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VVVaaannn   hhheeettt   bbbeeessstttuuuuuurrr   
 

 

Het tuinseizoen is dit jaar vroeg op gang gekomen. Wij hebben al enkele 
heerlijke dagen achter de rug. Het kriebelt weer en overal zie je de 
Kweeklustleden druk bezig met spitten, schoffelen, harken etc. om hun 
tuin weer picobello op orde te krijgen. 
 
Door de zachte winter is er weinig schade opgetreden. 
We hebben echter wel schade aan onze toegangspoort. De ijzeren stang 
is dusdanig verbogen dat je hem nog amper kan draaien en het openen 
en sluiten gaat dan ook niet zonder slag of stoot. 
Het vermoeden is dat er een auto tegenaan gereden is met slechts één 
geopende poort. 
 
Daarom het verzoek: indien u iets stukmaakt wilt u het dan melden aan 
het bestuur?!?!  
Dat geldt ook voor gereedschap en voor lekke banden van de karren. 
Alles wordt gewoon opgeborgen onder het mom van “na mij de 
zondvloed” en “wie na mij komt die redt zich wel”.  
Het is gewoonweg heel vervelend dat wanneer je iets wilt gaan 
gebruiken te moeten constateren dat het onbruikbaar is, terwijl dat 
gemakkelijk te voorkomen is. 
Wanneer er melding wordt gemaakt kan er actie op worden ondernomen 

zodat de volgende gebruiker niet voor een teleurstelling komt te staan. 
 
Een enkeling zal het misschien opgevallen zijn dat de zaken bij onze 
Bond niet helemaal vlekkeloos verlopen. We kregen niet de service die 
we van de bond gewend waren. Wellicht dat u er zijdelings van heeft 
vernomen.  Feit is wel dat de Bond aan een wisseling van de wacht 
begonnen is. Dat betekent dat er naar geschikte mensen wordt gezocht 
die zitting in het bestuur willen gaan nemen. 
Voor de afdelingsbesturen was het hierdoor af en toe bikkelen want 
begrijpelijkerwijs ontbrak het in een enkel geval aan besluitvorming en 
communicatie. 
 
Nog even enkele opmerkingen: 
 

 Wat het toegangshek betreft; het blijft nog te vaak open staan, 
zeker in de winter. Spreek elkaar er op aan tuinders. 

 Betreffende de boetes; het bestuur communiceert niet via mail c.q. 
post over uitgeschreven boetes. Uw bezwaren kunt u 
bespreekbaar maken tijdens de ledenzittingen iedere 1e zaterdag 
van de maand, behalve in januari. 
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 Wij verwachten binnen niet al te lange tijd Internet te kunnen 
installeren, dat wil zeggen; een online-verbinding waarbij je vanuit 
je tuin het World Wide Web op kunt (we gaan tenslotte wel met 
onze tijd mee).  

 Eerder meldden wij dat onze ledenvergadering gehouden zou 
worden in april, maar de definitieve datum is vastgesteld op 9 mei 
2014. Het speciale nummer van Kweeklust-Info met de agenda is 
naar uw huisadres gestuurd. Heeft u het niet ontvangen? Vraag 
dan een exemplaar aan het bestuur.  

 

Wij wensen ieder een heerlijk tuinseizoen toe!         
 
Het bestuur. 

 

KKKwwweeeeeekkkllluuusssttt   kkkooorrrttt   
Bestuurszitting 
Op deze zitting kunt u al uw 
vragen kwijt aan het bestuur elke 
1e zaterdag van de maand van 
13.00 – 14.00 uur (uitgezonderd 
januari) 
 
Bouwcommissiezitting 
Elke 1e zaterdag van de maand 
van 12.00 tot 13.00 uur (niet in 
januari) 
 

Wijzigingen 
Wijzigingen in uw adres, 
telefoonnummer, of wanneer u 
het blad niet ontvangt, gaarne 
doorgeven aan het bestuur 

d.m.v. een briefje in de 
brievenbus 
 
Betalingen 
Op gironummer NL INGB 0004 
87 21 50 t.n.v. Bond van 
Volkstuinders, Tuingroep 
Kweeklust, Delistraat 26/2, 1094 
CW Amsterdam. Alle betalingen 
o.v.v. tuinnummer. 
 

Openingstijden winkel:  

Zaterdag van 10.00 – 12.00 uur 
tijdens het tuinseizoen; dan staat 
ook de koffie klaar! 
 

 

 

 de  tractor rijdt voor tuinders op maandag, vrijdag en zaterdag 

 aarde en zand zijn uitsluitend op zaterdag  in de winkel te koop  

 maandelijks is er controle van algemeen werk, paden en tuinen 
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VVVaaannn   dddeee   rrreeedddaaaccctttiiieee   
 

Het vroege warme voorjaar zet zich door. Er kwam geen strenge vorst 

en zo blijft de natuur op zichzelf vooruitlopen. En dan kunnen de tuinders 
natuurlijk niet achterblijven. Overal wordt druk gewerkt. In dit 
aprilnummer ziet u enkele vrolijke voorjaarsplaatjes van de natuur en van 
de mensen in actie.   
Alle vaste rubrieken zijn weer goed gevuld, van tuinders-in-beeld tot een 
bijzonder recept, en van de moestuin-tips tot het ukv’tje van Bik. Ook 
kunt u lezen over activiteiten waar u de komende tijd in en om het 
tuinpark aan kunt deelnemen. Verder zijn er allerlei berichten van en 
over de Kweeklust-tuinders. Teveel om op te noemen. Dank aan al 
degenen die iets instuurden.  
Naast vreugdevolle zijn er ook verdrietige berichten. Over mensen 
waarvan we afscheid moeten nemen. Jan Jager, de penningmeester en 
de timmerman  van onze vereniging is overleden. Het is vreemd om bij 
de opmaak van het blad zijn naam niet automatisch in te kunnen vullen. 
Ook missen we Frederik, gedreven tuinder en zeezeiler, die in december 
2012 spoorloos verdween. In gedachten noem ik de vlinderdriehoek 
tegenover zijn voormalige huisje wel eens ‘Frederiksplantsoen’.  
In deze Kweeklust-Info is plaats voor lief en leed. 
De redactie hoopt dat u de tijd neemt om - 
tussen alle werkzaamheden door – even rustig te 
gaan zitten om uw clubblad te lezen.  
 
 
 
 
 
 

KKKooopppiiijjj   222000111444   
 
De volgende Kweeklust-info komt uit: juni/juli 2014 
Inleveren kopij: eerste helft juni  (maar eerder mag ook!) 
 
De redactie wil graag van alle tuinders een e-mailadres. Heeft u uw adres nog niet 
doorgegeven doe het dan zo snel mogelijk. We gebruiken de adressen uitsluitend 
voor ‘kweeklust-aangelegenheden’.         
 
Oproep van de redactie: Help mee de Kweeklust-info te vullen! 

