor heel even zou je je een 
leven daar zeker heel goed kunnen 
voorstellen. 

Van alle markten thuis 
  
Maurice pauzeert even en glim-
lacht. De dromer, de doener, de 
danser, de teler en de filosoof in 
één. Hij is van alle markten thuis 
en wisselt ze met gemak uit zijn 
hoge hoed.  

Dank Maurice voor je openheid en 
eerlijkheid, dank voor alles wat je 
al hebt gedaan voor ons park en 
voor de groene bergen die je wel-
licht nog met ons gaat verzetten in 
de toekomst.  

De kunst is zo rijk te zijn dat je 
zoveel hebt te geven, aan anderen 
en aan de wereld en daarmee dus 
aan jezelf.  

Voor al uw elektra werk 
     Keuring van NEN 3140 elektrisch gereedschap 

Keuring van NEN 2784 klimmaterialen (trappen-steigers) 

 Ook voor zonnepanelen en accu's bent u aan het juiste adres                                                                                                                                                                            

      Tevens onderhoud en reparatie 

info@pe-elektra.nl 

Advertentie
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• Hoge planten: met een constructie van bamboestokken en jute kun je een hoge plant de winter door helpen. Steek 
rond de plant drie bamboestokken in de grond. Wikkel stro en droog blad rond de stam en bind dat niet al te strak 
vast met wat touw. Wikkel jute rond de bamboestokken en bind de wigwam bovenaan met een lapje vast. Of je ver-
pakt planten als een soort totempaal door rond de stam, op ongeveer 20 cm afstand, enkele stevige stokken te ste-
ken. Omwikkel de stokken met een rietmat of fleece en stort deze ‘omheining’ vol met stro en droog blad. 

• Palmboom: de plant kan wel enige vorst verdragen, maar kan in een strenge winter beter worden ingepakt. Gebruik 
voor het inpakken van de stam stro en dennentakken en zet daar een rietmat omheen. Het blad kan dan enige vorst-
schade oplopen, maar gelukkig maakt de palm in het voorjaar weer snel nieuwe uitlopers. 

• Stamroos: als het overdag vriest moet een stamroos tegen vorstschade beschermd worden. Een bergje blad en aarde 
aan de voet en onderaan de stam met wat stro omwinden geeft voldoende bescherming. Ook dennentakken of coni-
feertakken kunnen als bescherming worden gebruikt. 

• Fruit: bescherm vijg, perzik, kiwi en ander vorstgevoelige fruitbomen/struiken met een rietmat of scherm tegen de 
vorst. Plaats de mat schuin tegen het fruit zodra er vorst voorspeld wordt. Haal de mat weer weg zodra de tempera-
tuur boven de nul graden komt. 

• Kruiden: van tijm, rozemarijn, salie, selderij en peterselie kun je de hele winter oogsten. Deze kruiden zijn vorstbe-
stendig als ze in de volle grond staan. Staan de kruiden in potten, zet ze dan binnen op een koele plaats om bevrie-
zing van de kluiten te voorkomen. 

• Glazen cloche: het is altijd handig om een glazen cloche (een soort  kelk) bij de hand te hebben. Zet de cloche over 
kleine vorstgevoelige planten. Ook een grote glazen pot, accubak of vaas kan voor dit doel worden gebruikt. Op 
internet zijn ook grotere kunststof doorzichtige zogenaamde ‘paraplu’s’ voor dit doel te koop. 

• Verlichting: om planten, zoals stamrozen, extra tegen strenge vorst te beschermen kun je ook een lichtslang of 
kerstverlichting gebruiken want deze lampjes geven warmte af. Wikkel eerst een doek en daaroverheen de verlich-
ting. Deze maatregel is alleen nodig als het heel streng vriest. 

door Inge de Graaf 

De klimaatverandering 
voorspelt warmere 
temperaturen en de 

afgelopen winter is er ook 
nauwelijks vorst geweest. Maar 
wat niet is kan nog komen en 
dan is het maar beter om je 
planten te beschermen tegen 
temperaturen ver onder nul. Hoe 
je dat doet lees je op deze 
pagina.

Vorst? 
Bescherm je planten!
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door Inge de Graaf

Kruidenweetje: Helleborus
Een prachtige winterbloeier waar iedereen (jij en de bij) blij mee 
is. Wel even het oude blad geregeld weg knippen!

D e Helleborus, een prachtige plant die ook wel winterkoningin 
wordt genoemd. In de oudheid medicinaal gebruikt, maar ik 
zou me er nu niet meer aan wagen. Een plant die bloeit ter-

wijl je tuin overwintert. Een ideale plant die tijdens de wintermaan-
den een kleurige toets komt brengen. De plant is goed bestand tegen 
de kou, wel op voorwaarden dat ze een beschutte plek krijgt. Als je 
de Helleborus onder een boom plant, zorg er dan voor dat het een 
blad verliezende boom is, zodat ze in de winter genoeg licht krijgt. 

