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Voorwoord 

O
proep aan u allen: word vrijwil-
liger! Kom een commissie of 
het bestuur versterken of kom 

wat extra uurtjes helpen! Regelmatig 
denk ik: de klus is geklaard, nu even 
pauze. Maar nee, niets is minder waar. 
Het volgende project dient zich alweer 
aan. Heel afwisselend, maar soms wel 
veel voor te weinig handen. 

Bovenstaande gezegd hebbend, blijft 
het verbazingwekkend dat we elke drie 
maanden in de Tuinkrant kunnen 
schrijven welke projecten er zijn afge-
rond en met welke klussen we weer 
bezig gaan. Ook zijn we door de 
AVVN wederom beloond met het 
Keurmerk met 4 stippen op het lieve-
heersbeestje. Dit met nog een hoger 
aantal procenten dan 5 jaar geleden. 
Toen 92%, nu 114%. 

Verder komen er steeds meer vragen 
van de instanties om over projecten 
mee te denken. Zo werden we laatst 
onder andere benaderd over de uitvoe-
ring van de speeltuin net buiten het 
park. Ook wordt er regelmatig ge-
vraagd of bijeenkomsten in de Brake-
ling kunnen worden gehouden. Zo 
heeft het Rode Kruis evenals Land-
schap NH belangstelling om in de 
Brakeling cursussen te houden. 

Als wandelpark liggen we wat ver 
weg. Hoewel in de middagpauze 
werknemers uit Westpoort regelmatig 
een ‘rondje tuinpark’ doen. Bij de NS-
wandelingen hebben we gemeld dat 
we graag in de wandelroute tussen 
Halfweg en Sloterdijk worden opge-
nomen. Allemaal belangrijk om ons op 
de kaart te zetten als park dat graag 
meedenkt en meewerkt voor de Am-
sterdamse gemeenschap. 

Kortom het is het park waar wij allen, 
samen met onze families en vrienden, 
van genieten. Vindt u dat ook en heeft 
u tijd? Meld u aan als vrijwilliger. 
Dank. 

Het bestuur wenst u allen een heel 
fijne herfst! 

Ans van Veen 
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Bestuursberichten
Heras hekwerk

De installatie van het nieuwe hek 
voor de ingang van het park is 
voorspoedig verlopen (zie artikel 
in deze Tuinkrant). Kosten 
€ 14.000,00 ex BTW. Daarnaast 
heeft Intersafe het oude tagsysteem 
overgezet op het hekwerk.
Het SOS ambulance toegangs-
systeem wordt op de beide toe-
gangshekken geïnstalleerd, zodat 
de ambulance zonder onze tussen-
komst binnen kan komen. Het 
blijft zinvol als na binnenkomst 
een tuinder aanwezig is die per 
fiets de plaats aanwijst waar de 
hulpverlener moet zijn.

Buffet

Begin september is gestart met de 
verbouwing van het buffet. Na het 
slopen van het hele interieur wor-
den wanden en vloer opnieuw be-
tegeld en de elektrische bedrading 
aangebracht. Daarna komt de firma 
van Gestel de keukeninrichting 
plaatsen. In de volgende tuinkrant 
een uitgebreid verslag. We hopen 
dat het eind oktober afgerond is.

Rookmelders 

Vanaf 1-7-2022 zijn rookmelders 
verplicht in woonhuizen. Wij doen 
een beroep op ieders verantwoor-
delijkheidsgevoel: zorg voor een 

rookmelder, Co2 melder, blusde-
ken en brandblusser in uw tuinhuis. 

Renovatie ooievaarsnest

De stand van de inzamelactie 
(fooienpot winkel, Pilatus lessen, 
opbrengst voorjaarsmarkt, oud 
ijzer) is nu € 332,15. Hierbij is 
nog niet het statiegeld van de pet-
flesjes (4 volle grote vuilniszak-
ken) geteld. De actie loopt nog!

Tuingereedschap van het park

De afgelopen weken zijn gereed-
schappen van het park in het gras 
en tegen boomstammen gevonden. 
Dringend verzoek: breng gereed-
schap aan het eind van de werk-
beurt terug!

Op dit moment wordt al overwo-
gen om iedereen zijn eigen gereed-
schap mee te laten brengen (iets 
wat op meerdere parken gebeurt). 
De weg naar dit besluit wordt 
steeds korter als er zo onzorgvuldig 
wordt omgegaan met de materialen 
van het park.

Waar u op dit moment al zelf voor 
moet zorgen zijn: werkhandschoe-
nen en goede dichte schoenen!

Opnemen watermeterstand 
(Try out)

Verzoek om via ‘mijn tuin' de wa-
termeterstand door te geven aan de 

Bond van Volkstuinders. U kunt 
uitproberen of op deze wijze door-
geven van watermeterstanden goed 
gaat. Daarnaast zal in oktober uw 
watermeterstand door het tuinpark 
worden opgenomen. Deze lijst 
wordt ook aan de Bond van Volks-
tuinders gestuurd.

Verzekering tuinhuis

De hertaxatie voor de verzekering 
van uw tuinhuis die eens in de ne-
gen jaar plaatsvond, bestaat niet 
meer. Indien u van mening bent dat 
uw tuinhuis door herbouw, aan-
schaf van een kas enz. meer waard 
is geworden, raden wij u aan de 
nieuwe richtlijnen om de verzeke-
ringsbedragen aan te passen. Dit is 
te lezen op de website van de Bond 
van Volkstuinders onder: ik ben 
tuinder, praktische informatie, ver-
zekeringen melden schades etc.

Cursussen door tuinders gevolgd

• 3 tuinders een zeiscursus van 
Landschap NH.

• 4 tuinders de basiscursus veld-
hulpverlening.

• 1 tuinder de reanimatiecursus.

Vleermuizen

Een onderzoeker van de gemeente 
Amsterdam inventariseert het 
vleermuizenbestand op de tuinpar-
ken. Dus ook op de Groote Braak. 
Tijdens zijn eerste ronde heeft hij 
er al aardig wat gespot. Binnenkort 
is de tweede ronde. Als alle bevin-
dingen zijn verwerkt, worden ze 
bekend gemaakt. Schriftelijk of 
tijdens een bijeenkomst in de Bra-
keling.
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Zomer 
activiteiten  
op de Brink 

Afgelopen zomervakantie zorgden 
Erwin de Letter, Patrick Linders en 
Dennis Westerdiep met een aantal 
vrijwilligers dat het terras op de 
Brink open kon. Van ‘Borrelen op 
de Brink’ tot een openings- en slot-
avond met livemuziek. Op een van 
deze avonden was de opening van 
de vernieuwde Brink door Siegrid 
Siderius, die met hulp van Piet 
Loomans het ‘lint’ dat uit wilgente-
nen bestond met een snoeischaar 
heeft ‘doorgeknipt’. Er waren ver-
der toespraken van Sigrid Siderius 
en Nora Brouwer. Ook kon er een 
avond worden gedanst op de mu-
ziek van een discjockey. Deze 
avond werd door Martin en Lucia 
Mastenbroek georganiseerd. Kort-
om de Brink is ingewijd. Peter 
Eman zorgde ervoor dat we op de 
zondagmiddagen konden kijken hoe 
Max Verstappen het maximale uit 
zijn racewagen probeerde te halen. 
Ook verzorgde hij samen met Jac-
queline Blaauw de dinsdagavonden 
in de Brakeling, die open was voor 
een spelletje of een praatje. 

Helaas hebben we niet van alle ac-
tiviteiten foto’s, maar degene op 
deze en de volgende pagina willen 
we u niet onthouden. 

Allen die deze festi-
viteiten hebben ge-
organiseerd willen 
we bij dezen harte-
lijk danken !
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Deze wesp kan 4 tot 6 centimeter lang worden en 
heeft een kenmerkende kleur; het lijf is zwart, maar 
het onderste deel van de poten en het achterlijf zijn 
lichtgeel. Bij mannetjes is het achterlijf meer rood 
gekleurd. Ook de voelsprieten zijn geel en de ogen 
lijken eveneens geel van kleur, maar de ogen zelf 
zijn klein en zwart, de gele vlekken dienen om de 
wesp nog meer op te laten vallen. De grotere vrouw-
tjes hebben een angstaanjagend grote 'angel', dit is 
echter een legbuis, en de wesp kan er niet mee ste-
ken en is volkomen onschuldig. De legboor zelf is 
overigens bruin van kleur; de meer opvallend zicht-
bare gele punt is de achterlijfspunt. De vleugels zijn 
groot en donker van kleur en worden in rust achter 
de rug gevouwen. 

