
 

 Gezellige tweede werkmiddag 4 juni 

Op de knieën met het zweet op het voorhoofd zijn de gemeenschappelijke 

pleinen voor en achter op het complex weer van onkruid tussen de tegels 

verlost. Veel tuinders waren aanwezig om gezamenlijk de schouders te zetten 

onder een flink aantal klussen. De pauze met wat versnaperingen was dan ook 

welverdiend. 

 Een fotoreportage vindt u verderop in deze Nieuwsbrief. 
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In gesprek met Rien Luttikhuizen 

Een interview met een verrassing aan het eind 

 

‘Een interview? Waar is dat voor? Wat ga je dan vragen?’ Rien is in eerste 

instantie terughoudend als ik hem vraag voor het gesprek. Maar nadat we 

plaatsgenomen hebben in de schaduw achterin op het tuincomplex, onder de 

bomen, vertelt Rien zijn verhaal.  

‘Het is een leuk complexie, klein maar fijn, en gemoedelijk’, begint Rien. Hij 

is nu zo’n zes jaar lid van tuinvereniging ’t Pink, maar tuiniert eigenlijk al zijn 

hele leven. Zijn opleiding heeft hij genoten op de Tuinbouwschool in 

Amsterdam. Eerst in Betondorp en later verhuisde de school naar Amsterdam-

West, vlakbij de Boldoot parfumeriefabriek. Daar heeft Rien zijn vak van 

bloemsierkunstenaar in theorie geleerd. De praktische kneepjes heeft hij als 

bloemist in diverse bloemenwinkels in Amsterdam opgedaan en later in 

Alkmaar, om zo uiteindelijk zelf een bloemenzaak te beginnen in Zaandijk. 

Vijfentwintig jaar heeft hij de bloemenzaak RIEJO op de Guisweg gehad.     

 ‘Je schrijft toch niet alles op’. Rien ziet liever niet dat het al te privé wordt. 

‘Laten we het maar over de tuin hebben’. Ik knik, maar wil toch nog wel wat 

over Rien zelf weten en vraag dus wat door. Rien vertelt dat hij al zijn hele 

leven op de Boschjesstraat woont in Koog aan de Zaan. Een mooie straat waar 

de huizen nog allemaal verschillend zijn. En dat zie je niet veel in de Koog. 

Door: Erik Abbink 
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Vaak zijn de huizen allemaal hetzelfde, vindt Rien. Èn het is vlakbij molen ’t 

Pink en de Museumlaan. Dat is het mooiste stukje Koog en daarmee ben ik het 

beslist eens. Rien heeft nu zeven kleinkinderen. Een rijk en een mooi bezit, dat 

natuurlijk ook tijd kost. Zijn aspiratie om te schilderen met olieverf op doek is 

daardoor wellicht helaas wat in de verdrukking gekomen. 

Rien verbouwt dit jaar voor het eerst tomaten. Hij heeft er een kas voor 

gemaakt en ze groeien goed. ‘Ze zijn al een meter hoog’. Maar verder vindt hij 

het niet zo’n best seizoen. ‘Een koud voorjaar en nogal veel nattigheid’. Flink 

wat zaaiwerk is gewoon niet opgekomen, maar wellicht komt dat niet alleen 

door de weersomstandigheden maar ook doordat er, volgens Rien, veel muizen 

op het complex zijn. Hij is laatst nog onder een plank een nestje 

tegengekomen. Maar de verwachtingen voor tuin 42 blijven hoog: ‘De 

slabonen gaan er straks weer in en ik ben benieuwd wat ze gaan doen’. En 

daarmee sluit Rien op eigen initiatief zijn interview af. ‘We gaan ook even 

pauze houden’. En dat vind ik een goed idee. De boterkoeken en frisdrank 

staan op deze werkmiddag op ons te wachten.  

Maar dan komt het. De koek achter de kiezen en na een slok bronwater geeft 

Rien aan dat hij nog wat vergeten is te vertellen. Zijn ogen gaan glinsteren. ‘Ik 

zing in het Kapiteinskoor’.  Plotseling zie ik waar daadwerkelijk Riens passie 

ligt. Zijn mimiek en houding spreken boekdelen: zingen in het Kapiteinskoor. 

