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OVERZICHT
De feestelijke open dag van zaterdag
21 maart was een groot succes.
Ondanks de kou hebben we samen
met de IJburgfanfare ( zie foto hier
onder) gevierd dat ons tuinavontuur nu
echt van start kan gaan.

Er is ongelooflijk hard gewerkt en alle
bakken zijn afgemaakt , gevuld en op
hun goede plek gezet. Voor de goede
plek zijn we uitgegaan van de door
ons gewenste indeling (voorkeur 1.4
zie afbeelding onder aan deze blz.)
waarbij het paadje naar het
Barco terras voor de groene loods
begint (ipv vlak bij Hannekes Boom).

Als al de tuintjes zijn geplaatst,
hebben we nog 4 bakken over als bak
voor de scheiding bij Hannekes Boom.
Er worden nog 4 bakken gewisseld
van eigenaar (rood).

Verdeling Bakken:
Blauw:

Geel:

Groen:

Een fotoverslag staat op pagina 6

GEZAMENLIJKE
TUINDAG !!!!!
Zaterdag 4 april

De tuintjes die nog niet (goed) staan
zijn: nr 6 (de derde bak mist), nr 10;
iets meer 'naar binnen' toe
verplaatsen, dus van het Barco terras
af, zodat er scheidings-afstand
ontstaat tussen het Barco terras en de
Shaffy tuin. nr 11 en 1 (nu één grote
klont die we nog uit elkaar moeten
halen) Bij 25 en 26 staat er nog geen
één bak.

In de vergadering van donderdag 19
maart zijn de bakken verdeeld.
De tuintjes waren/zijn ingedeeld in 4
gebieden:
- bij het water (blauw)
- rond de kruidenspiraal (geel)
- langs de weg bij de bomen (groen)
- bij de speelnatuur (rood).
Ieder kon zijn voorkeur opgeven en
dat mailen aan Marieke. Vervolgens is
er per gebied geloot.
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1.
2.
3.
4.

Chantal
Annette
Marianne
Ernst

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nuoko
Susan
Voorstel: Eva
Sylvia B
Sanne
Karen & Hermen
Maarten
Patricia & Abdie
Voorstel: Ton & Betty
Hanny
Diny

16.
17.
18.
19.
20.

Iris
Betty
Marijke
Martine
Saskia

21.
22.
23.
24.

Maaike
Joanne/ Gerbina
Reyneke

Rood:
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ONTWIKKELINGEN

Werkgroep Tuinieren:

Het is Saskia gelukt om een
professionele fondsenwerf aanvraag
te doen ! We hebben een toezegging
van € 5000 van het prins
Bernhardfonds voor Shaffy’s Tuin
ontvangen.

De werkgroep tuinieren, Hannie en
Sylvia B. zal in iedere nieuwsbrief een
aantal korte tuin-tips geven. En zit je
met een prangende tuin-vraag? Mail
hem aan Hannie & Sylvia en zij
proberen hem te beantwoorden:
s.borg@ecokids.nl en
h.rentjes@planet.nl.

De komst van de kas is onzeker. Er
wordt nu door Willem van Mediamatic
met ons meegedacht over het vervolg.
Een advies is om glazen platen over
de bakken te leggen. Er wordt aan de
werkgroep “kas” gevraagd om samen
met Marieke te kijken naar een vervolg
van dit project.
Er kan nog geschoven worden met de
bakken, omdat Barco een voorkeur
heeft voor een rechtstreeks
toegangspad naar het restaurant. In
Mariekes ontwerp moeten de gasten
van Barco enigszins omlopen. Martijn
en Iris gaan hierover het gesprek aan
met Barco.
In de bijeenkomsten worden de
besluiten genomen. Zaken die spelen
tussen onze bijeenkomsten door
worden per mail voorgelegd aan een
ieder.

Spandoek open dag

WERKGROEPNIEUWS
Werkgroep Indeling:
Blijft na het indelen en verdelen van de
bakken overzicht houden op de
indeling van de tuin

Werkgroep Beheer:
Beheergroep bespreekt en stelt
gebruiksregels vast die op het terrein
voor ieder gelden.

Werkgroep Uitstraling:
Er is een pot Cultuurbudget voor 2015,
daar kunnen we een aanvraag doen.
Betty heeft al voorgesteld om de
houtkunstenaar Serge Verheugen uit
te nodigen voor een buurt workshop.
Alle ideeën zijn welkom bij de mensen
van het uitstralingsgroepje

Werkgroep Ideeën:
Heb je een goed idee voor de tuin:
Marjan van Essen en Ton verzamelen
goede ideeën.

De Tuintips van Sylvia en Hannie zijn
te vinden onder het kopje Tuintips
verderop in deze nieuwsbrief.

Werkgroep kruidenspiraal:
Bep, Betty en Marieke doen een
voorstel voor de kruidenspiraal.

Werkgroep Kids:
Gaat een Paasochtend organiseren op
zondag 5 april in de tuin.