Stuur alles in waarvan u denkt: “Dat hoort thuis in de Info”. 
Denk aan nuttige tips voor medetuinders, (oude) foto’s van uzelf in de tuin, foto’s  
van gezamenlijke activiteiten op Kweeklust of andere typische Kweeklustplaatjes.  
Handgeschreven stukjes of schetsjes zijn ook welkom.  
Mail naar Kweeklust@live.nl of geef het af bij de tuinders van tuin 77, 50 of 37.  

 

mailto:Kweeklust@live.nl


 
  

 
Advertentie 
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   EEExxxtttrrraaa   AAAlllgggeeemmmeeeeeennn   WWWeeerrrkkk   iiinnn   222000111444
 
Uitnodiging vervolg Extra Alg. 
Werk in 2014  

De volgende sessies vinden 
plaats op zaterdag 3 mei, 4 
oktober, 1 november en 6 
december 2014 onder leiding van 
de tuincommissie. Noteer hoe u 
bent ingedeeld in de komende 
sessies. 
 
Indeling vanaf 3 mei 2014:  
 
Tuinnummers 3 mei: 
3, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 31, 
34, 36, 38, 39, 43, 49, 51, 64, 71, 
73, 74, 75, 77, 80, 82, 83, 84, 86, 
88, 90, 91, 92, 97, 98, 99 
 
Tuinnummers 4 oktober: 
6, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 
27, 31, 34, 36, 38, 39, 42, 48, 50, 
51, 54, 56, 59, 61, 64, 69, 73, 74, 
77, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 
98, 102 
 
Tuinnummers 1 november: 
3, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 
30, 38, 45, 49, 56, 59, 58, 63, 65, 

71,73, 79, 82, 83, 86, 88, 91, 92, 
94, 95, 97, 99, 101, 105 
 
Tuinnummers 6 december: 
6, 12, 21, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 
39, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 54, 58, 
59, 61, 63, 71, 75, 79, 80, 84, 85, 
86, 87, 95, 96, 99, 101 
 
 
 
 

  
Koffie vanaf 9.30 uur. Start 
werkzaamheden 10.00 uur, 

afronding in kantine 12.30 uur.  
Om de tijd zo goed mogelijk te 
besteden dient u als tuinder 
vooraf aan de sessie 
gereedschap als kruiwagen, 
schop, hark en handschoenen 
mee te nemen. Kantine betreden 
zonder laarzen! 
Bij verhindering dient vervanging 
geregeld te worden en per e-mail 
doorgegeven aan:  
Aad Doorduijn: 
info@opsteker.nl.  In overleg 

kan ook een andere datum 
worden gekozen. 
 

Mede namens het bestuur en de 
tuincommissie dank voor uw 
inzet en veel tuinplezier. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Aad Doorduijn 
coördinator tuincommissie 

 
 
Noteer meteen in uw agenda! 
 
 
  

mailto:info@opsteker.nl


Extra algemeen werk op 5 april 2014 
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NNNiiieeeuuuwwwsss   vvvaaannn   dddeee   tttuuuiiinnncccooommmmmmiiissssssiiieee   
 

Uw planten en struiken zijn welkom! 
 

Als u planten of struiken over hebt kunt u die beschikbaar stellen om de 
vakken algemeen werk te verfraaien. Geef door aan de tuincommissie 
welke soort plant of struik(en) u beschikbaar hebt en wij maken een 
afspraak op uw tuin. U kunt een briefje doen in de gele brievenbus 
nummer 360 van de tuincommissie. Dat is de eerste rij gele 

brievenbussen vanaf het toegangshek. Of stuur een mailtje naar 
info@opsteker.nl. Over het algemeen wordt de afspraak op een zaterdag 
gemaakt. 
 
Gesprek aanvragen met de tuincommissie 
 
Als u vragen hebt over de regels van het (extra) algemeen werk, uw 
eigen stuk algemeen werk, uw tuin(pad) enz. kunt u een gesprek 
aanvragen met de coördinator of uw coach van de tuincommissie. Dit 
regelt u ook met een briefje in gele brievenbus 360 of via 
info@opsteker.nl. Gesprekken op zaterdag in een ruimte van de 
tuincommissie in het clubgebouw, tegenover de karrenloods. 
 
Medelingenbord 
 

Op de achterzijde van het nieuwe mededelingenbord vindt u berichten 
van de tuincommissie. Bijvoorbeeld uitnodigingen voor het extra 
algemeen werk op 6 zaterdagen per jaar, de nieuwe indeling van vakken 
algemeen werk op Kweeklust, relevante tuininformatie zoals lezingen en 
informatieve bijeenkomsten enz.   
 
Lezing ‘natuurlijk tuinieren en composteren’ op zaterdag 21 juni a.s. 
om 10.30 uur 
 
De tuincommissie heeft als extra prioriteiten op Kweeklust in 2014 
gekozen voor composteren en baggeren. Het idee is dat veel (nieuwe) 

tuinders kunnen leren hoe een compostbak op de eigen tuin aan te 
leggen en zo hun eigen tuin- en keukenafval nuttig te verwerken voor 
compost op de eigen tuin.  Op zaterdag 21 juni a.s. om 10.30 uur zal 
deskundige Wiek de Keyzer een lezing geven over o.a. composteren in 
het kader van natuurlijk tuinieren. Hij is onder meer bekend van het 
helpen aanleggen van buurttuinen in Amsterdamse stadswijken.  
Wat het baggeren betreft, noodzakelijk om een goede doorstroming en 
gezond leven in het water van onze sloten mogelijk te maken, meer in 
een volgende Info Kweeklust.   

mailto:info@opsteker.nl
mailto:info@opsteker.nl
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De coaches van de tuincommissie 
 
In 2014 bestaat de tuincommissie uit 6 leden, die onder meer tuinders 
ondersteunen bij een verzorgde aanblik van de vakken algemeen werk 
op Kweeklust en zo nodig vragen over de eigen tuin beantwoorden. U 
kunt bij uw coach met vragen terecht, weet u niet wie dat is dan graag 
een briefje in brievenbus 360 of een mailtje naar info@opsteker.nl.   
 
De indeling van de coaches is als volgt:  
Entree/parkeerterrein (ringwegzijde), clubgebouw en speelhuis:  
Roland Waasdorp (tuin 10) 
Entree/parkeerterrein noordzijde, vlaggenmast en (karren)loodsen:  
Rik Zwaan (tuin 85) 
‘Oud Kweeklust’:  
Liesbeth Pijper (tuin 74) 

Speeltuin en omliggende sloten:  
Renee Bakker (tuin 54) 
Vlinderdriehoek:  
Jacqueline Verheugen (tuin 20) 
 
Coördinator tuincommissie en waarnemend. coach vijverhoek:  
Aad Doorduijn (tuin 78).   Voor dringende vragen of opmerkingen aan 
de tuincommissie is hij bereikbaar: 06-10455503 
 

 
 

 
 
 

mailto:info@opsteker.nl
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AAAfffsssccchhheeeiiiddd   vvvaaannn   JJJaaannn   JJJaaagggeeerrr   

 
 
Groningen, 29 november 1941    Amsterdam, 13 april 2014 
 
 
 

De tijd gaat voort 
alleen in gedachten ga je terug 

 
Het is nooit zo donker 

of het wordt altijd weer licht 
 
 

Deze tekst plaatste de familie op het overlijdensbericht van Jan Jager, 
tuinder, bestuurder en timmerman van tuinpark Kweeklust.  