Wat ook leuk is om te weten is dat de hele Helleborus familie behoort 
tot de familie van de boterbloemachtigen. De bloem heeft veel gemeen 
met de winteraconiet, de dotterbloem, de anemoon en de clematis, die 
allemaal tot dezelfde familie behoren. Wil je in de winter ook goed zijn 
voor de bijen? Ze zijn gek op deze winterbloeier. 

Er zijn veel soorten, met veel gekleurde bloemen. Van paars donkerrood 
naar roze, groen en wit. De Helleborus Niger wordt ook wel kerstroos 
genoemd, deze soort heeft een witte bloem met roze gloed. Helleborus 
foutidus, of ook wel nieskruid genoemd, heeft lichtgroene bloemen met 
een paarse rand. Als geneeskrachtige plant werd nieskruid gebruikt als 
een ontwormingskuur. Het wordt tegenwoordig niet meer medicinaal 
gebruikt vanwege zijn toxische/giftige bestanddelen. Maar goed dat we 
dat nu weten.  

Als je de prachtige Helleborus niet kunt gebruiken voor je eigen gene-
zing, dan draagt hij op zijn minst zijn steentje bij aan de genezing van de 
natuur. Omdat de bestuivende insecten minder worden, draagt elke be-
stuiver bij tot de biodiversiteit. Het leuke is dat de nectar van nieskruid 
alleen toegankelijk is voor hommels en bijen als gevolg van de hangen-
de bloemvorm. De plant heeft zelfs een speciale truc bedacht door gist 
in nectar te gebruiken om vriendelijke temperaturen te creëren die be-
vriezende hommels aantrekken. De specialisatie op hommels en bijen is 
mooi omdat beide soorten al beschermd zijn vanwege hun zeldzaam-
heid. Een voordeel voor de mens is dat de hommels hun grondgebied 
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opeisen tegen agressieve wespen. Bontbijen en hommels steken al-
leen in extreme nood (bijvoorbeeld als je ze grijpt en dreigt te 
pletten).  

Alle andere soorten Helleborussen zijn ook goed voor de bijen. Vanaf 
januari, als er toch al weinig te vinden is, kunnen ze bij de Helleborus 
terecht. En als je nog meer wilt doen voor deze sympathieke gasten, 
kun je ook longkruid planten in de tuin, dan maak je er helemaal hun 
favoriete plek van. Slakken houden echter van het blad van de Helle-
borus dus ik hoop dat je mijn egelverhaal leest of hebt gelezen? Dan 
weet je dat de egels graag slakken eten. Onmisbaar in je tuin is dus de 
egel.  

Verzorging van de Helleborus 
Helleborus wil graag een lichte beschaduwde plaats. Ze groeien het 
beste op kalkrijke grond, de kleigrond in onze tuinen is ideaal. Meng 
wel bladaarde (van je composthoop) door de grond en sluit af met een 
handje kalk. Plant ze niet te diep, zorg altijd dat de bloemknoppen 
boven de grond blijven. 

Belangrijk: knip het oude blad weg 
Helleborus bloeit van januari tot in april. Het blad blijft het hele jaar 
aan de plant, maar wordt op den duur wel lelijk of krijgt de bladvlek-
kenziekte. De belangrijkste reden om het oude blad weg te knippen is 
eigenlijk het voorkomen van de bladvlekkenziekte. Daar is de Helle-
borus erg bevattelijk voor. Je ziet het snel genoeg en als je het op tijd 
weg knipt voorkom je erger. Is er geen ziekte te vinden dan knip je 
het blad tegen de tijd dat de bloemstengels boven komen. Maar knip 
niet al het blad in een keer weg want dan zien de bloemstengels die 
tevoorschijn komen er hartstikke kaal uit.    

Knip of trek om te beginnen de bladeren weg die ver onderaan zitten, 
anders verstikken ze misschien de opkomende bloemstengels. Haal 
wel al het blad weg waar je bladvlekkenziekte in ziet zitten. Die ziek-
te herken je aan de kenmerkende chocoladebruine vlekken. Gooi dit 
blad niet op de composthoop vanwege besmetting. 

Je kunt in principe ook kiezen om na de bloei het oude blad van je 
Helleborus te knippen, maar het is beter om deze klus net voor de 
bloei uit te voeren. Het oude blad weghalen zorgt ervoor dat je plant 
er frisser uitziet en het helpt ook de verspreiding van schimmelziektes 
van oud op nieuw blad tegen te gaan. Nog een voordeel: zo komt er 
meer licht bij andere kleine plantjes in de buurt, zodat ook die meer 
kans krijgen om te groeien. 

Bladvlekkenziekte.

Van boven naar beneden: Helle-
borus orientalis, Helleborus argu-
tifolius, Helleborus charmer
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Hi, daar zijn we weer! Dit keer geven we jullie op deze pagina’s wat tips en weetjes, en leuke dingen om te 
doen als het buiten te koud is om met de tuin bezig te zijn, want dan haal je gewoon het buitenleven bin-
nen! Natuurlijk gaat het ook over kerstmis, want warmte en licht en lekker eten horen bij dit feest, 

vooral fijn als het al zo vroeg donker wordt. Wij willen alle kinderen en natuurlijk alle andere bewoners van het 
tuinpark een heel fijn en gelukkig nieuwjaar wensen en veel tuinplezier in 2023!