Werkgroep Kas:
Kandidaten voor de kas zijn Iris, Diny,
Maarten, Ton, Betty en Joanne

MEDEDELINGEN
Het hek op de hoek is nu 'dicht'. Het
cijferslot zit op het hek aan de andere
hoek van het terrein, tegenover het
bos. Dat is vanaf heden onze ingang.

Tuin tijdens de open dag :

4e

Nieuwsbrief: info graag opsturen naar reynlinde@hotmail.nl voor zaterdag 25 april
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We kunnen onze eigen fietsen al
meenemen het terrein op en tegen de
dikke boomstam bij de ingang
plaatsen.

Bakkennieuws:
Marijke zoekt een mede tuingenoot !
Er is tevens nog 1 tuintje te vergeven !
Mensen kunnen zich aanmelden bij
Joanne.

Er is een gezamenlijke afspraak
gemaakt dat we ieder ons eigen afval
mee naar huis nemen. Er is geen
afvalbak in onze tuin, dus neem
boterhamzakjes, pakjes drinken,
snoeppapier etc weer mee terug naar
je eigen huis.
Joanne gaat haar bak delen met
Gerbina en haar dochter Emma.
Gerbina was al actief op de
achtergrond, ze heeft het persbericht
voor de opendag geregeld, geholpen
met financiën en zal in de toekomst
waarschijnlijk betrokken zijn bij
kinderactiviteiten. Ze komt uit de
Nieuwmarkt en tuiniert in bak 23.

Elk eerste en derde weekend van de
maand houden we een
gemeenschappelijke werkdag.
In het eerste weekend is dat de
zaterdag. In het derde weekend is dat
de zondag. Eerstvolgende datum is
zaterdag 4 april, wie kan die komt dit
Paasweekend.

De laatste perenbomen vastgezet met een
slinger tegen de verdachte stormvlagen

https://stedenintransitie.nl/stadbericht/
van-de-regen-in-de-drup-mooi-niet

Positief en vrolijk interview met Joanne
hier kun je Joanne op RTVNH
naluisteren. ongeveer om 7.50
http://www.rtvnh.nl/gemist/radio/495/2
15421/dinsdag+24+maart+2015++06%253A00

Wijkcentrum Jordaan en Gouden Real
heeft een hele inspirerende groene
nieuwsbrief. De link was lastig te
vinden. Maar het is Marjan gelukt !

TUINAGENDA
Dinsdag 31 maart:
Aarde wordt gebracht.

Zondag 5 april: Paas
activiteit in de tuin

Pasen

Op 5 april is het paaszondag en het
kids team vindt het leuk om dan een
feestelijke ochtend te organiseren.
Laat even aan Joanne weten of je er
bij wilt zijn met je kids.

4e

Voor wie in permacultuur
geïnteresseerd is zijn er meerdere
cursussen te vinden op
www.thuisopaarde.nl

IN DE MEDIA

Zaterdag 4 april:
gemeenschappelijke
werkdag!! Kom zaaien !!

OPROEPEN

10 voordelen van
gemeenschapstuinen:
http://www.duurzaamnieuws.nl/10voordelen-van-gemeenschapstuinen/

Inspirerende link over regenwater

Woensdag 1 april:
Lezing Bijen in de stad.

Iedereen heeft inmiddels zijn
contributie voldaan.

LINKJES

Zondag 19 april
gemeenschappelijke
werkdag

http://us7.campaignarchive2.com/?u=789e48fbb9c3891bf
d6b15e16&id=008300978a
http://jordaangoudenreael.us7.listmanage1.com/subscribe?u=789e48fb
b9c3891bfd6b15e16&id=28ddf94fe2

EVENEMENTEN EN
TUINACTIVITEITEN
Bijen in de stad

Op woensdag avond 1 april is er een
interessante avond voor ons bij
Mediamatic. Sinds kort is een imker
betrokken bij Mediamatic. Hij gaat op
het dak bijen houden en is nu plantjes
aan het neerzetten die het hele jaar
bloeien. Hij zal hier op 1 april over
vertellen.

Nieuwsbrief: info graag opsturen naar reynlinde@hotmail.nl voor zaterdag 25 april
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twee parate bakken en kunnen we
bewaren tot volgend jaar.
Dat vind je in een zogenaamde
zaaikalender: op internet en in elk
moestuinboekje te vinden. Maar wij
geven per keer ook wat tips over
welke groenten de grond in moeten.

Pasen

Zondag 5 april wordt er door
Kidswerkgroepen een feestelijke
paasochtend op de tuin
georganiseerd. Meer info volgt.
Opgeven kan bij Joanne !

Koningsdag

In maart is de grond nog koud en kan
nog lang niet alles gezaaid worden.
Dus pas op met jonge plantjes!
Tuinbonen, plantuitjes, knoflook,
wortelen en doperwten kunnen wel in
maart de grond in.