 
Hier plaatsen we de brief aan de tuinders van Jan’s vrouw Jeanne  

en het afscheidswoord door Rob van der Sluis namens het bestuur van 
Kweeklust.  
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Beste tuinders, 
 
Jan werd donderdag 10 april opgenomen in het ziekenhuis OLVG. De 
kanker bleek uitgezaaid te zijn in zijn nek. Hij kreeg morfine tegen de 
pijn. Op zondagavond 13 april is hij heel rustig ingeslapen. Ik ben aldoor 
bij hem geweest. Wij missen hem. 
Ik wil me verontschuldigen dat ik geen kaarten heb gestuurd. Ik kon het 
even niet meer aan. De hele week lag ik met zware griep en 
longontsteking op bed. Ik ben blij dat er een heleboel tuinders toch naar 
het afscheid geweest zijn.  
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen en kaarten die we hebben 
mogen ontvangen. 
Ik eindig met de woorden van Jan:  
 
Het is nooit zo donker of het wordt weer licht 

 
20 april 2014, Jeanne Jager, tuin 44 
 

  
 
bloemstuk van Kweeklust 
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Familie en vrienden van Jan 
 
We hebben Jan leren kennen als een harde werker. 
Het liefst werkte hij alleen, dan kon hij zijn gang gaan zonder te moeten 
uitleggen wat van een ander werd verwacht. 
Hij kon zich ergeren als hij een afspraak had om wat te gaan doen en de 
betreffende tuinder laat kwam opdagen. 
We hebben Jan ook op een andere manier leren kennen, als hij bezig 
was en het ging niet zo als hij wilde dan kon hij ook andere woorden 
gebruiken die we normaal niet van hem gewend waren, en moesten we 
hem wat kalmeren. 
Er waren ook mensen die moeite hadden met zijn opvattingen en wat hij 
deed, maar de werkzaamheden deed hij in het belang van Kweeklust. 
Het laatste jaar nam zijn kracht af en kon hij steeds minder, wat hij heel 
erg vond, en hij kon dit moeilijk accepteren. 
Nadat de voormalige penningmeester uit het bestuur ging voelde Jan 
zich geroepen om het penningmeesterschap op zich te nemen, daar hij 
opzag tegen de boekhouding hebben we de constructie bedacht waarin 
hij zeer goed kon functioneren als penningmeester. 
Voor het goed functioneren van een bestuur is het belangrijk dat je 
bestuurders hebt die verschillend van aard en karakter zijn, en daar 
vervulde Jan ook een belangrijke rol in. 
Jan bedankt voor je inzet en voor het vele werk dat je in al die jaren voor 
Kweeklust hebt gedaan, 
Jan, we zullen je missen, maar je zal bij velen in hun herinnering blijven. 
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies. 
 
Het Bestuur 
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GGGeeezzzwwwiiiccchhhttt   vvvoooooorrr   eeeeeennn   gggeeedddiiiccchhhttt   
 
De keuze van Ruth Bouman (tuinnr.8) 

 
Op verzoek van de moeder van Josta Drewes en van Els Groot om een bijdrage 
te leveren aan deze rubriek, heb ik twee gedichten uitgezocht. 
Ik had begrepen dat het over de natuur zou moeten gaan. 
 
 
 Poëforisme van Cees Buddingh 
 
de zon komt op. de zon gaat onder. 
langzaam telt de oude boer zijn kloten 
 
 
Aqua van Ruth Bouman 
  
Vertaalplaatsen van water, waterdoorlaatbare vertalingen, taaldoorwaadbare 
plaatsen. 
 
Ons haar golft 
Onze hersens drijven 
 Onze handen rimpelen op het water 
Onze armen polsen het water 
Onze oksels schatten de afstand naar de overkant 
 
Onze billen bollen op in het water 
Onze buik schudt van het water 
Onze pinken pinken 
Onze hals vloeit over 
Onze nek nijgt over het water 
Het water sluit zich boven onze oren 
 
 Onze ogen parelen 
Onze enkels zijn alleen in het water 
Onze hiel hecht zich aan het water 
Onze knieën kneizen water 
Onze rug verdampt het water 
Ons voorhoofd klieft het water 
Onze vaten communiceren 
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Ons hart vult zich 
 Ons hart loopt over 
Onze dijen deinen 
 Onze neus nadert over het water 
Onze slokdarm slokt het op 
 
Onze mond mondt uit 
De tong tast over de lippen 
Onze tepels lekken 
Onze navel maakt kringen 
 Onze maag borrelt 
 Onze wenkbrauwen breken water 
Wij voelen nattigheid 
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Wij laten ons door het water meevoeren 
Wij worden door het water teruggeworpen 
Wij worden door het water gedragen 
 Onze schouders dragen het water, water op ons hoofd 
Onze ruggengraat is gratig, traant een beetje 
Gretig nemen wij het water in ons op 
 
Onze lendenen regenen op ons neer 
De nieren spoelen 
De lever is levendig 
 De aderen meanderen 
Regenbogen tussen de ellebogen 
Porieën staan open 
 
Wij liggen in de bedding, ons bekken, delta 
 Onze borst beweegt zich rustig door het water, dóór de boesem 
Onze kin kantelt 
 De keel klokt 
 Onze schedel een bel 
Ons stuitje stuurt 
Lekker lekt een zacht briesje... 
 
 
 
 
 

Ruth geeft het stokje door aan Gerda Buijsman (tuin 29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

“““EEEccchhhttt”””   aaafffsssccchhheeeiiiddd   vvvaaannn   FFFrrreeedddeeerrriiikkk  

 
 
 

 
 
Het was de dag voordat zijn verjaardag zou zijn geweest op 3 februari 
2014.  
 
Toen was het meer dan een jaar geleden dat het allerlaatste 
levenssignaal is vastgelegd van de boot en “The Dutch Sailor”.  
Zus Karin en zijn moeder wilden ons er graag bij hebben, wij waren per 
slot de mensen die met hem waren tijdens zijn gewone leven van de 
laatste jaren.  
 
