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OVERZICHT
Welkom Tuinders. De eerste
nieuwsbrief is een feit !

Tot en met de zomer werken we met
de huidige groep deelnemers. Daarna
maken we de balans op en kijken hoe
we verder gaan.

besproken in de komende
vergaderingen.
Ook de bestuursgroep (Mediamatic,
boot/restaurant Barco, bewoners
Dijksgracht , Klimmuur en de
tuingroep) kan gebruik maken van de
nieuwsbrief als communicatiemiddel.
Om een indruk te geven van de pallets
die we willen gebruiken heeft Ton
foto’s gestuurd van een project in Oost
dat met dezelfde materialen werkt.
(Zie foto’s hieronder ).
Wij zullen ze echter ook nog op een
zwarte kunststof pallet plaatsen zodat
ze niet wegrotten en (eventueel) te
verplaatsen zijn.

Per 1 februari zijn wij de starters van
“Shaffy’s tuin”. We zijn met 23 tuiniers
(waarvan sommige verdubbeld met
partners en/ of kinderen) en hebben
heel uiteenlopende kwaliteiten en
inspiraties: doorgewinterde tuiniers,
kunstenaars, mensen met educatieve
inspiraties, knutselaars met kinderen,
timmeraars en vuurtjesstokers,
socializers, ………..
We hebben het voorrecht om van een
grauwe omheinde parkeerplaats een
tuin te maken, die 4 jaar en misschien
wel veel langer onze buurt mag
verrijken.
Er hebben zich ook 17 mensen
aangemeld die geen eigen tuin willen
maar zich wel op diverse manieren
willen inzetten bij het opzetten van de
tuin.

7 EN / OF 8 MAART
EERSTE
GEZAMENLIJKE
WERKDAGEN !!!

Inmiddels zijn er 2 vergaderingen
geweest die als zeer vruchtbaar zijn
ervaren.
Ons streven is een
gemeenschappelijke tuin, een tuin
voorbij de bakken, ook al beginnen we
ieder met een eigen bak.

ONTWIKKELINGEN
In de laatste vergadering zijn er 4
werkgroepen gevormd.
Verantwoordelijkheid:
Saskia, Marieke (Sylvia)
Indeling:
Ton, Marieke, Iris en Richard
Uitstraling:
Patricia , Maaike, Annette en Joanne
Tuinieren:
Hanny en Sylvia
De werkgroepen zijn allemaal druk
aan de slag met de startfase van onze
tuin. De groep Uitstraling heeft een
kruisbestuiving met de groep Indeling.
Nieuws en ontwikkelingen van de
werkgroepen kunnen in de nieuwsbrief
gezet worden en worden tevens
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MEDEDELINGEN
Nancy is niet meer betrokken bij de
tuingroep en Wilma is er bijgekomen.
Iris ( werkgroep indeling) heeft een
vijver / kinderbad op de kop getikt.
Deze vijver zal in onze tuin geplaatst
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worden. Een groep mensen heeft zich
via Joanne kunnen aanmelden voor
deze activiteit op zondag 1 maart.
Op maandag 2 maart zal de aarde
worden gestort.
Er zijn inmiddels 2 gezamenlijke
werkdagen gepland. Zaterdag 7 en
zondag 8 maart worden via Chantal
ingepland. We zullen dan een eerste
kennismaking met elkaar hebben in de
tuin zelf en afstemmen met welke
werkzaamheden we aan de slag gaan.
17 mensen zonder eigen tuintje
hebben aangegeven geen nieuwsbrief
te willen ontvangen, maar zijn wel
oproepbaar voor werkdagen
Zaterdag 21 maart willen we ons aan
elkaar en naar de buurt presenteren,
er kan dan ook volop geklust worden.
Om 13.00 speelt de IJburg fanfare en
staan er hapjes en drankjes (helaas
nog niet uit eigen tuin).
1 April worden de hekken rond het
terrein verwijderd, alleen het hek
richting Hannekes Boom blijft staan.

OPROEPEN
Kleine kas
We kunnen via MediaMatic eventueel
een kleine kas krijgen. Dit neemt wel
weer ruimte in en vraagt ook
onderhoud. Zijn er gegadigden die hier
iets serieus me zouden willen doen
want dan gaan we erachteraan.
Men kan zich aanmelden bij Joanne.
joanne@amsteleny.nl

Vrijheidsmaaltijd
Door heel de stad worden op 5 mei
2015 maaltijden georganiseerd, met
kleine of grote verhalen, soms simpel
en intiem, andere juist met een
uitgebreid programma eromheen.
Wie wil samen met Ton een
vrijheidsmaaltijd organiseren?
Binnenkort meer informatie hierover.
Ton Smeets
0031637456176
smeets@dds.nl

NIEUWS
WERKGROEPEN
Laatste update van de werkgroep
uitstraling: Zij hebben een zeer
inspirerend gesprek gehad met Jos
van Zandvlier van de Dogtroep en
daar zijn weer allemaal leuke ideeën
uit gerold.
Meer nieuws volgt.