Maandag 27 april willen we iets leuks
doen in de tuin !
Wie heeft goede ideeën en/of helpt
met organiseren ? Opgeven kan bij
Joanne !

Vrijheidsmaaltijd

TorenTuin in Zaltbommel

5 mei 2015
Vanaf 17:00uur Dijksgracht,
Shaffy’s Tuin en Mediamatic
organiseren gezamenlijk een
Vrijheidsmaaltijd en delen verhalen
van hun straat.
http://www.4en5meiamsterdam.nl/576
36/nl/vrijheidsmaaltijden-centrum

Plantui: zet de kleine uitjes zo diep in
de grond dat het puntje net boven de
grond komt. Let op dat de worteltjes
naar beneden zitten.

Wie wil kan zich opgeven om mee te
eten en men kan eventueel ook een
gerechtje maken.
Ton Smeets
0031637456176
maat@xs4all.nl en smeets@dds.nl.

TUINDERSTIPS
Tip Marjan:

TorenTuin in Zaltbommel.
Dit initiatief heeft wel enige
overeenkomst met Shaffy’s Tuin. Zie
ook:http://groendichterbij.nl/torentuinza
ltbommel
Ze hebben van wilgentenen een soort
afdak gemaakt om s “zomers in de
schaduw te kunnen zitten
Ook uit hun “omgangsregels’ kunnen
we misschien inspiratie op doen.

4e

Tuinbonen: moeten nu echt geplant.
Als je ze later plant, krijgen ze last van
luis. Het beste kun je de bonen eerst
voorweken en thuis in een bak laten
ontkiemen. Na 1 of 2 weken de kleine
plantjes buiten planten.

TorenTuin in Zaltbommel

TIPS VAN HANNIE EN
SYVIA
Tuin-tips van Hannie en Syvia

Volgens de hovenier die vorige week
op de tuin was zit er al compost in
onze aarde. Dit jaar is compost geven
dus niet nodig. We hebben wel
compost van hem gekregen, die zit in

Doperwt: je kunt de erwten een
nachtje weken, waardoor het
ontkiemen sneller gaat. Plant ze
daarna op een rijtje in je bak. Let op
welke soort je koopt: sommige soorten
moeten langs gaas gezet, omdat ze
steun nodig hebben, andere soorten
blijven laag en kunnen zonder steun.
Je kunt zelf een ‘steunrekje’ maken
van kippengaas en een paar
bamboestokken.
Wortel: er zijn winter- en
zomerwortelen. Verschillen in grootte
en oogsttijd. Kies uit welke je wilt
zaaien. Wortelzaad is erg fijn,
waardoor je moet dunnen nadat het is
opgekomen. Een rijtje uien naast een
rijtje wortelen werkt goed om de
wortelvlieg te voorkomen.
Op het Amstelveld is elke maandag
een planten- en bloemenmarkt. Heel
leuk om eens te gaan kijken! Er staat
ook een stal met groenteplantjes en –
zaad.

Nieuwsbrief: info graag opsturen naar reynlinde@hotmail.nl voor zaterdag 25 april
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Tip Diny:

BOEKEN

KWEEKNIEUWS
Voor elk tuintje is in ieder geval 1 bak
vol genoeg met aarde om te beginnen
met planten. Joanne heeft deze week
nieuwe aarde besteld.

Tip Annette en Maarten:

Goed aan te raden tuindersboek:
Tuinieren met de vierkantemeterbak
bij Veltman Uitgevers.
Staat boordevol nuttige informatie.
Tip Je tuin verdelen in 9 vierkanten en
in elk vierkant iets anders zaaien.

De lijst kruiden:

die Deborah Megens (kok en
kruidendeskundige) aan onze tuin zal
schenken:

Tip Marjan:

De ideale 'moestuincoach' voor
natuurlijk tuinieren. Lekker compact en
overzichtelijk! Met deze gids leer je in
een handomdraai bekende soorten
groenten kennen. En hoe je ze
makkelijk kunt telen, oogsten, bewaren
en verwerken.

Salie
Pepermunt
Kruizemunt
Bieslook
Selderij
Peterselie
Dragon
Kleine pimpernel
Oregano
Berg bonenkruid
Citroenmelisse
Duizendblad
St. Janskruid
Boerenwormkruid
Helmkruid
Hertshoornweegbree
Hyssop
Hop
Heemst
Griekse alorot?
Kaasjeskruid
Moederkruid
Hartgespan
Kleine maagdenpalm
Lieve vrouwebedstro
Zeepkruid
Witte dovenetel
Koningskaars
Vingerhoedskruid (giftig)
Sneeuwklokjes
Kardoen
Aardpeer (rood)
3x kruisbes
Zaden (gaat ze nog even bekijken)
Oostindische kers

Tip Maarten en Iris:

http://www.makkelijkemoestuin.nl/

4e
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21 MAART
FEESTELIJKE OPENING

4e
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