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Shaffy's tuin doet (het) goed!
Shaffy’s tuin, lente 2020. Een tuin
zonder werkdagen of feesten,
geen vrijheidsmaaltijd, geen drukte
bij Hanneke's boom, en geen
wildplassers met Koningsdag. Maar
wel: een plek om buiten bezig te
zijn, één van de weinige plekken
waar een toevallige ontmoeting nog
mogelijk was, voor sommigen een
klein paradijsje in een verder lege
stad. En dat is te zien aan de tuin.
In de woorden van Toos: “Shaffy’s
tuin doet (het) goed!
Na een lange pauze, sinds maart
2018, hierbij weer een nieuwe
editie van de Tuinkrant! Met het
laatste tuinnieuws, gluren bij de
buren, lief en leed, Facebookgemist, tips en tricks, en meer...
Veel leesplezier gewenst!

TUINNIEUWS

WERKDAG
Zaterdag 27 JUNI 2020, 13 uur
Aanstaande zaterdag 27 juni om 13
uur vindt er weer een werkdag
plaats. Er staan diverse klussen op
het programma, en natuurlijk kun je
ook je eigen bakken onderhouden.
Aan het eind van de middag is er
zoals gewoonlijk weer gelegenheid
om iets lekkers te eten of te
drinken. Neem het dan wel zelf
mee! En niet vergeten: anderhalve
meter afstand bewaren.
Klussen:
 Schuur opruimen








Verrot en kapot tuinmeubilair
verwijderen (heeft iemand
toevallig een stevige werktafel
over?)
De letters van de poort aan de
kant van Hannekes Boom
ophangen aan een bredere
balk
Paden vegen en onkruid tussen
tegels weghalen/opruimen
Herinrichten ruimte tussen
terras van boot en tuin/ looppad
maken
Bakken rechtzetten (met
steekkar) o.a. bak bij grasveld
en bij ingang
Onderhoud groenstrook

de renovatie van het grasveld rond
de zandbak. Een deel is al
ingezaaid en binnenkort volgt de
rest.
Vriendelijk verzoek om, zolang het
gras nog niet goed is opgekomen,
daar zo min mogelijk te lopen en er
voortaan geen stenen, speelgoed
of andere spullen op achter te
laten! Dan kunnen we de rest van
het seizoen weer van een mooi
speelgrasveldje genieten.

Ratten
Er zijn de laatste weken veel ratten
in de tuin. Op 16
juni heeft Marjan
hier een melding
van gemaakt bij de
gemeente. “De
druppel was toen
er gisteren één
over mijn voet liep”, zo meldde zij
aan de gemeente. Inmiddels heeft
de gemeente gereageerd: “Naar
aanleiding van uw melding wordt er
een onderzoek naar overlast van
ratten gedaan. Wanneer hieruit
blijkt dat er ingegrepen moet
worden met een bestrijdingsactie
dan kan dit gemiddeld 4 tot 8
weken in beslag nemen.De melding
wordt overgenomen in een ander
systeem en wordt daarom
afgehandeld.”
Het lijkt er dus op dat de gemeente
ons niet verder zal informeren over
de resultaten van het onderzoek,
en de eventuele vervolgstappen.
Ook zullen we het in het meest
positieve geval nog zeker 4 tot 8
weken met onze ongewenste
medegebruikers van de tuin zullen
moeten uithouden. Of langer....wie
zal het zeggen?
Nieuw gras gezaaid!
Marjan
De vrijdagmiddagtuinders zijn in de
eerste week van juni begonnen met
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Vrijwilligers uit Duitsland
Deze zomer komt in Shaffy's Tuin
een Duits/Nederlandse groep
vrijwilligers langs om te kijken wat
er zoal in de tuin gebeurd en een
paar klussen te doen. Voor meer
informatie, zie website:
https://workcamps.sci.ngo/icamps/
DE-SCI/de/camp-details/camp14478.html
Met dank aan Gerbina, via
facebook.
Lockdown-tuin-ontmoetingen
Waar geplande ontmoetingen bijna
niet mogelijk waren tijdens de
eerste maanden van de ‘intelligente
lockdown’, was het fijn om zo nu en
dan – op afstand - een medetuinder tegen te komen.
“Sam en Kysia hebben in de
coronatijd heerlijk gespeeld ! Ook
met Luiza, Niek en Elin”, aldus
Reyneke. “Een heerlijk stille plek in
een rare tijd/ mooi weer – genoten
van rust.”
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Andreas, op Facebook. 23 maart:
“In times of social distancing,
chilling with the bumblebees at
Shaffys tuin 😉...”