Reuzen houtwesp gevonden op de hakselplaats
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door Sarah Kooij

O
ver schoonheid valt te twisten maar een ding is zeker, als je 
een tuin wilt onderhouden is het ploeteren geblazen. Laten 
we het onszelf wat makkelijker maken door creatief ge-

bruik te maken van de zogenaamde plagen in de tuin. Zo blijft er 
meer tijd over voor het grote genieten en met een beetje mazzel 
profiteren de planten, de dieren en onze gezondheid er ook van. 

Onkruid
Alles leuk en aardig hoor ik je denken, maar onkruid daar kan ik nou 
echt helemaal niets mee. Eigenlijk willen we allemaal alleen maar 
mooie bloemen en planten en verder geen gedoe met ander ‘onkruid’, 
maar de waarheid is dat de natuur doet wat hij wil en vaak met een 
goede reden.  

Neem dit jaar de klimmende winde. wWat een plaag! Het hele park 
staat er vol mee en het is niet te stoppen. Wat blijkt? Het is een lieve-
ling van rupsen van de windepijlstaart, die door het steeds warmer 
wordende klimaat steeds vaker richting het noorden reist vanuit Afrika 
en Azië om zo hun soort in stand te houden. Ook de hommels en bijen 
zijn zot op de bloemen van de klimmende winde, en laten we die klei-
ne vrienden nu graag een beetje extra willen helpen de laatste jaren. 
Als de aantallen weer zullen toenemen zul je zien dat ook de klim-
mende winde op zijn retour gaat.  

Neem de brandnetel, die is als eerste aan de beurt als we de tuin eens 
flink onder handen nemen. Hij maakt een enorm wortelgestel waar op 
den duur alleen een spade nog een einde aan kan maken. Maar deze 
prikkende vriend is tevens de brenger van kalk in de grond, menig 
rupsje ontpopt zich er graag op tot vlinder en bovendien is de brand-
netel buitengewoon gezond voor lijf en leden. Maak thee van de jonge 
netels of oogst het zaad in augustus en je hebt voor een jaar superfood 
in de keukenkast.  

Hondsdraf, nog zo’n kruipend loeder waar je maar niet van af schijnt 
te kunnen komen, het groeit overal op en tussen en kan wel een meter 

De creatieve tuin
Zelfs een wilde bloementuin heeft onderhoud nodig, anders 
wordt deze langzaamaan overwoekerd door de vele onkruiden 
die ons eigenlijk allemaal wel plagen.
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Gouden	tips	
Mik je op sowieso minder onkruid in de tuin, dan volgen hier nog en-
kele gouden tips: 

Zet planten dicht bij elkaar in wat losse grond zodat de wortels 
zich snel kunnen ontwikkelen en er dus minder plaats is voor on-
kruid om te groeien. 
Laat de aarde niet kaal liggen. Deze zal gauw uitdrogen en als wa-
pen zet de natuur onkruid en bodembedekkers in om het water 
beter vast te kunnen houden. Kijk om je heen in de natuur, nergens 
is er kale grond te ontdekken. Wat je dus kunt overwegen is om 
tussen de planten en struiken houtsnippers te strooien. Maak een 
laag van zo’n drie cm dik om onkruid tegen te gaan. De snippers 
vergaan tot compost en daar is ook je tuin heel blij mee. 
Pluk onkruid met of rond nieuwe maan, dan staat er minder druk 
op de aarde en zakt het water verder in de grond. Door minder wa-
ter in de plant komen de wortels makkelijk los en blijft er niets 
achter in de grond wat opnieuw kan gaan groeien. 
Gebruik geen gif, ook niet tussen de tegels. Dit komt allemaal in 
de grond terecht en de aarde zal allerlei onkruiden doen verschij-
nen die dit gif kunnen afbreken, zoals bijvoorbeeld heermoes. Doe 
het gewoon niet. 
Anti-worteldoek of karton is een ander alternatief om de aarde mee 
af te de dekken, bijvoorbeeld in de moestuin als deze tot rust komt 
in het najaar. 
Maak je een stuk tuin schoon van onkruid, plant er dan meteen iets 
voor terug, bijvoorbeeld een mooie bodembedekker. Als je eens 
goed gaat kijken in de tuin zul je zien dat tussen en rondom de 
bodembedekkers weinig tot geen onkruid groeit. 
Ruk niet ieder grassprietje uit, vooral niet in het voorjaar. Gras is 
sterk en opent de grond als het ware voor zaden die uitkomen en 
die dankzij het gras een makkelijkere weg naar boven krijgen. 
Vooral in onze stugge kleigrond kunnen de zaadjes wel een hel-
pende had gebruiken. Ook afgemaaid en gedroogd gras zit vol 
voedingstoffen, gooi deze niet zomaar weg, maar verspreid ze bij-
voorbeeld onder een struik, heg of boom voor toekomstig voedsel. 
Dit geldt ook voor de afgevallen bladeren trouwens. 

Beestjes	
Regelmatig wordt er geklaagd over mollen en woelmuizen die hele 
gazons of borders omploegen. Tja leuk is anders, maar vergeet niet dat 
klei één grote ondoordringbare klont graniet zou worden als deze dier-
tjes het niet zouden omploegen ondergronds. Met een droge zomer als 
deze laatste zou er maar bar weinig overleven als de aarde niet enigs-
zins los zou worden gewoeld. Mollen brengen bovendien kostbare 
vruchtbare aarde naar de oppervlakte, waar je perfect in kunt zaaien. 
Ben je wat leniger van geest? Graaf dan de molshoop deels uit en 
plant er voortaan je tomatenstekjes in, gegarandeerd een mega op-
brengst! Ook tuinkruiden lenen zich prima voor deze hopen. En waar-
om eigenlijk geen tijm of oregano plant midden in het gazon?!

per week vooruit klunen. Toch bloeit deze ploeteraar als een van de 
eerste plantjes in het voorjaar en hun lieflijke paarse bloemetjes vor-
men zo de voeding voor de eerste insecten die zich buiten wagen na 
een lange winter. Gun ze die nectar en haal daarna het plantje pas weg. 
Beter nog, zet af en toe een kopje thee van de blaadjes, ze versterken 
de slijmvliezen en dus de longen en alle ingewanden in de afweer te-
gen virussen en bacteriën. De smaak is bijzonder, maar drink er niet 
teveel van. 

Het is dus allemaal een kwestie van perspectief: rukken we er alles 
wat we niet wensen met kop en kont uit of staan we even stil bij wat 
de natuur voor ogen heeft met onkruid. Laat de dieren er hun voordeel 
mee doen en haal het daarna weg als het de spuigaten uitgroeit. 
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Een beschoeiing aan de waterkant zorgt ervoor dat de grond uit de tuin niet in het water terechtkomt. Dat is van belang 
voor de waterkwaliteit. Het water in de sloot moet goed doorstromen, dus de sloot moet niet te ondiep worden. Op het 
tuinpark zijn twee soorten beschoeiing toegestaan: een houten beschoeiing of een natuurlijke oever. Elke tuinder is zelf 
verantwoordelijk dat waar de tuin aan een sloot grenst er een goede beschoeiing of oever is die afkalving van de grond 
tegengaat. 

Voor het aanleggen van een nieuwe beschoeiing dient vooraf een bouwtekening bij de bouwcommissie te worden in-
gediend. Dat is in het verleden niet altijd gebeurd, maar gaat vanaf nu weer gehandhaafd worden. Bestaande beschoei-
ingen hoeven pas vervangen te worden als ze hun functie niet meer goed vervullen. 