Wij wisten van zijn tuin, de pruime bomen, de grote vijver en de 
“professionele” overloop daarvan naar het slootje achter. Hij speelde 
graag en goed klassiek gitaar. Wij wisten van zijn nieuwe kacheltje en de 
zorgvuldige montage en hoe zuinig hij was op zijn gereedschap. Wij 
wisten ook van zijn zorg. Zijn vriendin was overleden, werken werd 
steeds moeilijker, wanneer hij in het voorjaar weer naar Nederland 
kwam. Wij deelden het glas wijn, de sperciebonen en veel koffie, maar 
vooral de taal daarbij, het denken en het doen.  
 
Vlak voordat hij weer wegging richting boot, Colombia, knutselde hij met 
materiaal om de boot weer optimaal te laten doen, waarvoor deze was 
bestemd. Nieuwe onderdelen gingen mee. Hij had er zin in en mailde 
vanuit het verre dat er niets te wensen over was.  
 
De verdere familie had ook goede verhalen, fijne herinneringen, ouder, 
over vroeger, als oom, als neef, zwager en broer en zoon. Zijn nooit 
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aflatende behulpzaamheid, hij stond altijd voor je klaar. En hij speelde 
GO, ook op de computer.  
 
Tja, Frederik. De pruimebloesem in zijn tuin staat zo gewoon zo mooi te 
zijn.  
 

Jantien, Jean-Michel, Marianne 
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BBBiiikkk’’’sss   uuukkkvvv---tttjjjeeesss
 

Joop Oudshoorn en zijn fiets 

 
Iedereen of bijna iedereen kent Joop Oudshoorn. 
Joop is niet alleen een tuinder met veel dienstjaren, maar ook al sinds 
jaar en dag een hulp in de nood voor mensen met twee linkse handen. 
Ondergetekende is daar één van, hoewel ik volgens mijn echtgenote 
Machteld zo af en toe toch wat bijleer. 
Behalve dat klussen en een gezamenlijke inzet bij het jeu-de-boules spel 
op de maandagavond spreekt Joop mij nog het meeste aan vanwege 
zijn liefde voor de fiets en voor de wielrensport. 
Terwijl de fiets voor mij van levensbelang is om me enigszins behoorlijk 
in Amsterdam te kunnen verplaatsen, heeft die fiets voor Joop vooral 
een sportieve betekenis. 
Hij draait zijn hand niet om voor een etappe van 150 km, een afstand die 
ik met veel moeite slechts 1x heb weten af te leggen.  
Dat was kort na mijn eindexamen HBS toen ik met drie schoolvrienden 
ben gaan kamperen bij een boer in Zuid Limburg. 
Desondanks heb ik net als Joop al van jongs af aan een warme 
belangstelling voor het wielrennen. 
Zo ongeveer de enige serieuze sport die nog steeds verbonden is met 
de gewone man van doorgaans eenvoudige komaf. Op Dries van Agt na, 
dan. 
Ik schrijf nu zaterdag 5 april 2014 en verheug me op de dag van morgen.  
De hoogtijdag van de wielerklassiekers ofwel De ronde van 
Vlaanderen. 
 
Bik 
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Advertentie 
 

Galerie De Opsteker 
 

Exposities Dorpskerk Durgerdam 
geopend zaterdag en zondag 13.30 – 17.30 uur 

 

 

27 april t/m 25 mei 
schilderkunst, beelden 

 

5 t/m 27 juli, 
fotografie Jürgen Vijfschaft 

 
6 t/m 28 september 

schilderkunst, plastiek 
 

Gehele jaar exposities Noorderstraat 61 
(bij de Vijzelgracht): zie www.opsteker.nl 

 
 

 

Aad en Jürgen, tuin 78 
telefoon/fax 020-6386904 

mobiel Aad 06-10455503 
www.opsteker.nl 
info@opsteker.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.opsteker.nl/
mailto:info@opsteker.nl
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TTTuuuiiinnndddeeerrrsss   iiinnn   bbbeeeeeelllddd 

 
  

 
Interview met Tom en Sonja Zijdel, tuinnummer 86  

 

door Els Groot 
 

 

Eind 1997 hebben we een huisje 
op Kweeklust gekocht voor 
ƒ3.452,-, 
Het was wel een sloophuisje. Het 
huisje wat er nu op staat heb ik 
zelf gebouwd, we zijn er in het 
voorjaar 1999 voor het eerst 
gaan wonen. 

Dat we bij Kweeklust terecht zijn 
gekomen was toeval, we hadden 
al een paar maanden 
hier en daar gekeken, en 
kwamen toen bij toeval op 
Kweeklust terecht en daar stond 
één tuin te koop nr 5, dat leek 

ons wel een mooi plekje. Toen 
we op een zaterdag bij het 
bestuur gingen informeren 
kregen we te horen dat tuin 86 
ook te koop zou komen. Toen we 
die tuin bekeken wisten we 
beiden: Dit is ‘m. 

Over de aanleg van de tuin 
waren we het al snel eens. De 
meeste mensen hebben het over 
een Japanse tuin maar dat is het 
eigenlijk niet, ik noem het meer 
een oostelijke tuin. 
De meeste bomen en planten 
hebben we overal vandaan 
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gehaald van Friesland tot 
Brabant, en meestal eerst 
gekeken op internet. Van de 
oorspronkelijke tuin staan er nog 
vijf bomen en één struik. Het 
meeste onderhoud doet mijn 
vrouw, zij vindt het volgens mij 
fijner dan ik? 
We hebben wel fruitbomen 
gehad maar hebben die allemaal 
vervangen. Groenten hebben we 
nooit verbouwd, we houden meer 
van een siertuin. Daar onze tuin 
450 vierkante meter groot is en 
veel onderhoud vraagt, ligt er 
worteldoek onder en daarop 
boomschors. Zo voorkomen we 
de ongebreidelde groei van 
onkruid.  

 

Speciale wensen hebben we niet 
echt voor de tuin, maar aan de 
zijkant van het huisje ligt nu nog 
een vlonder maar daar komt in 
het voorjaar kunstgras. 

Onze ervaring op Kweeklust is 

dat het een rustig park is; al 
zitten wij midden in het park is 
het zeer rustig. Als we in de 
avond in de tuin zitten lijkt het wel 
of we in een bos zitten, maar nu 
ben ik bang dat het wel wat 

minder op een bos gaat lijken, 
want er is wel heel erg veel 
gesnoeid de laatste tijden. Vooral 
aan de plaats van de speeltuin, 
en daar zijn wij minder blij 
mee, want voorheen zaten we 
redelijk vrij. 

Voor een bestuurfunctie heb ik 
niet veel tijd omdat ik wisselende 
diensten heb, misschien iets in 
de bouwcommissie in de 
toekomst. Verder hebben we fijne 
buren en is er altijd wel tijd voor 
een gezellig praatje, en wat ook 
belangrijk is dat we goed met 
elkaar omgaan, en voor elkaar 
klaar staan. En afgelopen zomer 
met de bbq was wel heel gezellig 
dat zou er eigenlijk meer moeten 
zijn. 