EEN KRUIDENTUINTJE BINNEN? 

EITJE! 
Als je buiten geen groenten kunt kweken, doe je het gewoon binnen! We hebben de meest makkelijke kruiden 
voor je op een rijtje gezet. En je hebt niet eens een potje nodig. Wat eierschalen zijn genoeg.  

Tuinkers in een eierschaaltje:  

Zet lege eierschalen in een eierdoosje en vul ze met watjes, of met keukenpapier/wc-papier. Strooi hier tuinkers-
zaadjes op en hou het nat. Na een week kun je al knippen! Teken er gezichtjes op. Nog leuker om te zien!

Dit kun je ook doen met allerlei andere 
kruiden: bijvoorbeeld met citroengras, 
munt, peterselie, tijm, salie, bieslook. 
Maar voor het zaaien van deze plantjes 
moet je wel wat potgrond in de eischaal 
stoppen. 

door Margreet en Mirte 

WEETJE… 

Dat kruiden ook nog eens heel gezond zijn, 
vooral als je (iets te) veel gegeten hebt of vette 

oliebollen achter je kiezen hebt? Kruiden als ba-
silicum, peterselie en tijm, maar ook munt helpen bij 
de spijsvertering, dus tegen buikpijn. En ze zijn ook - 
met een moeilijk woord - ‘antibacterieel’, en bevat-
ten ‘antioxidanten’. In gewoon Nederlands betekent 
dat dat het goed is tegen bijvoorbeeld keelpijn, en je 
krijgt er een stralende huid van! 
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Wat heb je nodig: 

• 1 blikje croissantdeeg (hou dat blikje koud in de koelkast tot gebruik, anders ontploft-ie!) 
• 4 tot 6 eieren 
• 3 flinke eetlepels mayonaise en twee eetlepels crème fraiche 
• zout, peper en wat kerriepoeder 

Prak de ei-vulling fijn met een vork of pureer in een keukenmachine. Omscheppen met mayonaise, crème 
fraiche, beetje zout en peper en kerriepoeder. Even proeven of het goed is. Schep in een spuitzak (of plastic 
zakje waar je een hoekje vanaf geknipt hebt) en leg in de koelkast. Ondertussen laat je iemand de oven ver-
warmen op 200 graden. Haal het deeg uit het blikje en snij het in smalle repen. Rol ze tot een hoorntje en leg 
ze op een bakblik met bakpapier. Ongeveer 12 minuten later zijn ze dan goudbruin. Af laten koelen en vul-
len. Kruiden als loof gebruiken, klaar! 

WORTELTJES VAN CROISSANTDEEG  
Voor al die eierschalen heb je wel heel veel 
hardgekookte eieren nodig, die je daarna leeg 
moet scheppen. Maar wat doe je nu met al die 
hardgekookte ei-vulling? Dáár kun je heerlijke 
eiersalade van maken! En om het heel speciaal 
te maken, bijvoorbeeld voor een hapje op 
kerstdag of een voorafje bij het kerstdiner, kun 
je dit opdienen in worteltjes van croissant-
deeg. Kun je de kruiden ook gebruiken!

ZELF KERSTBOMEN MAKEN! 

1. Voor deze kerstbomen moet je wél naar buiten om takken op de het tuinpark te zoeken of wat dennenappels te ra-
pen. De dennenappelbomen zijn prachtig om de kersttafel op te leuken, en zo’n takkenboom misschien mooi aan de 
deur of aan de muur van je kamer. Zorg dat je takken van kort naar lang lopen, laat ze een nachtje drogen als ze nat 
zijn, leg ze op een platte ondergrond en bind ze vast met (sisal) touw. Het touw telkens een keer om de tak slaan en 
vastknopen aan de onderste tak. Lichtjes en ballen erin, voila! 2 . Voor de toren van dennenappels: plak ze vast met 
Velpon of een lijmpistooltje (voor 2,99 te koop bij de Action of de Zeeman) en stapel ze een voor een op. Steek er wat 
kersttakjes in, of ander groen, en een led lichtsnoertje (Action, 30 cm, 0,99).

3. Voor de ‘alleenstaande’ dennen-
appelboompjes heb je weinig nodig. 
Knip toiletrollen in ringen en versier 
of schilder ze. Daar kunnen de ap-
peltjes op staan. Verf ze groen of wit 
of wat je maar wilt en smeer de uit-
einden van de sparappeltjes in met 
lijm, doop in glitter of gebruik glit-
terlijm (alle kleuren, 2 x 40 ml 0,99) 
of gebruik zilver glitterspray (3,39 
allemaal bij de Action te koop).

3.