We eindigen met een oogstfeest met kampvuur en zelfgemaakte
lekkere hapjes.

Shaffy in Lockdown: een toevallige
ontmoeting met Betty (foto: Maaike)

ACTIVITEITEN
Shaffy’s Tuinclub
Gerbina en Sylvia
Foto: Andreas, via facebook

“Shaffy’s tuin doet (het) goed!”, laat
Toos zien:

Heb je ook weleens het gevoel dat
de extra plantenbakken rondom je
bakken een beetje zijn verplaatst?
Dan zou het heel goed kunnen dat
de kinderen van Shaffy's Tuinclub
dat gedaan hebben, op zoek naar
wormen of andere interessante
beestjes om te onderzoeken!

Omdat we pas laat begonnen zijn,
kunnen we ook pas later oogsten.
Daarom organiseren we het
oogstfeest dit jaar na de
schoolvakanties.

Foto: Toos

Joanna aan het werk bij de vijver/zandbak
(foto: Toos)

Dit jaar begon de tuinclub pas half
mei, vanwege corona. Maar sinds
die tijd kwamen er op maandag
maar liefst elf kinderen naar de
tuinclub en op donderdag vijf. Er
stond al veel in de tuintjes:
bloeiende aardbeiplanten,
aardappels die nog van vorig jaar in
de grond kwamen en heel veel
munt. We hebben er radijsjes
bijgezaaid, tomatenplanten,
oostindische kers en korenbloemen
geplant. Elke week werden zoete
aardbeien geplukt en gegeten. Ook
hebben we kleine beestjes gezocht
rondom de bakken, bijen bekeken,
muntthee gedronken en bloemen
gedroogd. En elke keer mooi weer!
Heerlijk voor de kinderen uit de
buurt!

Shaffy's Tuinclub is een naschoolse
activiteit die we nu al een aantal
jaar organiseren in samenwerking
met St. Dock. De
kinderen kunnen zich inschrijven
voor een seizoen van 10
bijeenkomsten tussen voorjaar en
zomervakantie. Tijdens de bijeenkomsten zorgen zij voor hun
tuintjes waarin ze zaaien, planten
én oogsten. Leren over de dieren in
de tuin, hoe belangrijk bloemen zijn
en af en toe knutselen ze iets.
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Shaffy’s Zadenbank (Engels)
Andreas
Onderaan dit stukje vind je de
vertaling in het Nederlands.
We are starting a “zadenbank”
(seed collection) for Shaffy’s tuin.
The idea is simple: If you have
some seeds to share please let me
know (Andreas:
a.r.t.schuck@uva.nl), I’ll collect
them, provide updates of what is
available and will coordinate
between members to facilitate the
exchange.
Everyone can share seeds – and/or
get seeds made available by
others. If you have nice, interesting
plants, make sure you collect seeds
from your tuin/bakken, oftentimes
plants produce seeds that go to
waste because no one collects
them (think of broccoli, bieslook,
mosterdblad, erwten, bonen, +
many flowers etc.)
Also, just as one example, if you do
grow beans or erwten keep 1-2 to
harvest the seeds (just let them
dry) and eat the others – or keep
one small tomato you grew and dry
the inside part on a piece of toilet or
kitchen paper, which provides
dozens and dozens of seeds you
and/or others can plant next year –
very simple!
Next to common, popular plants
that are easy to grow and you often
see in gardens I will also try to
collect and provide “special” and
rare seeds (aka erfgoedzaden),
which are a bit less common. Such
as old, almost forgotten vegetables,
for example. If you are interested in
this, or have some “special” seeds
yourself, please get in touch with
me (see email address above) and
I would be very happy including
them in our zadenbank!
Here below you can find some
inspiration and sources which also
deal with the topic of preserving
and cultivating old and special plant
varieties:
www.reclaimtheseeds.nl
www.deoerakker.nl
www.degodin.nl
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www.velt.nu
And here below is a link to a great,
inspiring VPRO-documentary about
Ruurd Walrecht (in het Nederlands,
“Eeuwige moes – ode aan het
gewas”) who devoted his whole life
to save and cultivate old, special
seeds and plant varieties in the
Netherlands (shown at IDFA Film
Festival Amsterdam back in 2010):
https://www.vpro.nl/speel~WO_VP
RO_043642~catherine-vancampen-nps-2007-53-min-eeuwigemoes-ode-aan-het-gewas~.html