 

 

  



 

IIInnnfffooo   tttuuusssssseeennn   NNNoooooorrrddd   eeennn   OOOooosssttt    
 
Tuinders en bezoekers maken  - per auto, bus, fiets of benenwagen – 

vaak gebruik van de Schellingwouderbrug. Kweeklustgenoot Tirza 
regelde een informatiebord. .  
 

 
 
“Toen een aantal jaren geleden een begin werd gemaakt met de 

renovatie van de Schellingwouderbrug heb ik aan Rijkswaterstaat 
gevraagd of ze een bord op de brug willen plaatsen met de tijden waarop 
de brug opengaat. Voor boten hangt er namelijk al jaren zo’n bord. Nu de 
renovatie nagenoeg is voltooid, is het bord eindelijk geplaatst “ 
Tirza Elias (tuin ? ) 
   



Kweeklust info april 2014 - 24 - 

 

 
  



Kweeklust info april 2014 - 25 - 

GGGeeennnoooeeeggg      ttteee   dddoooeeennn   iiinnn   ‘‘‘ttt   tttuuuiiinnnssseeeiiizzzoooeeennn 
 

 

JEU DE BOULES VOOR IEDEREEN! 
START MAANDAG 19 MEI OM 20.00UUR. 
 

 
 Ook dit seizoen zullen we weer een balletje gooien. Dit doen we elke 
maandagavond, en staat open voor iedereen. 
We streven ernaar om 20.00uur te beginnen. Van te voren is er koffie, en 
plegen de reeds aanwezigen de nodige voorbereidingen. 
Als je het eens wilt proberen, dan wel graag om 20,00uur aanwezig zijn 
ivm het verdelen van de koppels en de banen. 
We houden van het spel gecombineerd met gezelligheid! 
  
Nooit gedaan? Geen probleem; ooit zijn we allemaal zo begonnen. 
Vorig seizoen was er een demonstratie op de open tuinendag. Er was 
belangstelling; dit jaar het eens daadwerkelijk proberen? 
  
IN PRINCIPE STARTEN WE MAANDAGAVOND 19 MEI (en hopen dat 
de kantine dan ook weer open is). 
  
Jeanne Kerkhoven , tuin 51 

 
KLAVERJASSEN? 
Elders kunt u lezen dan Jan en Mia Mosk, de trekkers van onder meer 
het klaverjassen, Kweeklust gaan verlaten. Bij het ter perse gaan van dit 
nummer is nog niet bekend of er komend seizoen weer iets 
georganiseerd wordt.  
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WIL JE ZINGEN, ZING DAN MEE! 
 

 

 
Nieuwe leden zijn van harte welkom bij Zanggroep Kweeklust.  
De eerstvolgende zangsessie staat gepland voor zaterdag 3 mei om 
14.00 uur in het verenigingsgebouw. ).  
Let op de mededelingen op het schoolbord op het terras  
Meer informatie?  Mail naar Kweeklust@live.nl  

 
 

LEZING NATUURLIJK TUINIEREN EN COMPOSTEREN 
De tuincommissiem organiseert op zaterdag 21 juni een lezing over 
natuurlijk tuinieren en composteren.  
Aanvang: 10.30 uur in het clubhuis.  

 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN …  
Houdt voor de openingstijden en activiteiten in het clubgebouw de 
informatieborden en de website in de gaten!  
 
En kom langs bij de Inkoop in het winkeltje, op zaterdagen geopend van 
10.00 tot 12.00 uur.  
U kunt er bijvoorbeeld een nieuwe gasslang kopen. Ter wille van de 
veiligheid dienen gasslangen van het (aanmaak)jaar 2010 of ouder, te 
worden vervangen. Ook zijn er boeken te leen. Maar alleen een kopje 

koffie drinken kan ook. Bij Rudi en Gerda, de dames van de 
inkoopcommissie, staat de koffie altijd klaar.  
  

mailto:Kweeklust@live.nl
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LLLiiieeefff   eeennn   llleeeeeeddd 

 
AFSCHEID 
 
Beste tuinders, 
Langs deze weg willen Mia en ik iedereen bedanken voor de mooie tijd 
op Kweeklust. Bij dezen bedank ik ook d 
e leden van de klaverjasclub voor het bijzondere afscheid, en uiteraard 
het bestuur van Kweeklust voor het prachtige bloemstuk.  
We hopen dat het klaverjassen doorgaat en we wensen iedereen nog 
mooie jaren op Kweeklust. 
Het ga jullie goed!   
 
Jan en Mia Mosk 
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MIJN HARTELIJKE DANK  
 

Terwijl ik dit stukje schrijf zit ik naast het schitterende boeket dat bij mij 
12 maart werd bezorgd,met kaartje:  ”Bestuur en leden van Kweeklust”. 
  
Het was heel goed getimed en daardoor extra ondersteunend,want had 
net 2 dagen ervoor in AMC de uitslag van een foto van mijn in januari 
gebroken pols vernomen:”Mevrouw,dat ziet er slecht uit…langdurig 
traject….operatie en revalidatie…”   (met nadruk uitgesproken en 
doordringende blik....) 
  
Wat betekent dat…? Maar laat ik niet op de zaken vooruit lopen, en er 
zijn natuurlijk ergere dingen. Wel heb ik regelmatig visioenen van een 
overwoekerde tuin,een oerwoud, waar alleen leeuw en tijger nog 
ontbreken.(nu zou ik die natuurlijk uit Artis kunnen halen,onze achtertuin 
in de stad…) 
Tja,wat blijft er dan over voor de zomer?  Lezen,lezen en nog eens 
lezen.       
Nieuw plaatje: ik in een makkelijke stoel, links de stapel reeds gelezen, 
rechts de nog te lezen,boeken. Alieke (de “hoofdbewoner” van ons 
paradijs,tegen die tijd dus ons oerwoud) die zich door het struikgewas 
heen werkt om mij te verwennen met een hapje en een drankje, terwijl ik 
mijn voeten nog eens extra wegstop in de manen van onze grote Artis-
poes aan mijn voeten. 
  
Misschien wordt de zomer toch zo slecht nog niet…. 
  
Jeanne Kerkhoven, tuin 51 
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DANK VOOR DE BLOEMEN 
 
Bij deze wil ik het bestuur en de leden van Kweeklust bedanken 
voor de prachtige bos bloemen die ik mocht ontvangen na mijn knie 
operatie. 
  
Met vriendelijke groet, 
Nel Veen    tuin 70 

 

 
 

 
 

DIEFSTAL OP KWEEKLUST 
Kweeklust is een heerlijke plek om te vertoeven. Toch is het niet altijd 
pluis. Vorige week kwam mij ter ore dat er geregeld gereedschap 
verdwijnt. Zo verdween er van een tuinder vorig jaar een kruiwagen, en 
dit jaar is de trap verdwenen. Beide voorwerpen stonden achter het 
huisje en waren niet voor algemeen gebruik aangeboden. Let u dus goed 
op uw spullen en zet ze indien mogelijk binnen of op slot. 
 