2.1.

glitterlijm 	

glitterspray	  	
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Wilt u uw waardering of grieven 
kwijt over iets wat ons tuinpark be-
treft?Heeft u goede ideeën, een leuke 
foto of iets anders op uw hart? 

Stuur uw ingezonden stuk naar       
infogrootebraak@gmail.com   

onder vermelding van ‘Braakt u 
mee?’ 

Het bestuur behoudt zich het recht 
voor ingezonden stukken te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
De afzender moet bekend zijn bij het 
bestuur, maar kan eventueel anoniem 
gepubliceerd worden in de Tuinkrant, 
mits u dat aangeeft. 

Foto gemaakt door Angela 

AVVN 

De website van de AVVN, AVVN.nl, is 
heel informatief en geeft handige tips. 

Via deze website kun je je ook aanmelden 
voor de nieuwsbief. Deze geeft informatie 
over bijeenkomsten en tuinzaken. 

Vogeltelling 2023 
De Tuinvogeltelling is van 27 
tot en met 29 januari 2023. 
Tienduizenden mensen tellen in 
dat weekend één keer een half 
uurtje de vogels in hun tuin. Zo 
help je ze om ze te 
beschermen. Helpt je mee? 
Schrijf je nu alvast in voor de 
nieuwsbrief van de Nationale 
Tuinvogeltelling op www.vo-
gelbescherming.nl/tuinvogeltel-
ling. Extra leuk: als je je nu 
aanmeldt, ontvang je gratis 
de special Vogels Voeren én 
een kortingscode voor voer en 
voersystemen in de webshop 
van Vogelbescherming.

Duizendmaal  
dank  Ans! 

Wij, alle leden van de tuin-
krant, willen jou hartelijk dan-
ken voor de hele fijne en war-
me samenwerking die we met 
jou hebben gehad de afgelopen 
jaren. Wij koesteren jouw be-
trokkenheid en de inspiratie 
die je ons altijd gaf om iedere 
keer weer een mooie editie van 
de krant te kunnen maken! 

Wij zullen jou missen maar 
boven alles wensen wij jou en 
Ronald al het goeds van de 
wereld toe.  

Lieve Ans,  
een diepe buiging voor jou! 

In Memoriam 

Joop Flier 

Sinds 1984 had Joop een tuin op ons 
tuinpark. Hij behoort tot de groep ‘ont-
ginners’ van het tuinpark. Van 1989 t/m 
1992 zat hij in de kascommissie. De 
Bond zag zijn betrokkenheid en kennis 
van de penningen en had hem al snel 
gestrikt voor de financiële commissie, 
waar hij tot heden nog lid van was. Voor 
dit werk is hij tot erelid van de Bond be-
noemd. Op de zaterdagen kon je hem op 
zijn tuin vinden, wereld- en tuinzaken 
besprekend. De wijze van snoeien van 
een aantal bomen stond op dit moment 
hoog op de agenda! Joop was ook graag 
onderweg naar verre oorden. Zijn laatste 
reis ging naar Turkije. Op weg terug, in 
het vliegtuig, werd hij onwel. Hulp 
mocht niet meer baten. Hij overleed op 
23 september in Istanboel. 

Wij condoleren zijn familie en 
(tuin)vrienden en wensen ze veel sterkte. 

Opbrengst  
actie:  

red het 
ooievaarsnest 

Giften, verkoop oud 
ijzer, fooienpotje in 
het winkeltje, statie-
geld petflesjes hebben 
alles bij elkaar            
€ 439,05 opgeleverd. 

De WBC gaat de paal 
deze winter verstevi-
gen, zodat we komend 
jaar weer een stevige 
woning voor de fami-
lie ooievaar hebben.

De kerstboom op de Brink met 
verlichting. Elke keer kwamen 
er meer versieringen bij die 
tuinders erin hingen.
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hoesten? Maak dan een eigen, verse 
tijmsiroop. Het werkt verzachtend 

bij keelpijn en hoest en is ook nog lekker, 
tenminste dat vind ik. Als je verse tijm in de 
tuin had afgelopen zomer, dan heb je vast 
wel wat gedroogd liggen. Anders kun je het 
ook altijd nog kopen in bijvoorbeeld een 
reformwinkel.  

Wat heb je nodig: 

• Voor de inhoud van ongeveer 250 ml maak 
je een afsluitbare fles schoon                      
(in water uitkoken)  

• 20 gram gedroogde tijm (een eetlepel is 
ongeveer 5 gram gedroogd kruid)  

• 60 gram rietsuiker 
• 250 ml water 
• fijne zeef en trechter 
• een kom die op een steelpan past (au bain-

marie) en een steelpan  
• nog een grotere pan  

Maken: 

• Weeg alles af en zet wat je nodig hebt klaar. 
• Doe water in de steelpan zodat het komme-

tje dat er bovenop komt net niet in het ko-
kende water komt en kook het water. Doe 
dan de tijm en 250 gram water in de kom en 
roer het door elkaar. Zet het dan op de steel-
pan met het kokende water (au bain-marie) 
en laat het goed warm worden zonder dat 
het kookt. Laat het zo ongeveer een kwartier 
staan.   