Als het hoogteverschil tussen tuin en sloot niet te groot is, kun je een natuurlijke oever maken door een moerasstrook 
aan te leggen, waarbij planten de grond vasthouden met hun wortels. Zo laat je de tuin langzaam aflopen naar de sloot. 
Kikkers en andere waterdieren zijn hier heel blij mee. Een natuurlijke oever is goed voor de biodiversiteit. 

Een houten beschoeiing wordt gemaakt van inheems of tropisch hardhout. Ook kunnen takkenbossen of kokosmatten 
gebruikt worden. Meer informatie over het maken van een beschoeiing is te vinden op de website van het tuinpark. 
Ook kan advies gevraagd worden aan de bouwcommissie. 

Het bestuur 

Richtlijnen beschoeiingen  
op de Groote Braak

Voorbeeld bouwtekening.Takkenbossen.

Kokosmatten.

Natuurlijke moerasoever.
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door Inge de Graaf 

E
r is nogal wat overlast van ratten en muizen op ons tuinpark. Vaak hoor ik dan ook wat er toch tegen die 
ratten en muizen te doen is. Dus hierbij een natuurlijke tip om ratten en muizen op afstand te houden, 
namelijk Tupoleum. 

Tupoleum is namelijk een geur waar ze echt een hekel aan hebben en wat dus zeker werkt. Er staat nergens op de fles 
en in de beschrijving wat er precies in zit. Etherische olie, maar welke? Iemand die het weet mag het zeggen. In ieder 
geval werkt het en daar gaat het om. 

Ik koop alleen de fles, want bijvoorbeeld steekschuimblokjes met een rolletje dat geloof ik wel. Ik haal een of twee 
steekschuim blokken bij de bloemist en neem wat toiletrolletjes mee. Snijd het steekschuim in een maat die je in het 
rolletje kunt doen zodat het vast zit. Dan druppel je er voldoende Tupoleum over zodat het steekschuim verzadigd 
wordt en steekt dit met een stok onder je huisje. Je kunt er ook een paar in de buurt van je huisje/schuurtje neerleggen. 

In de winter leg ik een paar blokken met Tupoleum binnen, want als ik weg ben heb ik geen last van de geur. Probeer 
het maar! 

Tupoleum

Keurmerk met glans behouden 

In de vorige Tuinkrant meldden wij nog dat Roos Broersen met kritische blik en voorzien van pen en papier onze 
plussen en minnen noteerde en ons lange wachten op de uitslag was begonnen. Halen we de 80% om de 4 stippen 
te behouden? Nu we dit schrijven is het alweer zo gewoon. We hebben de herkeuring met glans doorstaan en 
onze 4 stippen behouden. Wat heet: deze keer hebben we zelfs 114 % behaald (22 % meer dan vorige keer). Een 
score die niet heel vaak voorkomt. Een prestatie waar we best een beetje trots op mogen zijn.  

Wij vinden het ‘gewoon’. Wij zijn aan ons park gewend. Maar kijk er eens naar 
door de ogen van een nieuwkomer. Zie hoeveel zorg en aandacht er aan het on-
derhoud wordt besteed en hoeveel leuke initiatieven er steeds weer worden 
bedacht. Er zijn bedenkers en uitvoerders, samen hebben we voor dit resultaat 
gezorgd. 

De vlag die bij binnenkomst op de Brink wappert, hangt er niet voor niets. 
Hij is eerlijk verdiend. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat hij nog 
lang zal blijven wapperen. 

Het bestuur 
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door Inge de Graaf  

I
n de herfst kun je veel eetbare bessen, noten en planten vinden. De natuur geeft ons dan veel zodat de die-
ren en ook wij (dit was heel wat tijd terug overigens) goed door de winter komen. Weet je bijvoorbeeld wat 
veldkers is? En springbalsemien? En dat je de naalden van de den of spar kunt gebruiken om smaak te 

geven aan je eten? Je leest er hier op deze pagina’s alles over, inclusief een aantal makkelijke recepten. 

Sleedoornbessen 
Wist je dat sleedoornbessen eetbaar zijn? Ik wist het niet. Je ziet deze struik veel langs bosranden en weilanden, maar 
weinig mensen weten nog van het bestaan van de sleedoorn. Het is een dichte 
struik met kleine blaadjes en grote doornen. In het prille voorjaar valt de slee-
doorn op door de stralend witte bloesem. De sleedoorn is de wilde voorvader 
van de pruim. Deze kleine 'pruimen' zitten boordevol vitamines en andere goe-
de stoffen. Maar je kunt ze niet rauw eten. Ze zijn namelijk door de grote hoe-
veelheid looistoffen vreselijk zuur en wrang van smaak. Wacht even tot na de 
eerste vorst, of wat je ook kunt doen is ze na de pluk een nachtje in de diepvries 
leggen. Het schijnt namelijk dat de smaak na de eerste nachtvorst minder 
wrang wordt.  

Gelei  
Voor vier potten gelei pluk je zo’n anderhalf tot twee kilo bessen. Die breng je - 
na afspoelen en het verwijderen van de mee geplukte blaadjes - met een flinke 
bodem water aan de kook. Na een kwartiertje koken en roeren ontstaat er een 
soort moes met pitten erin. Wrijf die moes boven een grote kom door een zeef 
en meet dan per kilo geleisuiker - want dat is gewoon het makkelijkst - 750 
gram of milliliter sleedoornmoes af. Doe de moes weer over in de pan en roer 
er de geleisuiker en 100 ml rode wijn door. Even vijf minuten goed borrelend 
doorkoken en je hebt heerlijke gelei. 

Gin maken zoals de Engelsen dat doen? 
Je vult een wijnfles (inhoud 750 ml) voor een derde met sleedoornbessen. Voor 
je ze in de fles doet, was je ze natuurlijk en voor meer smaak prik je er met een 
naald her en der wat gaatjes in. Dan voeg je 100 gram suiker en zo'n 500 milli-
liter gin, wodka of jonge jenever toe. Sluit de fles af en schud hem de eerste 
dagen elke dag tot de suiker is opgelost, daarna elke week tot je na tien tot 
twaalf weken een prachtig donkerrode drank hebt. Hartverwarmend lekker op 
een koude winterdag.  

Kruidenweetje:


Wintervoedsel
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Meidoorn 
Ook wel hartekruid genoemd. Eetbaar zijn niet alleen 
de bessen, maar in het voorjaar ook de jonge blaadjes 
en de bloemen. Van de jonge blaadjes en bloemen 
kun je thee zetten. Maar nu in de herfst oogst je na-
tuurlijk de bessen. Deze rode bessen zijn in het alge-
meen goed voor ziekten die met het bloed en het hart 
te maken hebben. Je kunt heel goed een lekkere jam 
van de besjes maken, die tegelijkertijd een goed me-
dicijn voor je hart is. Maar hier is wel enige oplet-
tendheid geboden, want de pitjes in de bessen bevat-
ten een glycoside die funest is voor de dunne darm. 
Op zich geen ramp, want als je de bessen kookt dan 
komt het vruchtvlees vanzelf los van de pitten, daar-
na goed zeven dus! En tijdens het plukken nooit zo-
maar een bes eten. Dat lijkt me logisch.   

  

Medicinale jam 

  
Nodig: 750 gram meidoorn bessen, 250 gram (gelei) 
suiker en 1 citroen.  
  