Shaffy’s Zadenbank (NL)
Andreas (vertaling: Maaike)
We starten een zadenbank voor
Shaffy’s tuin. Het idee is simpel: als
je zaden hebt die je wilt delen, laat
het mij dan even weten (Andreas:
a.r.t.schuck@uva.nl).
Ik zal ze verzamelen, updates
geven over wat er beschikbaar is,
en ik zorg ervoor dat het voor leden
onderling mogelijk gemaakt wordt
om uit te ruilen.
Iedereen kan zaden delen – en/of
zaden ontvangen die door anderen
beschikbaar gesteld zijn. Als je
leuke, interessante planten hebt,
zorg er dan voor dat je de zaden uit
je bakken verzamelt. Heel vaak
produceren planten zaden die
verloren gaan omdat niemand ze
bewaart (denk aan broccoli,
bieslook, mosterdblad erwten,
bonen, vele bloemen, etc).
Daarnaast kun je, als je
bijvoorbeeld bonen of erwten
verbouwt, er één of twee
reserveren om de zaden te oogsten
(je kunt ze gewoon laten drogen),
en de rest opeten. Of je kunt één
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tomaatje behouden en het
binnenste gedeelte drogen op een
stukje wc-, of keukenpapier. Dit
levert donzijnen zaden op die jij
(en/of anderen) volgend jaar weer
kan planten. Heel simpel!
Naast gewone, populaire planten
die je vaak in tuinen ziet, zal ik ook
proberen om speciale zeldzame,
zogenaamde ‘erfgoedzaden’, te
verzamelen en aan te bieden die
wat minder vaak voorkomen. Zoals
bijvoorbeeld oude ‘vergeten
groenten’. Als je hierin
geïnteresseerd bent, of als je zelf
speciale zaden hebt, neem dan
alsjeblieft contact met mij op, via
het bovenstaande emailadres, en ik
voeg ze heel graag toe aan onze
zadenbank!
Hieronder vind je wat inspiratie en
bronnen die ook te maken hebben
met het het bewaren en cultiveren
van oude en speciale
plantensoorten:
www.reclaimtheseeds.nl
www.deoerakker.nl
www.degodin.nl
www.velt.nu
En hieronder vind je een link naar
een geweldige, inspirerende VPRO
documentaire over Ruurd Ruurd
Walrecht, die zijn hele leven wijdde
aan het bewaren en cultiveren van
oude, special zaden en
plantensoorten in Nederland:
“Eeuwige moes – ode aan het
gewas” (vertoond op het IDFA film
festival Amsterdam, in 2010):
https://www.vpro.nl/speel~WO_VP
RO_043642~catherine-vancampen-nps-2007-53-min-eeuwigemoes-ode-aan-het-gewas~.html

LIEF EN LEED
Hi-and-bye
Shaffy’s tuin heeft in totaal zo’n 36
tuintjes. Veel tuinders zijn er al
vanaf het begin bij, maar er is ook
doorstroom.
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Het afgelopen seizoen hebben de
volgende tuinders Shaffy’s tuin
verlaten:
 Annemieke Blom, Taco en Sam
 Jaap de Kler
 Sjoerd Notting
 Jorg Amende, Sarah Janssen,
Sam en Luit
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Deze tuinders zijn dit seizoen voor
het eerst bij Shaffy’s tuin. Heel veel
tuinierplezier gewenst:
 James McBrien
 Ulrike Helmer
 Evelien van Os van den
Abeelen
 Maudy van Pelt
 Marlise Steeman
Wie doet wat?
In januari van dit jaar zijn de taken
in Shaffy’s tuin opnieuw verdeeld,
onder de zogenaamde Tuintaakcommissies (TuTaCo’s). Voor het
gemak vind je hieronder nogmaals
een overzicht hiervan. Handig om
te weten, als je je ergens wilt
melden om te helpen, of als je
specifieke vragen hebt.
TuTaCo’s:
 Kindertuintjes/-activiteiten:
Gerbina, Sylvia
 Feestelijke bijeenkomsten: Wil
 Bakkencommissie (conditie
bekisting, onderhoud
bakinhoud, wachtlijst en nieuwe
tuinders): Toos, Joanne,
Marjan
 Onderhoud en aanschaf
gereedschap: Pieter, Diny
 Bewateringssysteem: Ernst
 Kruidencircel: Diny, Suzanna
 Adoptiebakken bijhouden:
Naoko, Suzana, Carianne,
Ernst, Toos, Marjan
 Groenstrook straatzijde
bijhouden: Evelien,
vrijdagmiddagtuinders
 Plantenzadenbank: Andreas
 Stekjes: Elsbeth
 Bomen: Betty
 Compost en aarde bestellen:
Hannie
 Bijenimker: Cristi, Nikkie