HANDIGE LINKJES

Decoshoppen

Kom mee deco-shoppen in Sint Jacob,
voor de tuin
( kunstbloemen, houten
papegaaien???)
Plantage Middenlaan 52, Amsterdam
dinsdag 3 maart, 10.00 uur. Opgeven
bij Joanne
Je kan ook op eigen houtje gaan.
di, wo, do van af 16.00 uur in de
personeelskantine. Voor verenigingen,
scholen, kerken etc
-Wie het eerst komt, die het eerst
maalt en flink afdingen want wij
hebben geen cent!
Sint Jacob was de grootste vestiging van
Amstelring, met zo’n 450 bewoners en cliënten,
500 personeelsleden, 150 vrijwilligers, hospice,
Huntington, psychiatrie, dagopvang, verpleging
en verzorging, een prachtige theaterzaal, kapel
en heel veel activiteiten en verenigingen. o.a
door opbrengsten van onze rommelmarkten (
dank jullie wel, vrijwilligers! ) hebben we in de
loop der jaren een enorme hoeveelheid decomateriaal, spelmateriaal, vakliteratuur, klaptafels
groot en rond, reminiscentiemateriaal, licht- en
geluidsapp.etc. etc. kunnen aanschaffen. Hierbij
de uitnodiging voor je eigen vereniging, school,
buurtcentrum, kerk etc.

http://www.debredemoestuin.nl
http://www.moestuincoach.nl/
www.levenvandemoestuin.nl
www.edithsgarden.com
http://www.the-gardenerscalendar.co.uk/
http://www.ateliergras.nl
http://www.buurtmoestuin.nl
https://postzegelpark.wordpress.co
m/

TUINAGENDA
Zondag 1 maart: Vijver
uitgraven
Maandag 2 maart:
Aarde wordt gestort
Zaterdag 7 en Zondag
8 maart : Gezamenlijke
werkdagen
Zaterdag 21 maart:
Onofficiële opening.
Woensdag 1 april:
Hekken worden
verwijderd.

2e Nieuwsbrief: info graag opsturen naar reynlinde@hotmail.nl voor zaterdag 14 maart
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Na twee jaar mini moestuin, ga ik zelf
dit jaar voor de maxi moestuin. Op
mijn balkon vul ik dan ook mijn
vierkante meter bak en nog wat potten
en dan kom ik toch aan ongeveer 5
m2. Onze bakken in de Shaffy tuin
worden 60 cm diep maar dat zal toch
ook wel lukken hoop ik.

EVENEMENTEN
21 maart:
Onofficiële opening Shaffy’s tuin
27 april:
Koningsdag
5 mei:
Vrijheidsmaaltijd ( zie oproepen)

TUINDERS TIPS
Tip Iris:
Via www.moestuincoach.nl kan je
begeleiding krijgen voor je moestuin.
Wij hebben dit nu twee jaar met veel
plezier op ons balkon gedaan, het is
echt heel leuk. Er zijn twee varianten,
beide kosten 27,50 euro en dan krijg je
ook de benodigde zaadjes opgestuurd.
Daarnaast ontvang je per email
instructies die zijn aangepast aan dit
seizoen, extra info (bijv over
bestuivers, of recepten) en eventueel
mag je nog vragen mailen.
1. De mini moestuin, voor 1 m2 maar
zaad genoeg om er 2 of zelfs 3 m2
mee te vullen. Dit seizoen zit er in het
pakket: basilicum, peterselie, tijm,
bieslook, radijs, sla, kerstomaat, bosui,
wortels en dopererwten. Wekelijks een
mailtje met instructies, van 1 april tot
begin juli.

Tip Maarten:
Lidl heeft deze en volgende week
( t/m vrijdag 6 maart) tuinspullen in
de aanbieding, waaronder veel spullen
voor de kleine tuin: scharen,
scheppen, tuinschoenen, zaaigoed,
kweekbakken, etc. Maar ook spullen
voor de grotere tuin zoals rieken,
scheppen tot en met kasjes toe.
Alles voor Lidlprijzen. ( Goede schaar
2,99.)

Tip Marjan:
Wijkcentrum de Jordaan en Gouden
Reael organiseren o.a. leuke
cursussen voor heel weinig geld. Zelf
heeft zij vorig jaar de snoeicursus
gedaan. De cursus stadstuinieren zit
al vol maar meestal komt er wel een
tweede ronde.
Marjan zorgt voor een link naar de
nieuwsbrief.

Tip Annette: Zelfgemaakte tuinbordjes

IN DE MEDIA
www.centrum.amsterdam.nl/kopdijksgracht

2. De maxi moestuin, voor 5 - 10 m2
van eigenlijk minstens 70cm diep. Dit
seizoen: Roma tomaat, courgette,
wilde rucola, radijs en
knoflookbieslook ook wel Chinese
bieslook genoemd. Maar ook de
wintergroenten boerenkool en roodlof.
En de bijzondere soorten als gele
wortel, pastinaak en aardbeispinazie.
Om de week een email met instructies
vanaf 1 april tot begin november. Dus
gaat langer door en je moestuin heeft
ook in de winter groenten.

2e Nieuwsbrief: info graag opsturen naar reynlinde@hotmail.nl voor zaterdag 14 maart
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