Aan de slag: voor het plukken gebruik je een scherp 
schaartje. Knip de meidoorn bessen net boven de 
kroon en het is geen probleem als daarbij wat blaad-
jes en takjes meekomen, die koken er vanzelf af. Je 
hebt ongeveer 750 gram bessen nodig voor een grote 
pot jam. Was de bessen en stop ze eventueel een paar 
dagen in de vriezer, dat maakt de besjes net even wat 
zoeter. In de regel zijn meidoorn bessen ietwat zurig 
en melig, maar door het toevoegen van suiker merk 
je daar weinig tot niks van. Als je minder suiker wil 
gebruiken dan is eerst invriezen zeker aan te raden. 
Daarna kook je de bessen in een beetje water (zodat 
ze net onder staan en het geheel niet droog kan ko-
ken). Het duurt ongeveer 30-40 minuten tot ze uit 
elkaar zijn gevallen en de pitjes en steeltjes los zijn 
gekomen van het vruchtvlees. Je kunt er tijdens het 
koken ook voor kiezen om er een kaneelstokje of 
vanille aan toe te voegen. Haal het geheel door een 
fijne zeef en zet de uiteindelijk dikke en troebele 
substantie weer op het vuur en voeg er de suiker aan 
toe. Laat het geheel 5-10 minuten op hoog vuur 
zachtjes pruttelen, totdat je merkt dat het wat dikker 
wordt. Als je geleisuiker gebruikt zul je merken dat 
dit sneller gaat, maar niet iedereen houdt van gelei 
omdat het van dierenbotten wordt gemaakt. Als de 
jam de gewenste dikte heeft bereikt kun je het warm 
en wel in schone potten doen en er eventueel wat 
citroensap aan toevoegen. Het citroensap zorgt er-
voor dat je jam langer houdbaar is, maar in de regel 
is het altijd verstandig de jam (na het afkoelen) in de 
koelkast te bewaren. Als je geleisuiker gebruikt zit er 
vaak peptine in, dit zorgt ook voor conservering. 
Geniet van de jam gewoon omdat het lekker is. Of 
neem een lepel van de jam wanneer je acuut last hebt 
van hartkloppingen of als je gespannen of nerveus 
bent. Want de geneeskrachtige werking van de bes-
sen in de jam hebben direct een ontkrampende wer-
king op zowel het hart als het zenuwstelsel. 
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Naalden van de den/spar 

Wist je dat die ook eetbaar zijn? Wel bekend is het dat de etheri-
sche olie die je terugvindt in de naalden voor de specifieke den-
nengeur zorgt. De druppels etherische olie die je gebruikt bijvoor-
beeld in een verdamper zorgt voor een heerlijke geur in huis. Maar 
het geeft ook een lekkere smaak aan gerechten. In verschillende 
landen werden vroeger jonge dennennaalden verwerkt in brood of 
gebruikt om aroma aan vlees te geven. De verschillende soorten 
dennen hebben ook verschillende smaken. Je kunt dennennaalden 
ook gebruiken om gerechten mee op smaak te brengen. Doe bij-
voorbeeld in een ovenschaal groenten met dennennaalden. Daarna 
verwijder je de naalden en proef je de heerlijke dennensmaak. 
Leuk om uit te proberen. Dennennaalden zijn een bron van vitami-
ne hee uit dennennaalden is dan ook een goede manier om je 
immuuns teem te versterken en ziekten van de luchtwegen te 
bestrijden. Van sparrennaalden is overigens ook thee te maken. Een 
andere boom met naalden is de lari e herkennen aan meer naal-
den die samenkomen in een bundeltje et geen thee van lari
naalden, want die zijn gifti nderstaand ezelsbruggetje  

• Spa ingle n naald 

• De wee naalden 

• Lari egi eer naalden in een trosje 

Veldkers 

jna overal waar niet meer geschoffeld wordt kun je in de 
herfst en winter de kleine veldkers vinden. De sierlijke 
blaadjes zien er niet alleen leuk uit, maar smaken ook nog 
eens lekker pittig. Lekker op een broodje met kaas. 

Wat doe je met veldkers?  

Je kunt veldkers gebruiken in salades, soepen en sauzen. 
Ook goed als dressing of bij vettige gerechten. Je kunt veld-
kers zelfs in wok schotels verwerken, maar hoe simpeler het 
gerecht hoe beter dit kersje tot zijn recht komt. 

Springbalsemien 

Ook wel reuzenbalsemien of springzaad genoemd. De ver-
spreiding van de zaden gebeurt namelijk door het springen 
of ontploffen van de zaaddoos, zelfs bij een lichte aanra-
king. Je kunt dus wel raden waar de naam vandaan komt e 
groeien aan waterkanten en verspreiden zich razendsnel. De 
bloemen, scheuten, bladeren en zaden van deze plant zijn 
eetbaar aar wij vinden vooral de zaden het lekkerst e 
smaken naar nootjes, zeker als ze geroosterd worden. De 
zaadjes verzamel je door een zak over de plant te doen en de 
zaaddoos te laten springen. Die kun je dan gebruiken als 
garneren van allerlei gerechte
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Hazelnoten 

Wist je bijvoorbeeld dat de hazelnoten aan een struik groeien 
en veelvuldig te vinden zijn in ons tuinpark. Je kunt ze nu al 
gaan plukken. Als ze rijp zijn komen ze makkelijk uit hun 

asje aarna kraak je ze en binnenin vind je die heerlijke 
hazelnoot. Hazelnoten kun je makkelijk drogen, waardoor je 
ze een hele winter kunt bewaren. ers van de boom zijn ze 
natuurlijk het allerlekkerst. Je kunt de noten ook roosteren en 
bijvoorbeeld verwerken in een heerlijke granola. 

Recept granola 

Nodig:  
bakplaat met bakpapier  
95 gram hazelnoten 

etlepels vloeibare honing  
etlepels olie  

300 gram havermout  
55 gram geraspte kokos  
100 gram pompoenpitten  
150 gram gedroogde cranbe s 

Aan de slag: erwarm de oven voor op 170 graden. Hak de 
hazelnoten grof en meng de hazelnoten in een kom met de 
honing, olie, havermout en de kokos door elkaar. Strooi dit 
mengsel over een met papier beklede bakplaat en rooster in 
ongeveer 30 minuten krokant. Iedere 10 minuten schep je het 
even om zodat alle kanten gebruind worde a 30 minuten 
haal je het uit de oven en laat je het afkoele a 1 uur als 
het helemaal is afgekoeld doe je er de pompoenpitten en 
cranbe s bij en kun je het ongeveer twee weken in een 
afgesloten pot bewaren. 

Recept koolhydraat arme granola 

Nodig:  
140 gram hazelnoten  
140 gram amandelen  
100 gram pecannoten  
20 gram pompoenzaden  
45 gram zonnebloemzaden  

m zoetstof (ongeveer)  
m lijnzaadmeel  

1 eiwit  
55 gram roomboter (gesmolten) 
1 theelepel vanille e ract  

Aan de slag: erwarm de ove den. Doe de 
amandelen en hazelnoten in de keukenmachine en hak ze 
grof. Daarna de pecannoten erbij en hak nog een keer kort, 3 
tot 5 seconden (let op dat het niet te fijn gemalen wordt!). 

oeg de pompoenzaden, zonnebloemzaden, zoetstof en lijn-
zaadmeel toe en meng door elkaar. Dan doe je de gesmolten 
boter, het eiwit en vanille e ract erbij en meng je het geheel 
samen met de noten en zaden. Doe het granola-mengsel op 
de bakplaat en spreid het uit tot een dikte van 0,5 tot 1 cm 
dikte k de granola i ot 20  minuten goudbruin. Goed 
laten afkoelen voordat je het in stukjes breekt (de granola is 
nog zacht als je het uit de oven haalt, maar wordt krokant 
zodra het afkoelt).
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  Jan Boelhouwer   in 

 Vogelvlucht

at wellicht niet veel mensen weten is dat Jan een van 
de eerste bewoners is geweest van de Groote Braak. 
Met zij aar als tuinlid onder de riem kan hij als 
geen ander vertellen over de oprichting en het ontstaan 
van ons pa Begin jare erden er plannen ge-
presenteerd in het Krasnapols el over de aanleg 
va  volkstuinpark. Daar kon men zich opgeven als 
belangstellende en op een kaart de gewenste tuin uitkie-
ze , vertelt Ja Het was destijds een grote kale vlakte 
waar nog niets op stond. Er waren alleen stukjes grond 
met daartussen de sloten. De huur was destijds -
den en ik vond een mooi kavel wat redelijk uit de loop 
la ui ier en daar werd er begonnen met de 
bouw van huisjes, maar de meeste mensen gebruikten 
hun landje zoals het oorspronkelijk bedoeld was, om te 
moestuinieren, en bouwden hoogstens een schuurtje. 
Dat deed ik ook, het was eenvoudig en niet te duur  
  
Er was vanaf het begin veel saamhorigheid in de eerste 
jaren van de opbouw. Jan: dereen inspireerde elkaar 

bij het bouwen van huisjes en bij het aanleggen van de 
kersverse tuine a een aantal jaar verkocht Jan zijn 
tuin met schuur en kocht er een andere tuin voor in de 
plaats; een met een mooi en degelijk huis e Dat 
huis heb ik tot twee jaar geleden gehad. Het was mijn 
plek in de natuur tussen de vogels en de diere b 
er al die jaren van genote , zegt Jan met een tevreden 
glimlach. 