• Pak de gekookte, steriele fles en zet de 
trechter in de fles. Doe het mengsel via de 
zeef in de fles. Druk de tijm nog even goed 
aan zodat alle werkzame stoffen eruit zijn.  

• Maak de kom schoon zodat je de inhoud van 
de fles hier weer in terug kunt gieten en dit 
nogmaals au bain-marie kunt verwarmen 
met ditmaal de rietsuiker erbij. Roer het 
langzaam door elkaar tot het nog wat in-
kookt, iets dikker wordt, en dan giet je het 
weer via de trechter in de fles.  

• Laat het dan eerst goed afkoelen voordat je 
de fles sluit. Dan heb je een hele mooie, 
gezonde, lekkere tijmsiroop die wel vier 
weken goed blijft. Wel in de koelkast bewa-
ren, maar dat spreekt voor zich.  

Kinderen die verkouden zijn kunnen tot zes 
maal daags een theelepel innemen en volwas-
senen tot zes maal daags een eetlepel. We ho-
pen natuurlijk niet ziek of verkouden te wor-
den, maar mocht dat wel het geval zijn dan is 
deze hoestsiroop makkelijk gemaakt.  

Maken: 

Tijmsiroop

Tijm is ook lekker: 

• in combinatie met bijvoorbeeld tomaat, kom-
kommer, aubergine, paprika. 

• in combinatie met geroosterd vlees, gevogelte, 
wild, vis en groenten als spinazie. 

• in volkorenpasta met roergebakken spinazie en 
knoflook. 

• in een honingdressing voor op (gegrilde) sla. 
• in een stamppot van verse kruiden met verse 

geitenkaas. 
• op spiesjes met gegrilde courgette. 
• op aubergine die je met knoflook, tomaat en 

verse geitenkaas of 30+ kaas even onder de 
grill zet. 

Olie 

Doe je overgebleven tijm in olijfolie en laat 1-2 
weken op een donkere plek staan zodat de sma-
ken in kunnen trekken.  

Invriezen 

Dep de tijm goed droog voor je deze invriest. 
Ingevroren blijft tijm ongeveer 1 jaar houdbaar. 
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Inpak ideeën: een mooi uiterlijk is het halve werk
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11 december: kerststukjes  
maken in de Brakeling
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‘Niet 
iedereen is 
leiderschap 
gegeven, 
met takt, 
liefde en 
geduld’

Lieve Ans en Ronald, 

In heel veel landen, zo ook in Nederland, heeft men een president, 
en op de Groote Braak is niemand die Ans niet kent. 
Engeland is verstandig en had al twee keer een dame op de voorzittersstoel, 
want de mannen maakten van alles een rare boel. 
Vrouwen besturen met tact, geduld, maar vooral met hun hart, 
en zo maakte Ans van Veen op de Groote Braak ook haar start. 
Ze bruiste van energie, had tijd voor alles en iedereen, kent iedereen bij naam, 
dus binnen de kortste keren behaalde ze wereldfaam. 
Ik geef het je te doen, bestuurder van een mini stad, 
we hebben nog nooit, ondanks veel gemopper een dergelijke ‘burgemeester’ gehad. 
Zo gedreven, haar energie was ongekend, ze was overal tegelijk, 
ze bestuurde de Groote Braak, het was haar Tuinen-rijk. 
En zeg nou eerlijk, wanneer doe je het voor iedereen goed, 
je denkt altijd alleen dat je het zelf fantastisch doet. 
Ondanks gemopper en tegenslag, 
bleef ze sterk tot aan de dag, 
dat het voor haar en Ronald mooi was geweest, 
dat de tuin niet meer was het leuke feest. 
Dat de afstand Best-Amsterdam ging lijken op Amsterdam-Parijs, 
dan betaal je voor je vrijwilligerswerk wel een hoge prijs. 
Dat leeftijd en jaren zijn tol gaan eisen, en er reden is voor bezinning, 
gaan we nog door tot de laatste inning? 
Oh die keus, die vraag wil je eigenlijk niemand stellen, 
en wanneer ga je dan aan al die tuinders je keus vertellen? 
Je hebt het ons verteld lieve Ans, en velen zullen bij het lezen van dit bericht, 
een serieuze vraag aan zichzelf hebben gericht, 
had ik ooit deze taak, deze missie kunnen volbrengen, 
zonder daarbij regelmatig wat tranen te plengen. 
Niet iedereen is leiderschap gegeven, met takt, liefde en geduld, 
maar jij hebt die taak met glans en verve vervuld. 
Ik kan dan ook niet anders dan jou te danken voor al die mooie jaren, 
die absoluut niet altijd even eenvoudig waren. 
Al die mensen, al die wensen, iedereen die het altijd beter wist, 
alle conflicten die je hebt betwist. 
Met groot respect kijk ik terug naar jouw jaren van vrijwilligheid, 
en natuurlijk wilde ook ik je nog niet kwijt. 
Maar ik snap je beslissing zo goed, en mijn waardering is met geen pen te beschrijven, 
ik hoop dat je samen met Ronald nog lang gezond mag blijven. 
De Groote Braak zal zonder jou nooit meer hetzelfde zijn, 
en afscheid nemen doet echt wel pijn. 
Maar wees trots op wat je allemaal hebt weten te bereiken, 
en jij, als geen ander, mag met deze eer gaan strijken. 
Kom gerust nog eens langs, voor een praatje of voor een nieuwe ooievaar, 
bij ons staat er altijd een kopje koffie/thee voor jullie klaar. 