Els Groot     tuin 77 
 

 
 
 
 
IN EEN GROEN, GROEN, GROEN, GROEN 
KNOLLENLAND……. 
Uitnodiging tot een discussie over de  konijnen en hazen op onze 
volkstuin! 
 
Als je vroeg in de ochtend door de mistige laantjes van Kweeklust loopt, 
komt er geregeld het silhouet van een konijn of haas in zicht. 
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Als zij jou zien lijken ze eerst even te bevriezen en daarna gaan ze er 
haasje repje vandoor, met grote sprongen verdwijnend in een van de 
tuinen. 
Aandoenlijk en ontroerend, zeker wel. 
 
Maar de vraag rijst ook al snel of dat ene leuke konijntje of die ene fraaie 
haas in de nabije toekomst niet tot een grote plaag kunnen uitgroeien. 
 Er is onlangs al een hazenleger gesignaleerd op Kweeklust, dat wil 
zeggen een nest met schattige kleine haasjes. Gezien  de bekende grote 
voortplantingsdrift van konijnen en hazen zal hun populatie explosief 
toenemen.  
Ook kwam mij ter ore dat de konijnen gevoerd worden! 
Op andere volkstuinparken in de buurt, spreekt men al van een plaag.  
De belangen van met name de moestuinier worden ernstig geschaad.  
De jonge plantjes die zo zorgvuldig thuis op de balkons opgekweekt zijn, 
worden met smaak verorberd door de konijnen. 
 
Laatst zat ik ‘s ochtends op mijn terras de net uitgekomen 
kievitsbloemen ofwel frittularia te bewonderen. Daarna ging ik een paar 
uur aan de slag in mijn algemeen werkstuk. Teruggekomen in mijn tuin 
zag ik dat in de tussentijd alle fragiele bloemen van de frittularia 
opgegeten waren….. ik heb niet gezien door welk beest maar ik neem 
aan een konijn. Ik moest even heel diep slikken, wat jammer. 
Toen ik onlangs even naar mijn moestuin liep, sprong daar een grote 
haas weg! 
 
Een rondgang langs naburige tuinen leert dat je alleen een moestuin 
kunt aanleggen als je hem zorgvuldig omringt met gaas of een fijn 
hekwerk van minstens een meter hoog. 
Die omheining moet goed ingegraven zijn, anders wordt er een tunnel 
onderdoor gegraven. Maar ook veel jonge plantjes in de bloemenborder 
hebben te lijden onder de vraatzucht van konijn en haas. De heletuin 
hermetisch afschermen lijkt onmogelijk. 
Dus blijft de vraag of en hoe we de aanwassende konijnenpopulatie 
moeten beheersen. 
Een anticiperende houding lijkt gewenst; straks zijn wij op Kweeklust zelf 
het haasje . 
 
Carla van Beurden  tuin 50              

    



SSSmmmuuulllllleeennn   uuuiiittt   dddeee   mmmoooeeessstttuuuiiinnn:::      

kkkooonnniiijjjnnn   ooofff   bbbrrraaannndddnnneeettteeelllsss???      
 

Kookrubriek van Carla van Beurden …. tuin  50  
 
 
 
In de lente is er nog niet zoveel 
te oogsten uit de moestuin. Wel 
zie je op onbewaakte 
ogenblikken in je moestuin af en 
toe een konijn die zit te smullen 
van de eerste sappige blaadjes 
van je zo noest opgekweekte  
groenteplantjes. (Zie  artikel over 
konijnenplaag op ons tuinpark in 
deze Kweeklust Info) 
Wil je dus in dit seizoen toch iets 
lekkers klaarmaken uit de 
moestuin, dan stel ik dit 
authentiek Siciliaans recept  
Ragu di Coniglio voor! 
(hoofdgerecht voor 4 personen) 
 
INGREDIENTEN 
125 cc olijfolie om in te bakken 
100 gr magere spekblokjes of 
pancetta in dobbelsteentjes 
gesneden 
2 gesnipperde uien 
1 fijngesneden kleine 
winterwortel 
1 fijngesneden stengel 
bleekselderij 
1 konijn verdeeld in 6 of 8 
stukken 
125 cc witte wijn of rose 
4 blikjes tomatenblokjes 
1 takje rozemarijn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bereiding: 
Bak de spekjes in een stoofpan 
met dikke bodem circa 3 minuten  
op matig vuur in de olijfolie. Voeg 
dan de ui, bleekselderij en wortel 
toe. Bak dit mengsel 10 minuten. 
Neem dan de groenten even uit 
de pan en schroei de stukken 
konijn rondom dicht in de 
resterende olie.  
Als het vlees bruin is de wijn en 
groenten toevoegen en  samen 5 
minuten laten koken. 
Voeg daarna de tomatenblokjes, 
peper, zout en rozemarijn toe en 
laat  1 tot 1½ uur sudderen tot 
het vlees van de botten valt 
Neem dan de stukken konijn uit 
de saus, snijd het vlees fijn en 
doe terug in de saus.  
Deze ragout smaakt heerlijk bij 
alle soorten pasta. Smullen maar. 
 
 
ALTERNATIEF VOOR 
BOVENSTAANDE 
LENTELEKKERNIJ 
 BRANDNETELSOEP 
Mocht bovenstaand recept met 
konijn iets te cru voor U zijn 
(konijnenbouten kan je echter 
ook bij de poelier kopen ) dan 
heb ik het volgende recept in 
petto. Een ander terugkerende 
ergernis in de lentetuin zijn de 
vele brandnetels.  
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Maar gooi ze niet weg, je kunt er 
een heerlijke brandnetelsoep van 
maken. 
Als je toch brandnetels op de 
composthoop deponeert, 
verwijder dan wel de wortels 
want brandnetels zijn echte 
woekeraars (ook in je 
composthoop) 
Jonge brandnetelblaadjes zijn 
een ware delicatesse en bevatten 
veel vitamine C 
 

 
 
RECEPT VOOR 
BRANDNETELSOEP  
Pluk met handschoenen aan een 
flinke hoeveelheid ( ca 500 gram 

)jonge brandnetels. 
Breng een pan met 1.5 liter water 
aan de kook en gooi daar de 
brandnetels in. 
Laat ongeveer 5 minuten koken. 
Schep de gekookte brandnetels 
met een schuimspaan in een 
vergiet en laat uitlekken. Bewaar 
het kookvocht van de 
brandnetels ook dat waarin 
brandnetels gekookt zijn. De 
brandnetels prikken nu niet meer. 
Snijd ze op een houten plank in 
kleine stukjes en doe terug in het 
kookvocht. Smoor in een 
koekenpan in een klont boter een 
fijngesneden uitje en doe er 
eventueel wat knoflook bij.  
 