Jan zijn liefde voor vogels en planten kreeg hij niet mee 
van zijn ouders, maar hij werd vooral ge nspireerd door 
zijn opa as graag in de tuin en leerde veel van 
hem, als kind was ik zo graag in de natuur! Mijn twee 
broers waren allebei technisch, maar ik niet on op 
school de wedstrijd om de mooiste tulp en was zo trots 
als een aa  

Aldus volgde Jan de middelbare tuinbouwschool met 
veel plezier en ging daarna aan de slag in Aalsmeer in 
de productie van allerlei groe erkte er graag, 

arah Kooij 

S
inds jaar en dag is Jan Boelhouwer een bekende verschijning op ons park. Ook vandaag staat Jan druk te 
babbelen op de Brink, helemaal in zijn element op deze mooie zondagse zomerdag. Jan verkocht welis-
waar twee jaar geleden zijn tuinhuisje, maar is nog vaak op het park te vinden. Zeker met de komst van 

zijn geliefde ooievaars is hij ondertussen een vaste uitkijkpost geworden en volgt hij ‘zijn’ kuikens op de voet. 

Jan Boelhouwer wordt geïnterviewd door onze verslaggeefster op de Brink.
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maar verdiende er niet veel mee. Mijn vader vond het 
maar niets en stelde voor om te solliciteren bij de doua-
ne, daar vroegen ze mensen. Dat heb ik gedaan en ik 
mocht kome , zegt Jan wat bedenkelijk terwijl hij te-
rugdenkt aan de militaristisch-achtige opleiding die hij 
hiervoor moest volge Hoge discipline, marsen lopen 
en veel sporten, dat was niets voor mij, maar na vier 
maanden mocht ik dan eindelijk aan de sla  De ko-
mende aar werkt Jan als douanier, maar verliest 
nooit zijn liefde voor de natuur n altijd met veel 
plezier op mijn tuin bezig geweest lantjes kweken is 
mijn ding, duizenden heb ik er opgekweekt, daar word 
ik echt blij va , vertelt Jan trots. 

ijn andere trots kunnen we ondertussen wel raden, en 
met goed recht onder de inspanningen en het doorzet-
tingsvermogen van Jan was er wellicht nooit een ooie-
vaarsnest gekomen. Jaren en jaren koesterde hij de hoop 
dat zijn gevleugelde vrienden hier bij ons zouden lan-
den en broeden, maar lange tijd wilde het niet vlotten 
met het nest.  

Ondertussen ging Jan zijn gezondheid achteruit en be-
sloot hij met een zwaar hart om zijn tuin vaarwel te 
zegge  nog wel regelmatig naar de Groote 

ak, want dit park gaat me echt aan het hart. Dat ik 
dit jaar de geboorte en het opgroeien van de ooievaars 
mocht meemaken is een waar cadeau voor mij. Het 
mooie is dat dit hele verhaal de mensen dichterbij el-
kaar brengt en dat vind ik erg bijzonder. De ooievaars 
zijn het gesprek van de dag en iedereen draagt deze 
prachtige dieren een warm hart toe en het brengt de 
mensen tot elkaar, zoveel reacties en enthousiasme had 
ik nooit durven drome , zegt Jan en werpt een blik 
over de schouder naar het nest, waar zojuist een vreem- 

de ooievaar op doortocht op is geland om even bij te 
komen, althans dat vermoed hij e zijn machtig mooi, 
maar blijven een m terie voor ons   

E n ding is zeker, net als Jan zullen veel tuinders uitkij-
ken naar de eventuele aankomst van een nieuw paar in 
het voorjaar. e weten dat de mannetjes terugkeren 
naar het nest, maar aangezien een van de ouders is over-
leden is het natuurlijk nog de vraag of we volgend jaar 
weer mogen genieten van z ooi theaterstuk daar-
boven op het nest. 

Dan rest er nog de geheime liefde van Jan te onthullen, 
die hij bezigt in het huis waar hij aar woont, en dat 
is zijn liefde voor orchidee Er bestaan wel ot
duizend soorten en ik ben er dol b er (maar) 
z taan op de bovenverdieping, die ik vertroetel. 
Het zijn moeilijke, maar o zulke mooie planten. Mijn 
lieveling heet pe  grinnikt Jan en werpt nog 
een laatste blik op het nest waar de gelande ooievaar 
inmiddels door de poten is gezakt en een klein dutje 
doet voordat hij binnenkort verder trekt naar warmere 
streken z  verderop.  

ste Jan, wij bedanken jou met zijn allen (tuinders en 
ooievaars) voor je enthousiasme en betrokkenheid, wij 
hebben de hele lente en zomer kunnen genieten van de 
gevleugelde vruchten die jij acht jaar geleden zaaide  

Zijn uitgebreide verslag vanuit het hart hiervan is te 
vinden op de website van de Groote Braak voor diege-
nen die de ooievaar-avonturen nog eens van A tot Z 
willen beleven.

Jan was er uiteraard ook bij toen de jonge 
ooievaars werden geringd.

Ons eigen ooievaarsnest vanuit 
de lucht gezien.
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E
r zijn dringend vrijwilligers 
nodig die ons komen ver-
sterken. Om u een indruk te 

geven welke commissies er op ons 
tuinpark zijn en wie daarin zitten 
als vrijwilliger, stellen wij ze op 
deze pagina’s aan u voor. 

Helaas hebben we van de Tuincon-
trole Commissie nog geen groepsfo-
to kunnen plaatsen, maar wat in het 
vat zit verzuurt niet. Ook een aantal 
‘losse’ vrijwilligers staan niet op 
deze bladzijden. Maar ook zij ver-
dienen genoemd te worden. Geluk-
kig komen er nog vele tuinkranten!

Dus laat weten als u belangstelling hebt om commissie- of bestuurslid te worden. Kom een keer 
langs in de bestuurskamer of informeer bij een commissielid naar de werkzaamheden. Stuur een 
mailtje naar secretarisgrootebraak@gmail.com. Kortom laat ons weten als u meer wilt weten over 
vrijwilligerswerk op ons tuinpark. Vele handen maken licht werk!

V.l.n.r.: Angela Meijer ie icolaes, 
Piet Loomans en Anneke Jansen.  

oto inzet: oor Brouwer.

Commissie Natuur en Milieu

Commissie 

Bos 

(Voedselbos)

s Keverkamp en Victor  
Rosseboom iet op de foto 
Olof Meijer en Daan Bendel.
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WBC en Watercommissie

.l.n.r iet 
asteuning, 

Rob Bogaard, 
Dirk Blaauw, 
Peter Eman, 
(gebukt) Peter 
Franken.

Winkelcommissie

V.l.n.r.: Cocke de la Rambelje, Annie Hessing, 
Anja Albers, en Jan Albers

V.l.n.r. Mirte Zaal, Margreet Zaal, Sarah Kooij en Petra 
Slaats. Inzet: Inge de Graaf.

Redactiecommissie

V.l.n.r.: Simon Padt, Arno Heuvel, Marjon Dekker,  
(voorgrond) Pepijn Heuvel. Inzet: Marije Bierenbroodspot.

Wim Booms 
Gebouwen Beheer

Bouwcommissie
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door Margreet en Mirte 

D
eze kinderpagina’s gaan over de herfst! En speciaal over versieringen en lichtjes om de herfstavonden 
minder donker te maken, maar ook over een feest dat juist gevierd wordt in het donker! Op deze pagi-
na’s vind je allerlei leuke dingen om te maken voor deze allerlaatste nacht in je tuin! Maar wellicht vind 

je het ook leuk om het gewoon thuis neer te zetten, of op te hangen. Natuurlijk zit er ook weer een recept bij, 
een griezelrecept dit keer. We wensen je veel (griezel)plezier!