Het ga jullie goed, en mega bedankt voor alles, 

Rene en Magda Keijser

Ode aan Ans
bestuurder van een ministad
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Algemene Leden Vergadering 
Notulen van de ledenvergadering d.d. 19 november 2022 

Aanwezig: 136 stemgerechAgde leden, waarvan 18 via een machAging. 

1. Opening

De voorzi)er, Ans van Veen, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het 
bijzonder aan Theo Mondij, vertegenwoordiger van het bondsbestuur. 
De telcommissie ten behoeve van de bestuursverkiezingen wordt vastgesteld: de tuinders van 
de tuinen 180, 304 en 214. De stemprocedure wordt uitgelegd. Iemand is gekozen als hij of zij 
50% +1 van de uitgebrachte stemmen heeL. 
We gedenken de tuinleden die in het afgelopen seizoen zijn overleden et een moment sNlte. 
Bericht van overlijden is ontvangen van Joop van Flier, Salih Levent en oud tuinlid Jan Bley.

2. Ingezonden stukken 
Alle ingezonden stukken worden genoemd en zullen in de komende Njd worden behandeld in 
het nieuwe bestuur. Op de volgorde van binnenkomst zijn stukken over de onderwerpen 
ontvangen:

Tuin 225: • Verruiming van de mogelijkheden tot inleveren van huishoudelijk afval. 
• Oplaadpunten voor e-bikes en scooters

Tuin 39: • In de wintermaanden een verruiming van de openingsNjden. 
• Wijziging van jet hakselbeleid i.v.m. lawaai. 
• Geluidsoverlast van tuinders in de directe omgeving. De voorzi)er roept 

op tot het minderen van lawaai

Tuin 7: • Vermindering van buitenverlichNng in de tuinen i.v.m. vogels en andere 
dieren. 

• De richNng van het licht bij het buitenhek wat lager instellen. 

Tuin 108: • Zou op het parkeerterrein liever extra verlichNng dan camera’s zien. 
• Kunnen alleenstaande tuinders standaard een tweede tag kunnen krijgen.
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Tuin 181: • Wat moet je doen als iemand zonder tag tegelijk met jou het park op wil 
gaan. 

• Waarom zijn de zijhekken met een hangslot afgesloten. Graag zou tuinder 
die toegankelijk houden Njdens het winterseizoen. 

• Kan het bord met de pla)egrond en tuinnummers terugkomen bij het hek 
bij de Doorbraak. 

• Kan het wachthokje bij de ingang terugkomen. 
• Graag de prullenbak bij de hoofdingang terugplaatsen. 
• Aanpassen van het maaibeleid. Onderscheid wal en sloot is niet duidelijk. 
• Graag weer een afdak bij De Brakeling, zodat ook bij regen van de wifi 

gebruik kan worden gemaakt. 
• Commissies en bestuur uitbreiden met meer leden. Ook commissies voor 

buffet, kanNnebeheer en feestcommissie. 

3. Vaststellen notulen ledenvergadering mei 2022:

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen.  
Opmerkingen naar aanleiding van de notulen: 

• Duikers: De WBC is al bezig met het plaatsen van de laatste duikers. Dit is iets naar 
voren getrokken, doordat de duikers in prijs blijven sNjgen en het gunsNger was om ze 
snel aan te schaffen. De planken die voor de beschoeiing moesten komen zijn 
geleverd. De nieuwe duikers krijgen meteen de planken en de andere komend jaar. 

• Abopen van tuinbeurten: Voorstel was om die mogelijkheid te wijzigen, van na twee 
jaar naar vijf jaar. Hier moet nog over besloten worden.  Tuin 304: Het bestuur zou er 
over nadenken en nu wordt het doorgeschoven. Nemen jullie voor het nieuwe jaar 
een beslissing. In de nieuwsbrief van januari zal over de beslissing bericht worden. 

• Tuin 180: Een stuk ban onze tuin is van het algemeen groen, dit wisten wij niet. Wij 
zijn bezig om dat stuk schoon te maken en terug te geven aan het algemeen groen. 
Het stuk ligt vol met o.a. stenen, is het mogelijk dat de WBC het puin afvoert? Dat 
wordt aan de WBC gevraagd. 