Voeg, als alles een mooie 
goudbruine kleur heeft, twee in 
ragfijne stukjes gesneden 
aardappelen toe. 
Ga nu naar de moestuin en pluk 
wat jonge stelen maggiplant. 
Doe gesmoorde aardappelen, 
uien en maggiplant terug bij de 
soep, voeg een flinke scheut 
volle melk toe en kook totdat de 
aardappeltjes gaar zijn.  
Verwijder dan de maggiplant en 
gooi deze weg. 
Maak de soep op smaak af met 
peper, zout, nootmuskaat en 
eventueel wat 
groentebouillonblokjes. Roer wat 
ongeklopte slagroom door de 
soep en serveer met  fijngeprakt 
gekookt ei en zelfgemaakte 
croutons! Gezond en tevens een 
delicatesse. 

 
 

 
  



Kweeklust info  april 2014 - 33 - 

 

 DDDeee   mmmoooeeessstttuuuiiinnn:::   AAAlllllleeesss   ooovvveeerrr   mmmeeesssttt 
 

 
 
De bemesting van de 
(groente)tuin. 
Een goede bemesting van de tuin 
is essentieel voor een gezonde 
en uitbundige groei. Planten 
halen voedingsstoffen uit de 
grond en deze voedingsstoffen 
moeten weer aangevuld worden. 
Dit kan op verschillende 
manieren, ik zal proberen in dit 
stukje een paar mogelijkheden te 
bespreken .  
 
Spitten 
Alles begint met een goede 
voorbewerking van de grond. 
Grond die te vast, te nat of te 
droog is zal niet goed 
meststoffen op kunnen nemen . 
Op ons tuincomplex zullen we 

meestal weinig last hebben van 
te droge grond. Op te natte 
stukken grond kunnen we 
draineerbuizen ingraven voor een 
beter resultaat. Verder is het 
belangrijk de grond goed los te 
maken door middel van spitten. 
Er zijn tegenwoordig veel boeken 
en websites die ervan uitgaan dat 
spitten het bodemleven verstoort 
en er wordt dan aangeraden om 
alleen licht te schoffelen, maar de 
samenstelling van de grond op 
ons tuincomplex is zodanig dat 
dit echt niet werkt.  
Spitten dus, één steek diep 
(gemiddeld 28cm) is doorgaans 
voldoende. De meeste gewassen 
wortelen sowieso niet dieper .   
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Soorten mest  
Er zijn in feite twee soorten 
meststoffen: organische mest en 
kunstmest. Organische mest kan 
van dierlijke oorsprong zijn 
(stalmest, kippenmest, 
paardenmest) of plantaardig 
(compost, groenbemester).  
Organische mest wordt voor het 
spitten over grond uitgestrooid en 
met het spitten ondergewerkt. 
Kunstmest kan eenvoudig na het 
spitten uitgestrooid worden .  
Organische mest heeft het 
voordeel dat het ook de 
bodemstructuur verbetert, er 
zitten allerlei humusachtige 
materialen in. Let er wel op dat 
als dierlijke mest gebruikt wordt, 
dat deze dan goed verteerd is. 
Te verse mest is scherp en kan 
ook allerlei ongewenste insecten 
aantrekken dan wel bevatten 
(bijv. koolvlieg). Als je voor 
gemak kiest kan je ook gewoon 
gedroogde koemestkorrels 
kopen, deze zijn licht, vrijwel 
geurvrij en makkelijk uit te 
strooien en er zit precies het 
zelfde in als in verse koemest, 
alleen geen vocht. Organische 
mest geven we niet snel teveel, 
de voedingsstoffen worden niet 
alle tegelijk afgegeven en 
spoelen niet al te makkelijk 
meteen uit naar het grondwater. 
 
Groenbemester  
Erg mooi maar ook veel werk is 
het om in het najaar (eind 
september, oktober) een 
zogenaamde groenbemester te 
zaaien. Mosterdzaad, klaver of 
ook koolzaad zijn gewassen die 
hiervoor in aanmerking komen. In 
het voorjaar kan het gewas dan 

ondergespit worden, eventueel in 
combinatie met wat stalmest. Je 
krijgt een hele mooie losse grond 
ook op deze manier. 
 
Compost 
Compost kunnen we zonder veel 
moeite gewoon zelf maken. Een 
goede composthoop bestaat uit 
een ontwateringslaagje van 
kleine takken en/of stro  op de 
bodem en daarbovenop een laag 
keuken- of tuinafval van zeg 
maar 30-40 centimeter. 
Daaroverheen een dun laagje 
kalk, want het 
composteringsproces gaat ook 
gepaard met verzuring, de kalk 
gaat dit tegen. We drukken de 
composthoop goed aan en 
wachten dan een maand of vier, 
vijf. Dan is het tijd de hoop om te 
zetten, het binnenste naar buiten 
en het buitenste naar binnen, en 
dan nog een paar maandjes 
geduld, dan hebben we mooie 
zwarte losse compost. In de 
zomer oppassen dat de hoop niet 
uitdroogt, geef eventueel wat 
water. Goede compost bevat 
voedingsstoffen en vrij veel 
humus. Bij het spitten spitten we 
de compost onder. Voor veel 
gewassen zal dit al voldoende 
bemesting zijn ( bonen, erwten, 
peulvruchten bijvoorbeeld) . Bij 
gewassen die wat meer voeding 
vragen (spinazie, witlof, 
bladgroenten) geven we nog wat 
extra stalmest of een klein beetje 
kunstmest.  
  
Kunstmest 
Kunstmest is er in heel veel 
soorten. Er wordt nog wel eens 
negatief gedacht over kunstmest, 
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maar in feite is het een heel 
nuttige uitvinding . Zonder 
gebruik van kunstmest zou het 
heel moeilijk zijn om genoeg 
voedsel te verbouwen voor de 
gehele wereldbevolking. 
Voordeel van kunstmest is de 
gemakkelijke toepassing: 
gewoon uitstrooien over de 
gespitte grond. Wat bij kunstmest 
wel een probleem is is 
overdosering. De dosis die op de 
verpakking staat moeten we 
beslist niet overschrijden, geef 
liever iets minder en dan later 
tijdens de groei nog een beetje. 
De voedingsstoffen uit kunstmest 
worden direct afgegeven en alles 
wat de plant niet direct kan 
gebruiken kan uitspoelen en in 
het grond- en slootwater terecht 
komen. De meeste zakken 
kunstmest die we in het 
tuincentrum aantreffen bestaan 
uit een mengsel van stikstof, 
fosfaat en kalium. Stikstof 
bevordert de bladgroei, fosfaten 
de wortel- en knolgroei en kali 
zorgt voor de stevigheid van de 
planten. Je zou dus bij 
bijvoorbeeld bij spinazie veel 
stiksof moeten geven en bij 
wortelen meer fosfaat, enzovoort. 
In de praktijk werkt een 
universele mengmeststof, waar 
van alles een beetje in zit, het 
makkelijkst. Let er wel op een 
chloorarme en milieuvriendelijke 
kunstmest te kopen die is iets 
duurder maar wel beter voor ons 

allemaal .  
 