 

Jack was volgens een oud verhaal iemand die via 
een gloeiend kooltje in een uitgeholde knol de weg 
kon vinden in het donker. Jij kunt dit nog eens dun-
netjes overdoen, dus haal een stevige pompoen uit 
de tuin of in de winkel en snij de bovenkant er van-
af (vraag het anders even aan je ouders of een ande-
re volwassene). Hol de pompoen uit met een (op-
schep)lepel of een ijsschep. De draden en pitten 
kunnen op de composthoop, maar bewaar het 
vruchtvlees (zie recept op de volgende pagina). Te-
ken het gezicht erop (zie voorbeelden). Hou het 
simpel en snij daarna de ogen, neus en mond eruit. 
Met een kartelmes gaat dat het beste, vraag anders 
je ouders of een volwassene om dat te doen. Wa -
ne- of fietslichtje erin en klaa eer verrassende 
sjablone  Kijk op www.mamakletst.nl sjablonen-
halloween-pompoen-gezicht-griezeli

 
Misschien heb jij ook wel eens van Halloween ge  Het 
is een griezelfeest dat overgewaaid is uit Amerika, maar oor-
spronkelijk uit Engeland komt. Daar heette het ll Hallows  
ofwel Allerheiligen. O ober verkleden kinderen zich 
als spoken of heksen en bellen als het donker wordt bij men-
sen aan om snoepjes te krijgen. Er zijn ook Halloween feesten 
en de huizen zijn versierd met pompoenlantaarns in de tuin en 
lichtjes, maar ook allerlei enge attributen als nepgeraamtes en 
spinnenwebbe ederland wordt dit feest ook steeds meer 
gevierd, hoewel langs de deuren gaan hier eigenlijk op Sint-
Maarten op 11 november in verschillende plaatsen gebeurt. 
Oka , wat hoort er bij dit feest
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Kook de stukjes pompoen in heet water in ongeveer tien minuten gaar en laat uitlekken. Mi er, suiker, 
vanillesuiker, kaneel en de eieren een voor een door de pompoen met een garde of mi r. Doe de bloem en 
bakpoeder er ook bij en weer flink mi n. Vul cupcake vormpjes met het beslag en bak ze in de oven op 175 
graden i ot inuten gaar. Meng poedersuiker met wat water tot een dikke stroop en giet het over de  
cakejes  supermarkt zijn decoratiestiftjes te koop, vie uro (Dr. Oetke  chocolade en kara-
mel. Teken een spinnenweb bovenop de cupcakes en garneer met een pompoenpitje of ander nootje. Een pinda 
ka n kijk, je eigen spinnen cupcakes

 

Voor deze prachtige versiering voor je 
(tuin)deur moet je echt wel even op zoek gaan 
naa l veel herfstbladere rik ze stuk voor 
stuk aan een stuk ijzerdraad dat je krom gebo-
gen hebt en verbind de uiteinden met elkaar. Als 
je veel verschillende bladeren gebruikt heb je in 
no time een krans zoals op dit plaatje. 

Maak een foto van je mooiste pompoenlan-
taarn, lichtpotjes of bladerkrans en stuur het 
op naar zaal_63@hotmail.com. De mooiste 
foto’s komen met een eervolle vermelding in 
de volgende tuinkrant!

Het is straks weer wintertij us maak zelf wat lichtjes in 
het donker, zelfs zonder pompoenen. Voor deze lichthouders 
heb je niet zoveel nodig. Droog de mooiste kleurige blade-
ren die je kunt vinden in de tuin door ze tussen de pagina s 
van een dik boek te leggen. Al na een paar dagen zijn ze 
klaar om te gebruiken. Verzamel glazen potjes en plak met 
lijm (bijvoorbeeld Velpon) de gedroogde blaadjes aan de 
buitenkant van de potjes wanneer je een wa nelichtje ge-
bruikt, of plak ze aan de binnenkant van het potje als je bij-
voorbeeld een fietslampje in het potje gebruikt. Knoop een 
lintje of een touwtje om de bovenkant van het potje. Klaa  

Nodig voor wel 12 cakejes: 

, 
175 gr suiker, 1 zakje vanillesuiker, pompoen pitjes of nootjes, 1 

, wat poedersuiker, 
. Oetker uit de supermarkt
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Oktober is vaak nog een bonus 

qua weer en gelukkig mogen we dan 

ook nog overnachten op onze tuin. Uiter-

aard zijn er ook nog genoeg klusjes te 

doen voordat het winter wordt. Zoals 

snoeien bijvoorbeeld. Daar hebben best 

nog wat mensen moeite mee. Wat wel en 

wat niet en wat kan ik fout doen. Op deze 

pagina’s hopen we u een eindje op weg 

te helpen. Succes en een mooie 

oktobermaand gewenst!

Snoeien in oktober:


Tips en fouten
Wel snoeien 

Klimrozen die zijn uitgebloeid kunnen worden gesnoei org er ook voor dat klimrozen 
goed zijn aangebonden. 
Stamrozen met lange takken kun je nu inkorten om takbreuk te voorkomen tijdens de win-
ter j rozenstruiken die geen bottels vormen knip je de uitgebloeide bloemen weg. 
Hagen en snoeivormen kunnen nu nog een laatste maal bijgesnoeid worden zodat ze mooi 
in vorm de winter ingaan. Ook coniferen worden nog eens gesnoeid. 
Wat de vaste planten betreft adviseren we om de soorten met een mooi wintersilhouet niet 
af te knippen. Snoei enkel planten weg die ziek zijn of aangetast werden door insecten of 
schimmels. Ook soorten die zich makkelijk uitzaaien haal je best weg. Als je tenminste 
geen e ra plantjes wenst. 
Grassen niet snoeien, of alleen de soorten die zich makkelijk uitzaaien. 
Heb je , lavendel, rozemarijn in potten die je vorstvrij gaat overwinteren, dan 
kun je deze nog eens bijknippen en fatsoeneren. 

auweregen bijknippen. Je zult merken dat de jonge, eenjarige twijgen die de plant in de 
zomer aanmaakt weelderig naar alle kanten uitgroeien. Deze mag je het hele seizoen door 
terugknippen. Je kunt ze helemaal tot bij de stam wegsnoeien als het de bedoeling is om 
deze te laten verhouten, of je kort ze tot z m bij de stam in. 
Kuipplanten in vorm houden. 
De snoei bij berken, esdoorns en haagbeuk beter niet meer uitgestellen. Dit vooral om 
bloeden te voorkomen. 

Niet snoeien 

j sommige bomen, vooral pruimen en kersen, zijn de snoeiwonden in het najaar e  
winters gevoelig voor sporen van een reeks aan schimmelinfecties, zoals loodglans. Laat 
die dus met rust. 
De topgroei van struikveronica (Hebe) werkt isolerend en beschermt het hart van de plant 
tegen de vorst. 
Snoei nu geen camellia s, anders loop je het risico bloemknoppen weg te hale ndien 
maakt snoeien in de herfst deze groenblijvende struiken kwetsbaarder voor vorstschade. 

oorjaarsbloeiende clematis heeft zijn bloemknoppen voor het voorjaar al gevorm iet 
snoeien dus! 
Stel de snoei van gezonde groenblijvende en vorstgevoelige planten uit, want hun topgroei 
fungeert s winters als een isolatielaag. 
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Veel gemaakte fouten 

Verkeerde seizoen: De meeste planten snoei je in de winter, wanneer ze in rust zijn. 
Maar er zijn uitzonderingen. Dus doe onderzoek voordat je snoeit. Daarmee voorkom 
je dat je bloemknoppen wegsnoeit of planten gevoeliger maakt voor ziektes. 

Te veel snoeien: tengels en bladeren zorgen ervoor dat je plant voedsel kan opnemen. 
Verwijder je te veel stengels of blad in één keer, dan kan de plant in shock raken. Als je 
plant het al overleeft, duurt het herstel vaak lang. Tenzij er in instructies staat aangege-
ven dat je ‘hard’ mag terugsnoeien, moet je niet te ver terugsnoeien. Snoei bovendien 
maar maximaal een vijfde van het totaal weg. 