• Tuin 181: wij hebben hetzelfde probleem, nu moeten wij een heel stuk van onze tuin 
afgraven. Wij hebben een reacNe gestuurd naar de WBC, maar hebben geen 
antwoord gehad. Er stond in de brief dat het pas in 2023 plaats zou vinden. De 
voorzi)er gee? aan dat de werkzaamheden iets vervroegd zijn. Ook hier kan de WBC 
ingeschakeld worden. U wordt komende week uitgenodigd om hierover te praten. 

• Tuin 180: geeL aan hoe fijn het is dat de duikers vervangen worden. 
• Cursus tuineieren: de mevrouw die de cursussen gaf is overleden. De AVVN hee? op 

de website diverse verwijzingen naar schri?elijke cursussen staan. 

4. Vaststellen begroAng en bijdragen en heffingen 2023 (bedragen jaarnota)

Jullie missen hier Harrie Vriezen, hij is nog op reis, moeilijke vragen graag bewaren tot hij 
terug is, simpele vragen kunnen nu gesteld worden. De begroNng wordt vastgesteld en aan de 
kascommissie wordt decharge verleend. 

• Tuin 297: vorig jaar was er een plan voor het aanvragen van geluidswanden. Wij zijn 
geen woonwijk en daarom worden deze niet geplaatst. Het bestuur hoopt dat er nog 
vanuit de gemeente gereageerd wordt, maar de kans is klein. Ook de boswachter zou 
het graag anders zien, maar daar is op dit moment geen zicht op. Tuin 297 wil zelf 
acNe ondernemen. 

5. Vaststellen meerjaren onderhoudsbegroAng voor begroAng 2023
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• Tuin 284: De parkeerplaats is vaak onderwerp van discussie, het schuin parkeren en 
de gaten in de weg. Ook zou zij graag meer plaatsen voor fietsen zien. Liefst met een 
dakje. De aanvraag voor een dakje kost opnieuw geld. Hier is niet voor gekozen. Er zijn 
ook te weinig plaatsen. Misschien is het een idee om meer fietsplaatsen te realiseren 
en die plek goed af te bakenen. Dit punt wordt meegenomen. Over het egaliseren van 
het parkeerterrein moet opnieuw onderhandeld worden met de gemeente. Tuin 284 
wil zich buigen over een plan voor de fietsen. 

• Tuin 33: er zou eventueel riolering en elektriciteit komen. Van elektriciteit is no0it 
sprake geweest. Riolering bleek een punt te worden van de gemeente, maar dat staat 
op een laag pitje 

Over de financiën zijn verder geen vragen. 

6. Bespreken en stemmen punten agenda ALV van de Bond:

Theo Mondij (Bond van Volkstuinders) bedankt Ans voor alle werkzaamheden en hij hoopt 
dat er een nieuwe voorzi)er komt en dat wij in dezelfde harmonie voort zullen gaan. Theo 
verlaat de vergadering. 
Zijn er tuinders die vragen hebben over de agenda van de Bondsvergadering. 
Ans geeL een toelichNng op de volgende agendapunten: 

• De bond wil meer personeel en daarbij hoeL de contribuNe niet verhoogd komend 
jaar, maar hoe is dat de komende jaren dan geregeld. 

• Voorrang voor tuinders bij opheffen van een ander park. Rond 20% van de tuinders 
wil dan graag een tuin op een ander park. Voorstel is dat er een verdeling over de 
andere parken komt n.a.v. de groo)e van een tuinpark. En dat er om en om voorrang 
is voor een lid van een ander park en een aspirant van de wachtlijst van het 
betreffende park. Wij willen dan graag tuinders die een goed onderhouden tuin 
hadden en acNef mee willen doen op het park. 

Tuin 304: Waardebepaling: zij gaat ervan uit dat een tuinhuis een tuinhuis is en dat keukens, 
kachels e.d. verfraaiing zijn. Zij stelt voor alleen het tuinhuis, het dak en de fundering mee te 
rekenen. Op dit moment hebben wij daar geen invloed op. 
Er was een coördinator gekomen bij de gemeente om over alle huurzaken te regelen en met 
de afdeling vastgoed te onderhandelen t.b.v. de tuinparken, maar de gemeente heeL deze 
funcNe weer opgeheven. 
Woonplaatsbeginsel: kinderen van tuinders als die niet in Amsterdam wonen kunnen de tuin 
niet overnemen, daar is niet iedereen het over eens. 

7. Benoemen van afgevaardigden naar de bondsvergadering

Er gaan twee bestuursleden naar de bondsvergadering en een tuin lid. Michiel de Haas (tuin 
180) wordt afgevaardigd. Mochten tuinders nog punten hebben die daar besproken moeten 
worden, kunnen die bij het afdelingsbestuur worden ingeleverd. 

8. Verkiezing bestuursleden (kennismaking en stemmen)

Gijsbert Bianchi: hij kan worden herkozen. 
Nick Looy en Marjon Dekker kunnen worden gekozen tot bestuurslid. 
Zij stellen zich kort voor en daarna wordt er gestemd.