Dat betekent elke woensdagavond oefenen en veel concerten geven. Wie kan 
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tenslotte zeggen dat hij heeft opgetreden in Paradiso en in het Kurhaus? Dat 

zijn er toch zeker maar weinig! Onze medetuinder Rien is er een van.  

 

Bericht van de keuringscommissie 

Het bestuur heeft het volgende besluit genomen: 

 

De tuinen van onze vereniging zijn bedoeld voor het kweken van kruiden, 

groenten, fruit en (beperkt) bloemen. 

De kleinschaligheid van ons complex laat geen wildgroei toe: Dit ter 

voorkoming van overlast bij andere tuinders. Onder overlast wordt verstaan 

het overwaaien van zaden en het onder de grond woekeren van wortels. 

Als aanvulling op artikel 7 van de statuten heeft het bestuur besloten dat 

tuinen waarin onkruid, kruiden, groenten, fruit, bloemen en/of andere 

planten zich onbeperkt vermenigvuldigen (wildgroei), niet zijn toegestaan. 

Werkwijze: 

De tuincommissie beoordeelt de tuinen. 

Bij verschil van mening over wildgroei tussen de tuincommissie en de 

betreffende tuinder beslist het bestuur in een extra bestuursvergadering. 

 

 JE TUIN OP ’T PINK IN KEIHARDE EURO’S 

De waarde van onze groentetuinen is natuurlijk niet in geld uit te drukken. 
Lichaamsbeweging in de buitenlucht, sociale contacten, smakelijkere groenten 
en vruchten dan uit de winkel, ambachtelijke jam en andere inmaak, dat 
kunnen enkele voordelen zijn van het hebben van een volkstuin op ‘t Pink. Als 
je de winst echter in klinkende munt uitgerekend wilt zien, kun je er eens een 
rekensommetje op los laten.  

 Marieke Henselmans 

Stripje 
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Marieke Henselmans, bekend van het televisieprogramma Een dubbeltje op 
zijn kant, heeft dit gedaan voor haar moestuin. In het boek Genoeg 
uitgegeven! schrijft zij dat haar volkstuin haar per jaar een kleine 450 euro 
scheelt. De huur en investeringen zijn er dan uiteraard af; het bedrag is netto. 
Laten we maar aannemen dat zo'n bezuinigingsexpert er wel een aardige kijk 
op heeft. Het is echter heel persoonlijk. Kijk maar eens rond op ons complex; 
geen mens heeft dezelfde planten staan.   

 

Mega klaprozen in de plantenbak op het pleintje.                Foto: Lida Möhring 

De schrijfster rekende bijvoorbeeld de bossen bloemen ook mee die ze van 
haar rijk bloeiende dahlia's en chrysanten op de tuin haalde. Op mìjn tuin staan 
die niet.  Ik heb wat betreft bloemen ervaring met -bijna als onkruid- 
groeiende Cosmea en Oostindische kers, niet direct bloemen die je bij de 
bloemist zult zien. Toch kan ik met deze veldbloemen, samen met kamille, 
lathyrus, slaapmutsje en korenbloem de hele zomer het kopen van bloemen 
uitsparen. In het boek rept ze er niet over, dus ik neem aan dat Henselmans de 
prijzen niet heeft vergeleken met die uit de biologische winkel. Als ze het 
voordeel had afgestreept tegen de kosten van groenten en fruit bij Ekoplaza 
dan zou het uitgespaarde bedrag hoger uit zijn gevallen. Het gebruik van 
bestrijdings- en andere chemische middelen is, zoals u weet, voor onze tuinen 
op 't Pink ten strengste verboden. Onze groenten en vruchten zijn dus beslist 
biologisch, zodat een vergelijking met een biologische groentezaak voor onze 
tuin op ‘t Pink terecht zou zijn.  
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Wel zegt Henselmans dat je de winst op kunt voeren door gewassen te kweken 
die in de winkel schaars zijn en prijzig. Àls je bijvoorbeeld al paarse 
aardappels in een winkel vindt dan zijn ze schrikbarend duur. Dit geldt voor 
meerdere planten die op ‘t Pink best gemakkelijk groeien, zoals frambozen, 
zwarte bessen, kruisbessen, verse kruiden, smaakvolle tomaten en peultjes. 