Smoedenboek, wie is wie:
Annette
Organiseren werkdagen:
James
Vergaderingen voorzitten:
Nikkie
Vergaderingen notuleren:
Gwen, Maarten
Financiën en contributie innen:
Gerbina, Goetz
Ledenadministratie: Marjan
Nieuwsbrief: Maaike

Vacatures
De volgende tuintaken zijn nog niet
‘bemand’. Mocht je interesse
hebben, of meer informatie willen,
dan kun je je melden bij Marjan:







9 april, Maudy: Leuk, ben er nu
ook bij. Ben laatst na een
regenbuitje de mooiste tulpen uit de
tuin gaan fotograferen, enjoy🙂

17 april, Wil: Vanmiddag,
Bloemetjes en kleurtjes in de tuin.

Technische ondersteuning
(constructie en reparatie
bakken)
Kindervoorzieningen:
bad/zandbak, boomhut,
speelgoed
Vergaderingen organiseren
Externe communicatie,
contacten met andere partijen
Subsidie-aanvragen.
Toekomst tuin en
stichtingsvorm

FACEBOOK-GEMIST
Lente in de Shaffy tuin
7 april, Andreas: “Tulip-time in
Shaffy's tuin! Any of these your
favorite tulip? Any of these belongs
to your garden? 😊
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17 april, Gerbina: Morgen en
overmorgen bijen tellen in de tuin!
18 april, Andreas (vertaald uit het
engels, red.): Deze tor eet alle
pepermuntplanten op, net als
citroenmelisse en andere kruiden...
Twee jaar geleden was dit een
groot probleem. Vorig jaar viel het
mee, omdat we de torren snel en
tijdig weggehaald hebben. Mocht je
hem zien: zorg dat je ze weghaalt
uit de tuin, zodat de schade beperkt
blijft!
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13 mei, James (link gedeeld): Leuk
project: planten tussen de tegels
laten staan en met stoepkrijt een
naam geven, ontstaan van kleine
ecosystemen op straat.

18 mei, Maudy: Bloeiers nr. 128,
Shaffy's tuin vanochtend

Redactie: mvankalkeren@yahoo.com

Waterhuishouding: Olla
Gerbina, via facebook, 15 juni
TIPS AND TRICKS
Zaaikalender
In juli kun je verdergaan met het
zaaien van najaarsgroenten,
kruiden en bloemen. Door het
oogsten van de voorjaarsplanten
zijn er ruimten vrijgekomen. Zaai de
najaarszaden in de vrijkomen
ruimten. Let op: zaai zaden uit
dezelfde plantfamilie niet twee keer
op dezelfde plek, maar wissel hierin
af. Daarmee voorkom je op een
natuurlijke manier dat ongedierte
schade in je moestuin aanricht.
Zijn er vruchten rijp om te oogsten?
Oogst gelijk: hierdoor blijft de plant
produceren en kun jij langer
genieten van heerlijke, verse
groenten.
Bloemen zaaien in juli: Cactus,
Zonnebloem, Lupine, Ridderspoor,
Aubrieta, Wildemanskruid,
Zonnehoed, Violen,
Vingerhoedskruid, Vergeetmeniet,
Duizendschoon, Stokroos.

2 juni, Maudy: Bloeiers in Shaffy's
Tuin vandaag

20 juni, Maudy: Shaffy's Tuin
vandaag........en wat roken je
aardbeien heerlijk, Eva.......