Benoeming: Natuur en Milieu: Noor Brouwer wordt vrijwilliger in de commissie en Sigrid 
Siderius wordt lid van de commissie. Zij is de ontwerpster van de Brink. 
Tuin 181: Mary Gruden heeL zich ook aangemeld als bestuurslid. Dit was na de sluiHng van de 
aanmeldingstermijn. Er hee? al een gesprek met haar plaatsgevonden en er zal nog een 
tweede gesprek plaatsvinden. Het bestuur gee? aan dat er nog twee leden zich na de 
sluiHngstermijn hebben aangemeld, ook met hem zal een gesprek worden gevoerd. 
Tuin 181 geeL aan dat hij graag zou willen dat vanuit iedere commissie een lid in het bestuur 
zou plaatsnemen. Dit is echter niet zoals het in het huishoudelijk reglement staat beschreven.
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Afscheid Ans van Veen: Guus de la Rambelje spreekt Ans toe, waarin hij memoreert hoe zij 
allebei derNen jaar geleden in het bestuur kwamen en alNjd op een fijne wijze hebben 
samengewerkt. Hij vertelt dat Ans dag en nacht voor het tuinpark klaar stond en dat wij haar 
erg zullen gaan missen. Hij biedt namens de tuinders een cadeau aan. Maurice spreekt Ans 
ook toe en biedt haar een stoeltje aan met de tekst “Braakt u mee”.  Een herinnering aan de 
rubriek die zij samen met Maurice in ons blad begonnen is. 
Ans bedankt iedereen en neemt afscheid. 
Onder luid applaus verlaten Ans en Ronald het tuinpark. 

Pauze 

9. Uitslag bestuursverkiezing

Maurice neemt het stokje van Ans over en geeL aan dat hij voorlopig, tot de volgende 
ledenvergadering, waarnemend voorzi)er zal zijn.

Aantal uitgebrachte 
stemmen

Voor Tegen

Gijsbert Bianchi 106 82 24

Nick Looy 110 100 10

Marjon Dekker 125 107 18

Tuin 327: Niet iedereen had door hoe het stemmen werkte. Misschien goed om dat de 
volgende keet goed uit te leggen. 

10. Beleid van de afdeling

Maurice heet de nieuwe bestuursleden welkom en geeL aan dat het nieuwe bestuur in de 
winter gaat kijken hoe het nu verder moet. 
Er zijn vier speerpunten: 

o Verbinding, er is steeds minder verbinding tussen tuinleden en het afdelingsbestuur 
en tuinleden onderling. Wat betekent lid zijn van een vereniging en wij willen graag 
aan alle leden gaan vragen wat er leeL op het park en dan kunnen we daar 
voorstellen voor beleid voor maken die dan in de volgende afdelingsvergadering 
kunnen worden gepresenteerd.  

o Processen: wij willen graag kijken hoe we processen kunnen verbeteren, maar we 
willen niet meteen alles veranderen. In de volgende ALV willen we daar dan 
voorstellen voor doen.  

o CommunicaNe: hoe zorgen we ervoor dat iedereen goed op de hoogte is, welke rol 
spellen b.v. nieuwbrieven en website bij dit onderwerp. Hoe zorgen we ervoor dat 
iedereen informaNe op de website makkelijk kan vinden. 

o  De Brakeling: Hoe kunnen we daar voor iedereen een fijne plek van maken. Ideeën 
en reacNes kunnen alNjd gemaild worden naar de secretaris.  

Gijsbert geeL aan dat er mogelijk meer bestuursleden bij kunnen komen en dat geldt ook 
voor commissies.  
Maurice geeL aan dat ons park bevolkt wordt door tuinders met verschillende wensen en 
behoeLen. Streven is dat mensen uit verschillende groepen samen gaan werken in de 
commissies. 

11. Rondvraag
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Tuin 258: • Het hoofdpad (de Doorbraak) zou opgeknapt worden. Hier moet nog een 
beslissing over worden genomen. Er is al een plan ingediend, dus daar gaan 
we mee aan de slag. 

• Het schuin parkeren en de ruimte tussen de auto’s zijn niet opgelost. Dit zal 
in het bestuur worden besproken. Samen met de andere punten over het 
parkeerterrein. 

• Computer: tuinder geeL aan dat hij de post die via de mail komt niet kan 
openen. De mensen die hebben aangegeven niet digitaal te werken, krijgen 
de informaHe per post. We willen mensen wel sHmuleren om alles digitaal te 
regelen. 

• Hakselen: Graag aandacht voor de volgende punten: iemand erbij, iets te 
drinken, de takken worden neergelegd met doorns, de takken liggen 
verkeerd om en er zi)en touwtjes om de bossen. Oorbeschermers. Ook het 
hakselen zullen we als onderwerp meenemen. 

•

12.  SluiAng:        

Maurice bedankt iedereen, is blij met de hoge opkomst en wenst iedereen wel thuis
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Indien onbestelbaar:  Tuinpark de Groote Braak, Daveren 25, 1046 AP AMSTERDAM

www.editoo.nl