Het niet boven een knoop snoeien: Een knoop is de plek waarop bladeren, knoppen 
en nieuwe scheuten uit de stengel komen. Knip altijd net boven zo’n knoop. Dat voor-
komt dat het uitsteeksel dat overblijft afsterft, waardoor ziektes kunnen 
binnendringen. Laat niet meer dan 1 cm boven de knoop achter om afstervende uit-
steeksels te voorkomen. Maar pas op: snijd ook niet te dicht boven een knoop, want 
dan kun je hem beschadigen! 

Snoeischaar niet schoonmaken: schoon, scherp en goed geolied snoeigereedschap 
werkt beter, gaat langer mee en werkt veiliger. Met een scherpe snoeischaar of takken-
schaar maak je een zuivere snede die goed geneest. Door je gereedschap schoon te 
houden voorkom je dat je ziektes tussen planten verspreidt. 

Niet schuin snoeien: als je takken en stengels recht snoeit, loop je het risico dat 
schimmelinfecties de plant binnendringen. Water kan dan namelijk makkelijker op de 
wond blijven staan, en dat zorgt voor een klimaat waarin schimmels zich thuisvoelen. 
Snoei altijd schuin, zodat bij regen het water snel van de wond kan stromen. 

Dode takken niet snoeien: het kan altijd gebeuren dat een deel van je plant of boom 
afsterft door diverse oorzaken. Schimmels en bacteriën kunnen makkelijker binnen-
dringen via deze verzwakte plekken en zich door de rest van de plant verspreiden. Zo-
dra je beschadigingen opmerkt aan je boom, struik of plant, kun je het beste het be-
schadigde gedeelte meteen snoeien. 

• Oktober is de plantmaand bij uitstek. Plant nu uw bladbomen, hees-
ters en vaste planten, dan hebben ze voldoende gelegenheid om wor-
tels te maken voordat eventueel de winter invalt. Daarmee hebben 
zij een groeivoorsprong ten opzichte van hun familieleden die pas in 
het voorjaar worden geplant. Groenblijvende planten niet later dan 
begin oktober.  

• Overigens kunt u nu ook bloembollen planten voor een kleurrijk 
voorjaar. 

• Dek open grond tussen vaste planten af met een mulchlaagje, bij-
voorbeeld compost. 

• Kalk strooien kan nu prima gebeuren. Doe dat niet bij planten die 
van zure grond houden, zoals Pieris, blauwe bes, heide of Rhodo-
dendron. 

• De vijver opschonen kan nog tot midden oktober. Laat daarna de 
vijver met rust. 

• Haal afgevallen blad van terras, paden en het gazon. Zorg dat er 
geen blad in de vijver terecht kan komen, dek de vijver eventueel af 
met een net. 

• Blijf het gras maaien zolang het groeit. Maai je gazon niet als het erg 
nat is. 

• Rottende valappels kunnen een bron van infecties zijn. Ruim ze 
daarom regelmatig op.  

En verder:
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Help mee de eikenprocessierups bestrijden

Plaats een nestkast voor de Koolmees

e zijn er gek op: de eikenprocessierups. Dus wat kun je beter 
doen dan een nestkastje voor de koolmees in je tuin ophangen. 

eker als je in de buurt van een eikenboom woont. ij vonden de 
volgende informatie: de koolmees broedt het liefst op een beschut-
te ple e kunnen in de buurt van andere vogels broeden (3 à 4 
meter is voldoende). Tussen de nestkasten (die je natuurlijk ook 
zelf kunt maken) van koolmeesjes moet echter ongeveer 10 meter 
ruimte zijn. Het lijkt nu wat ver in het jaar. Maar dan hangt hij er 
volgend voorjaar als de koolmees op zoek gaat naar een woning! 

E
indelijk staat bij de hoofdingang een 
goed hekwerk. Degelijk en robuust. 
Het gebruik blijft zoals het was: wan-

delpoort en poort voor de tractor, hulpdien-
sten en leveranciers.

Het plaatsen vergde toch wat meer voorbe-
reidingen dan in eerste instantie werd ge-
dacht. Er moest worden gesnoeid, een geul 
gegraven voor nieuwe bekabeling, de straat 
moest hiervoor worden open ‘gezaagd’. Met 
vereende krachten is er door tuinders en fir-
ma Heras en Intersafe aan gewerkt. Het re-
sultaat mag er wezen. Er was wel wat onge-
mak tijdens de werkzaamheden bij binnen-
komst en vertrek van het park. Daar was 
gelukkig veel begrip voor.

Beide poorten worden met het elektronische 
toegangssysteem geopend (gebruik van tag 
blijft ook hetzelfde). Er komt een SOS-alarm 
op de poort en de poort bij het parkeerter-
rein. Ambulances hebben dan altijd vrije 
doorgang. De brandweer kan ook zonder 
tussenkomst van personen binnenkomen. 
Voor hen hebben we op het eerste hek een 
brandweerkluis laten monteren.

Het zou mooi zijn als er een uitnodigend 
welkomstbord bij deze toch wel strenge in-
gang komt. Een bord dat bezoekers/wande-
laars op vriendelijke wijze vertelt dat ze 
welkom zijn. Wie bedenkt iets? We hebben 
er al weleens met tuinders over gesproken, 
ook op de ledenvergadering is het genoemd. 
Heeft u een idee: kom het melden en we 
kunnen erover praten.

Het bestuur

Nieuw HEKWERK voor de hoofdpoort

Bedenk een 
welkomstbord 

voor het 
nieuwe hek!
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Al het moois  
van ons tuinpark

We lopen er vaak zomaar 
voorbij, aan al die bijzondere, 
mooie, wonderlijke en crea-
tieve bezienswaardigheden 

op ons tuinpark. Sarah Kooij 
fotografeerde voor u deze 

plaatjes vol moois.
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vervolg op pag. 26
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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

Ziet u zelf ook mooie, bijzon-
dere, leuke of wetenswaardi-
ge dingen, maak een foto en 

stuur deze naar 

infogrootebraak@gmail.com 
voor eventuele plaatsing in 
een van de volgende tuin-

kranten. 

Elfenbankje is uitgedroogd 
door de hitte.

Laatste avondmaal voor de kids 
voordat ze zelf hun maaltje 
moesten leren opscharrelen.

Prachtige Trompetbloemen 
luiden het najaar in en hangen 
te kijk over het pad

Deze oeroude 
wisteria om-
armt zichzelf en 
is een van de 
mooiste en oud-
ste van ons 
park. De schut-
ting was al 
aangepast aan 
de vorm van de 
stam, maar de 
wisteria duwt 
bij verdere 
groei zelfs de 
planken eruit.

Zo rond het begin van het na-
jaar zijn alle kleuren op zijn 
mooist door de lage zonnestand.

vervolg van pag. 25
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Doe-het-zelf:


Creatief met…

astanjes ikeltjes ennen els jes tronkjes en laderen uit uw eigen tuin of he os  kunt er 
allerlei leuke e en ge ellige dingen mee maken s een vaas waar stokjes omheen ijn ge on-
den astanjes die aan elkaar ijn ge rik schilderde dennen els en laderen en laderen die elf 

kunnen schilderen eef u fantasie de vrije l  en innen een mum van tijd heeft u elf iets gecre erd aar u 
mee voor de najaarsdag kunt komen.

27



Een grasveldje, een handdoek en een enthousiaste Sylvia Balm. Dit zijn de ingrediënten die nodig waren voor een 
uurtje oefeningen doen op een zonnige zondagmorgen op het tuinpark. De gemotiveerde deelnemers hadden ook nog 
een prachtig uitzicht op het bladerdek van de bomen waaronder de oefeningen werden gedaan. Pilates is een fitness 
systeem dat in de 20ste eeuw is uitgewerkt door Josef Pilates. Oefeningen om de mentale vermogens te gebruiken om 
de spieren te beheersen. Aan de huisvesting van de ooievaars werd ook nog gedacht. Daarvoor werd een kleine vrij-
willige bijdrage gevraagd. Helaas kon er dit jaar wat later in de zomer worden gestart. Gezien de belangstelling en 
het enthousiasme van de deelnemers hopen we dat het volgend jaar vroeger in het seizoen kan. 