Groenten zaaien in juli: Aardappels,
Andijvie, Basilicum, Bieten, Bindsla,
Boerenkool, Bloemkool, Broccoli,
Courgettes, Chinese kool,
Groenlof, IJsbergsla, Knolraap,
Koolraap, Koolrabi, Koolsoorten,
Kropsla, Lente ui, Paksoi,
Peterselie, Postelein, Radicchio,
Radijs, Rammenas, Roodlof,
Romanesco, Rucola, Savooiekool,
Sla, Snijbiet, Snijselderij, Spinazie,
Spitskool, Stengelui,
Stoksperziebonen, Veldsla, Venkel,
Winterbloemkool, Winterpeen
Zaaien onder glas in juli: Bindsla,
Chinese kool, Ijsbergsla, Koolrabi,
Paksoi, Romanesco
Bronnen:
https://zaaikalender.com/juli/
https://www.tuindreef.nl/zaaikalend
er/juli
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“Bijna elke dag geven we de
bakken water...maar dat is eigenlijk
helemaal niet goed voor de
planten, ze maken dan geen goede
wortels aan. En het is ook niet goed
voor ons watergebruik - ik denk dat
er wel zo'n 10 liter per bak in gaat.
Daarnaast is de grond ook vaak zo
droog dat het water weer uit de bak
stroomt.
Ik ben op zoek gegaan naar een
andere manier van watergeven en
ben uitgekomen op "Olla'.
Origineel een keramieken kruik die
in de aarde wordt ingegraven en
omdat ze poreus is het water
langzaam afgeeft. De wortels van
de planten groeien naar de pot doe
en worden daardoor sterker.
En waterbesparend. Hier is meer
informatie erover te vinden
https://wateruseitwisely.com/ollairrigation/
Ik heb nu een Olla met een inhoud
van 7 liter in een van mijn bakken
geplaatst om het uit te proberen.”
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Zelf kampvuur bouwen
Sam
Je pakt hout en legt het op een
soort van bergje in de vorm van
een pyramide. Je maakt een prop
van kranten en die leg je tussen het
hout. Je pakt aanmaakblokjes en
doet ze er tussen. Je pakt lucifers
en steekt óf het aanmaakblokje
aan, óf een krantenprop. En als het
goed is, krijg je dit:

Redactie: mvankalkeren@yahoo.com
vanaf 14.00 uur kunnen pizza’s,
salades en drankjes worden
besteld via whatsapp. Afhalen kan
per boot, of door aan te meren aan
de kade.

Mediamatic’s duiventorens

Sam en Kysia bouwden zelf een vuurtje

\
GLUREN BIJ DE BUREN
Hannekes Pizza Boot

Mocht je de komende tijd vreemde
torens zien verschijnen op het
terrein van mediamatic, met hier en
daar een duif, dan kan dat kloppen.
Mediamatic organiseerde op
zaterdag 20 juni een workshop
‘Duiventoren bouwen’. “Wist je dat
duivenpoep een extreem goede
fertilizer is? Evenals de
afvalproducten van champigonnenteelt? Daarom combineren wij deze
twee, door het bouwen van een
aantal duiventorens op ons terrein”,
aldus Mediamatic op hun website.
Ze hopen hiermee een lokale
supercompost te produceren. Ze
geven aan nog nooit een
duiventoren gebouwd te hebben,
dus hoe het er straks precies uit zal
komen te zien, is nog een vraag...

huisjes al meer te zien; daar heet
het ‘igloo dining’.”
In het project Serres Séparées
kunnen gasten dineren in glazen
kassen, met uitzicht over het water.

Klimmuur binnenstebuiten
Ook de Klimmuur is creatief
geweest tijdens de corona-tijd.
Sinds 22 mei kan er buiten
geboulderd worden, dankzij een
speciaal hiervoor gebouwde buitenklimwand.

Veilig en intiem dineren bij
Mediamatic in een privékas
Sinds afgelopen maand kun je bij
Mediamatic dineren in een privékasje. Willem Velthoven in het
Parool (1 mei 2020):

Op maandag 18 mei, opende
Hanneke’s Boom een ‘pizza-drijf-in’
op Hannekes Pizza Boot. Elke dag

“Ik kan niet zeggen dat ik blij word
van corona. Maar de regels zijn
voor ons op een bepaalde manier
weer inspiratie. Die kassen hadden
we al. Daar zijn verschillende
kunstprojecten met planten in
gedaan. We probeerden het met
mensen en het bleek nét te passen.
In Londen zijn dit soort afgesloten
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OPROEP
Heb je input voor de Tuinkrant? Iets
dat je graag wilt delen met de rest
van de tuinders? Een verzoek, een
aanbod, een verslagje, goeie tip,
lief, leed...Mail het naar de redactie:
mvankalkeren@yahoo.com