Je kunt het voordeel ook weer gemakkelijk besteden aan hebbe-dingetjes zoals 
zakken grond en mest, dure opgekweekte zaailingen, prettig gereedschap, 
plantenstekers en kasjes. Maar daarvan kan de ‘winst’ dan weer zijn dat het je 
plezier in het tuinieren vergroot.  Of het gemak in de keuken, zoals in mijn 
geval, de aanschaf van een extra vriezer en een voedseldroger.  

Aan de andere kant kun je weer kosten besparen door met een beetje inzet 
bijvoorbeeld zelf compost te maken van je keuken- en tuinafval, samen met de 
hele kennissenschare schroefdekselpotjes te sparen voor de inmaak, je plantjes 
zelf te zaaien, bessenstruiken te vermeerderen door middel van stekken, 
planten uitwisselen met elkaar, stekers maken van oude luxaflex, knijpers of 
houtjes. 

Natuurlijk moet je niet, zoals iemand op de werkmiddag grapte, je arbeidsuren 
willen rekenen. Dat doe je bij een hobby nooit. Want plezier dat je eraan 
beleeft laat zich niet vertalen in geld. 

Bronnen om te lezen of op te zoeken over zuinig zijn met een moestuin:  

Marieke Henselmans, Genoeg uitgegeven!, uitgeverij Mirananda, 2001 - Dit is 
het boek in het artikel genoemd. 

Compostdag.nl – Een dag per jaar, meestal in maart. Per persoon krijg je vier 
zakken (van 20 ltr.) Voor onze omgeving moet je ervoor naar Purmerend of 
Amstelveen. De vraag is, of het geld voor het vervoer niet duurder is dan de 
waarde van de gratis compost. Maar het kan ook een principekwestie zijn; als 
je het hele jaar trouw je groene gft-bak vult, wil je er misschien iets van terug 
zien. 

annemieksmijmeringen.blogspot.nl - Blogs van een zuinige vrouw in hart en 
nieren, met een moestuintje. 

Lidl - zakjes zaad rond half februari voor €0,19 

gerrits-plantenkwekerij.nl - Bij Purmerend, dus ook hier geldt dat de 
vervoerskosten de kleine marge kunnen opheffen. Je moet het al leuk vinden 
een kleine middenstander te steunen in plaats van een tuingigant zoals Ranzijn 
of Overvecht. 

Delen met je medetuiniers - Houd de witte tuintafel in de gaten op het terras 
naast de schuur. Hierop kan een ieder namelijk pootgoed of oogst plaatsen die 
hij overcompleet heeft. Dat is een van de Pink-manieren om zaaigoed of 
opbrengst met elkaar te delen. Een goede zaak! 
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Het gewicht van de oogst van een heel seizoen bijhouden is een manier om uit te rekenen waar de winst 
van je moestuin ligt - Bron: Lida Möhring 

 

 
 
 

 

 

 

De oogst wegen 

 

 

 

 

 

 

 

Strip 

 

 

  

 

 

 
 

 

 



8 

Pinkeltjes 
Ditjes en datjes van en over de vereniging 

• Het pad langs de woonboten is geen fietspad. Het (langzaam en 

behoedzaam) fietsen wordt gedoogd, maar houd er rekening mee dat er 

onverwacht mensen van de zijpaden kunnen komen. 

• Sluit de poort van het complex als u de laatste bent. Er is mij ter ore 

gekomen dat er spullen zijn ontvreemd (een schep en een paar 

werkhandschoenen). Laat de boel dus niet onbeheerd achter. 

• De tweede tuinkeuring van 2016 is in de week van 4 tot en met 8 

juli. Zet ruim van tevoren in uw agenda, zodat u ervoor kunt 

zorgen dat tegen die tijd de walkant bijgehouden is, het tegelpad 

van onkruid ontdaan en er geschoffeld en opgeruimd is op uw tuin. 

• De volgende werkmiddag is pas weer op 17 september. Als u dus in de 

komende maanden een klusje ziet dat voor het algemeen belang 

eigenlijk gedaan moet worden en u kunt zich even vrijmaken, aarzel 

dan niet. Zo houden we met elkaar het complex netjes.  

De werkmiddag van 4 juni in beeld 

 
Van links naar rechts: Tamara Meerhoff (tuin 18), Hans de Groot (tuin 28), Nico van Toledo 
(tuin 14 links) 
 
Van links naar rechts: Oscar Vermeer (tuin 9), Annette Abbink (tuin 34/35), Jan Cartier (tuin 
12) 
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