‘Bring me a little water, Sylvie’, klinkt het vrolijk en driestemmig in de Brakeling, de nieuwe naam voor de kantine. 
Het is een toepasselijk lied, want op deze zonnige zondagmiddag is het buiten bijna 30 graden. Binnen zingt het koor 
Zangrila onder leiding van Marlien Smetana – ook twee van onze tuinders zingen in dit koor - een aantal liederen, 
van een gevoelig renaissancelied ‘Your shining eyes’ tot een vrolijk Afrikaans lied om de regen op te wekken. De 
akoestiek is voor het koor fantastisch. De keerzijde is dat na het optreden, als iedereen gezellig gaat praten, de gelui-
den door de ruimte heen schetteren, zodat de klassieke muziek op de achtergrond niet meer te horen is. Het is een 
minder belangrijk detail, want de tuinders en het koor genieten intussen van heerlijke taartjes en sandwiches, die Bep 
en Marjon hebben gesmeerd en geserveerd. Kortom een gezellige middag met heerlijke hapjes en mooie muziek.

Bep Ruting
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De dame 
met zon-
nehoed is 
onze oud-
ste tuin-
ster! Deze 
dames 
hebben 
samen een 
tuin en 
zijn nog 
volop 
aanwezig. 

Songtekst op tuinkar.

oto 
gemaakt 
vanuit de 
hoog-
werker 
tijdens 
het rin-
gen van 
de ooie-
vaars.Delen 

Als je ziet hoeveel fruit er onder de 
bomen blijft liggen dan is het mis-
schien een leuk idee om het fruit in 
manden, tassen, kisten, dozen, buiten 
je hek te zetten zodat iedereen zonder 
fruitboom er van kan 
meegenieten en het 
mee kan nemen. 
Vinden jullie dit 
ook een goed 
idee  e zien het 
vanzelf. 

 de Graaf

Korting op biologische bloembollen! 

Deze bollen en dus ook de planten zijn vrij van chemische middelen en 
gezond voor insecten, zoals vlinders en bijen, die deze voeding hard 
nodig hebben! Natural Bulbs heeft speciaal voor AVVN-leden een 
mooie korting bij aankoop van hun biologische bollen. Gebruik op hun 
website de code AVVNbiobollen5 wanneer je afrekent. Hiermee krijg je 
€5 korti us een gratis zakje biobollen. 

*Bij bestellingen vanaf €25. De actie loopt t/m 30 november 2022. 

ilt u uw waardering of grieven kwijt 
over iets wat ons tuinpark betreft
Heeft u goede idee n, een leuke foto of 
iets anders op uw hart  

Stuur uw ingezonden stuk naar       
infogrootebraa 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 be-
stuur, maar kan eventueel anoniem 
gepubliceerd worden in de Tuinkrant, 
mits u dat aangeeft. 

Bedankt voor jullie 
mooie paaltje! Ik heb ‘m 
even opgeleukt. 
  
Groetjes,  
Bianca Muller 

oto gemaakt door Angela Meijer 
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Ooievaarsverdriet
Het nest stond al jaren te wachten op een mooie plek in het veld,

het was daar geplaatst met gespaard tuinders-geld.

Maar hoe mooi de plek ook en hoe groot ook het verlangen,

er kon nog geen ooievaar voor het nest worden ‘gevangen'.

Maar dan na een hele lange tijd,

strijkt er dan toch eentje neer, een jongen of een meid?

Met veel bombarie en klepperen naar gezelschap om te paren,

is het dan toch gelukt na al die jaren.

Het is een lust om naar te kijken, wij zitten eerste rang,

en dan komen er kuikens, wat duurde het allemaal lang.

Trouwe partners, zorgen samen voor hun kroost met veel geduld,

het nest is nu met vier prachtige vogels gevuld.

Ze vliegen af en aan met voedsel om van te smullen,

maar ja ze moeten dan ook veel magen vullen.

Maar dan opeens zijn er nog maar drie koppies in het nest,

en doet één ouder zijn stinkende best.

Eten zoeken, klepperen, zijn kinderen verdedigen, een held,

maar de andere partner komt niet meer terug, ik sta versteld.

We blijven nog dagen hopen, maar dan komt het bericht,

dat er een prachtige ooievaar, dood op de A5 ligt.

Met tranen van ongeloof blijf ik toch steeds kijken,

of de ander nog op het nest neer zal strijken.

Het is ijdele hoop, er blijft slechts één ouder, die waakt over de kinderen,

en niemand zal deze kuikens straks kunnen verhinderen,

dat ook zij hun vleugels uitslaan naar een nieuw leven,

maar wat hebben ze ons een prachtige tijd gegeven.

Kom nog eens terug beste ooievaar,

er staat een mooi nest voor je klaar.

Ik heb genoten, van ei tot kuiken en tranen om het verlies,

maar ja ook in de natuur is leven en dood net zo precies.


Magda Keijser 

   Veenmol
Deze veenmol lag op het pad van de Groote Braak bij de paddenpoel. Dood, helaas. Maar, dacht ik, wel mooi in het 
kader van de biodiversiteit die we met z’ n allen nastreven. Leuk om over te lezen op internet. Het grootste Nederland-
se insect. Toevallig een dag later op de Pek’s Weggeef-app van de tuin een link naar een relaas van een tuinder die er 
maar flink last van had. “Ze leven in rulle aarde net onder de oppervlakte en graven gangen en eten alles op wat ze 
lekker vinden. Dus ook al mijn jonge aanplant.” Geef ze eens ongelijk. Wij mensen eten toch ook graag wat vers en 
sappig is? Ik vraag me af of ze werkelijk alles opeten, is dat niet wat overdreven? Het beestje is praktisch met uitster-
ven bedreigd. 

Mijn dag kan niet meer stuk van tevredenheid over mijn vondst. Nog meer napret volgt als een paar dagen later een 
bevriende tuinster mij vertelt dat de veenmol ook wel eens bij haar in de tuin opduikt. Levend! 

    Pepijn van Zoest 
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Praktische informatie

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

Openingstijden park 
ot 1     n (tusse en op slot, met tag openen) 

1 tot     oegang met tag via hoofdpoort) 
     sloten (winterslot) 

Bestuur  
ns van een, voorzitter    voorzittergroote ak@gmail.com  
uus de la m lje, penningmeester  fin.admiegroote ak@gmail.com  

Maurice demaker, secretaris  secretarisgroote ak@gmail.com 
ijs rt anchi stuurslid   groengroote ak@gmail.com 

Commissievoorzitters 
 Ta tie    rno Heuvel (waarnemend) commissiegroote ak@gmail.com 

Commissie    laf Meijer 
e e heer   
at  Milieu    nneke anse 

Tuincontrole commissie   ing   tcgroote ak@gmail.com 
Tuinkrant    etra laats    infogroote ak@gmail.com 

ter    iet asteuning    wcgroote ak@gmail.com 
e planting   ete man   w groote ak@gmail.com 
inkel     an l rs 

Aanwezig 
stuur en atercommissie  zaterdagen tusse  

 commissie    zaterdage 1 uur 
Tractorvervoer     woensdag en donderdag (minstens f met fspreken) 

inkel      gesloten (verkoop gasflesse uus de la m lje op  
     zaterdag tussen 1  
Huisvuil stort errein)  alleen nog 11 e r tussen 1  

roenafval composteerplaats  zaterdagen in okt r va  
Hakselen    elke tweede zaterdag van de maa halve decem r)  
  

Jaarkalender 

1 oktober 1e en 3e hek gaan op slot
1 november toegang via hoofdingang met tag 8-18 uur
19 november ledenvergadering

Schade melding: 
itsluitend glasschade: lasherstel  

opij voor de volgende tuinkrant inleveren tot 30 novem  
e ail: infogroote ak@gmail.com
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Indien onbestelbaar:  Tuinpark de Groote Braak, Daveren 25, 1046 AP AMSTERDAM