Kalkbemesting 

Nog even iets over 
kalkbemesting : te zure grond is 
niet goed voor de groei van 
vrijwel alle gewassen . De 
zuurgraad van de grond kunnen 
we heel gemakkelijk meten met 
daartoe in de handel zijnde 
meetsetjes. Als er veel mos in de 
tuin groeit duidt dit meestal ook 
op een te zure grond. Over het 
algemeen zal de grond op 
Kweeklust niet heel zuur zijn , 
maar soms is een dosis kalk wel 
aan te bevelen. Zeker aan de 
slootkanten na het baggeren is 
een kalkgift nodig, de bagger is 
zuur.  Compost en 
groenbemesters kunnen ook voor 
verzuring zorgen, ook daarbij 
geven we wat kalk. Belangrijk: 
we geven de kalk heel vroeg in 
het voorjaar, minimaal een 
maand voor de overige 
bemesting. De kalk zorgt voor 
ontzuring en hierdoor worden de 
voedingsstoffen van de mest 
beter vastgehouden in de grond.  
 
 
 
Tuin 5  
 
 
 
 
 
  



WWWaaattt   iiisss   eeerrr   ttteee   dddoooeeennn   iiinnn   dddeee   ooommmgggeeevvviiinnnggg???    

 
Overgenomen uit ’t Zwaantje  

Het tijdschrift van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord  
 

Roeiers gevraagd voor de Waterlandse melkschuit  
Werken aan je conditie in een historisch vaartuig !  
Vanaf begin mei ligt de Jacob van Zalinge, een reconstructie van een 
Waterlandse melkschuit, in de haven van Durgerdam. Het is de 
bedoeling dat er zoveel mogelijk mee gevaren gaat worden. Daarom 
wordt de boot ter beschikking gesteld aan roeiteams. De bemanning 
bestaat uit vijf of zeven personen, waarvan een man of vrouw aan het 
roer staat.  
Tot circa 1900 voeren er dagelijks melkschuiten vanuit de Waterlandse 
dorpen naar Amsterdam. De boten werden zowel door mannen als door 
vrouwen gevaren. Als het kon werd er gezeild, maar bij windstilte of 
tegenwind werden de riemen gebruikt. Het is de bedoeling dat wij 
volgend jaar tijdens SAIL 2015 Waterland vertegenwoordigen.  
Geef je op bij de voorzitter, Floor van Dusseldorp, telefoon 020-6369087, 
of stuur een mail naar wegmantv@tiscali.nl  
Wij zijn ook nog op zoek naar sponsors voor de zeilen, bestuursleden en 
vrijwilligers. Meer weten?  
Ga naar de site van de stichting: www.waterlandsemelkschuit.nl 
 
Kleine kringloop Holysloot  

De kleine kringloop in Holysloot is iedere woensdagochtend van 9 tot 12 
uur geopend. Verkoop en inbreng van kleine goederen, kleding, 
schoenen, boeken, enz. De opbrengst is voor het Dorpshuis van 
Holysloot. Kom gezellig langs, de koffie is gratis, Dorpstraat 40 in de 
voormalige peuterspeelzaal.  
Tel 06-42571323 
 
Première: Het water stijgt…  
Muziektheater op 17 en 18 mei a.s. in Ransdorp  
‘Het water stijgt’ is een voorstelling van Thomas Geerts (muziek), Arno 

Smit (liedteksten en script) en Harold Schouten (beeldanimatie).  
U kunt het meebeleven op 17 en 18 mei a.s. in 'De Beke'.  
De voorstelling wordt gezongen door zangers en zangeressen uit 
Waterland en Amsterdam-Noord. De muziek wordt natuurlijk gespeeld 
door Waterlandse Harmonie. Achtergronden van het verhaal worden 
toegelicht door meesterverteller Sahand.  
Het verhaal speelt in 1915, één jaar voor de grote overstroming van 
Waterland, de Waterlandsche Vloed van 1916. We maken kennis met de 
familie Aerts.  Hun lotgevallen spelen zich af tegen de achtergrond van 
het conflict over de verzwaring en verhoging van de Waterlandse 
Zeedijk. Nalatig onderhoud mondt uiteindelijk uit in de noodlottige 
overstroming, de ‘Waterlandsche Vloed’ van 1916.  

http://www.waterlandsemelkschuit.nl/
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‘Het water stijgt’ geeft een historisch inkijkje in een cultuur die deels 
verdwenen lijkt, maar nog stevig verankerd is in het geheugen van 
Waterland. Oudere mensen zullen er veel in herkennen, voor jongere 
mensen is het een kennismaking met een totaal andere tijd. En dat nog 
maar een eeuw geleden. Zet u deze datums vast in uw agenda ?  
17 en 18 mei om 20.00 uur in 'De Beke'  
 
Oproep!  
In mei wordt de proloog van de musical 'Het water stijgt ...' opgevoerd 
door de Waterlandse Harmonie en een aantal vocalisten. In 2016 volgt 
het grote spektakel. Wij zijn op zoek naar een aantal attributen voor deze 
voorstelling, te weten: hoeden, petten en klompen; doktersjas, 
stethoscoop, medische afbeelding; 2 of 4 schommelstoelen; een 
kaptafel; soort toog of bar; fluitketel; ouderwetse koffiekan. E.e.a. speelt 
zich af aan het begin van de 20ste eeuw dus het moet wel een beetje in 
dat tijdsbeeld passen!  
Voor meer info: Inge Simon, 06-42206356 / Ellen Huysmans, 06-
11091932 
 

 
Boek over Tweede Wereldoorlog  

In mei 2013 is het boek 'Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945' 
uitgekomen. Het boek beschrijft gedetailleerd wat er in Landelijk Noord 
gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog en bevat tal van kaarten, 
afbeeldingen en krantenartikelen uit die tijd. Van de in totaal 1000 
gedrukte exemplaren is het grootste gedeelte al verkocht.  
Het boekt telt 134 bladzijden en kost € 19,50 in de boekhandel.  
In de maand mei is het boek, alleen bij de CDR, verkrijgbaar voor € 
17,50.  
Als u interesse heeft kunt u langs komen op kantoor of contact opnemen 
via de mail: info@centraledorpenraad.nl of telefonisch via 020-4904 437 

 
 



Advertentie
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Algemene 
Ledenvergadering op 
vrijdag 9 mei in het 
verenigingsgebouw 

 
Aanvang: 20.00 uur 

Zaal open: 19.30 
 

Komt allen! 
- - - - - - -  

 
Ontmoeting in de vlinderdriehoek  


