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Deze Nieuwsbrief verschijnt enkele malen per tuinjaar, afhankelijk van de data van 
de tuinkeuringen 

Werkmiddag 10 september 
Zaterdag 10 september was het druk op de tuin, drukker dan we durfden hopen. Omdat de 
datum was omgezet van 17 naar 10 september, vreesden we voor een kleine opkomst. 
Gelukkig was die angst ongegrond! Zoals dat altijd weer opgaat: vele handen maken licht 
werk en dat was nu ook weer zo. We hebben harde werk(st)ers in ons midden en die stortten 
zich, voorzien van mesjes, krabbertjes, bezems en stoffers op de pleinen voor en achter op het 
complex. Na een uurtje zag het er al heel anders uit. Na een momentje pauze (zie foto) werden 
de klussen afgerond met het afvoeren van het onkruid en het schoonvegen van de tegels. 
Hulde voor de inzet van onze mensen.  
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Meer foto’s van de 
werkmiddag vindt u verspreid in 
deze Nieuwsbrief 

 

     

 

 

 

 

 ‘Op ’t Pink hebben we van veel dierenplagen geen last: er zijn bijvoorbeeld 
geen hazen, konijnen of reeën die aan de planten eten’. Laatst wees ik iemand 
op de tuin op deze voordelen. Mijn gesprekspartner heeft nog een tuin, in een 
ander deel van het land, en ik zag haar in gedachten de twee vergelijken. Zij 
vulde me aan: ‘…en hier hebben we weinig last van slakken’.  

Bingo!  

Bij deze conclusie is de kring rond. Zowat de enige en volgens de meesten de 
ergste ‘plaag’ op de tuinen van ’t Pink is namelijk de zogenaamde vraat van 
vogels. Er zijn nogal wat vogelsoorten op ons eiland. Algemene tuinvogels 
zoals musjes, meesjes en merels, tegenwoordig ook halsbandparkieten maar 
vergeet de duiven niet en kauwen, eksters en eenden.  

Al deze scharrelaars eten wormen, mieren en insecten.  

En slakken dus.  

                         VERBODEN VOOR VOGELS  

                       OP ’T PINK?
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Er zijn professionele kwekers die eenden gebruiken om ongedierte op hun tuin 
weg te eten, google maar eens op het Youtube filmpje ‘A vineyard employs 
900 ducks’:  

 

Die hulp hebben wij op ’t Pink gratis en voor niets, gewoon vanuit de vrije 
natuur om ons heen. Er stonden dit jaar op een van de tuinen rode 
bessenstruiken onder een net en de betreffende tuinier was in de oogsttijd 
gewoon wéken op vakantie. De besjes aan de takken stonden nutteloos te 
verdrogen. Waarom zou je het dan de vogels niet gunnen?  

Zwarte netten zouden verboden moeten worden; ze zijn een ware vogelval. 
Vogels zien deze ‘kleur’ niet en raken er binnen de kortste keren in verstrikt. 
Ik moest laatst met een grote schaar een klein koolmeesje losmaken uit zo’n 
zwart net op een van de tuinen en de dag erna een jonge merel. Ik zag de 
nutteloosheid van het lijden zo helder voor ogen, dat ik niet anders kon dan dit 
artikel schrijven. 

Probeer om vogels niet meer als probleem te zien en ‘laat’ een en ander van 
uw oogst voor onze gevleugelde vrienden. Dat werkt bevrijdend! We zijn toch 
tenslotte niet verwant aan de Griezels uit het bekende boek van Roald Dahl? 
Die smeerden de takken van de Grote Dode Boom in met lijm, zodat ze 
wekelijks hun vogelpastei konden eten. In dat verhaal komt op een gegeven 
moment de Rolmopsvogel op de proppen. Die waarschuwt de andere vogels 
om niet op de betreffende boom te gaan zitten. Dat doet hij door een lied te 
zingen.  

Dit is mìjn lied voor u: Mag ik u vragen om, als u persé iets wil doen tegen 
vogels, dan vitrage-achtige bescherming te gebruiken waarin vogels niet 
verstrikt kunnen raken?  

Dit is een persoonlijke visie en wordt niet automatisch door het bestuur 
gesteund. Ik voelde echter de angst in die warme vogellijfjes, ik zag de 
wanhoop, de ongelijke strijd, het lijden van de koolmees en de merel die in de 
netten verstrikt waren. Dus dit is mijn ‘lied’: ik kan de vogels niet 
waarschuwen, maar wel een beroep doen op uw diervriendelijkheid. 

Annette Abbink 

Tip: vitrage LILL van Ikea voor de bescherming van uw planten: 2 stuks van 3 
bij 2.8 meter voor €3,49 

 

Vogels raken verstrikt 
in zwarte netten 
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Instructiemomentje op de werkmiddag. Van links naar rechts: Oscar Vermeer, 
Jacqueline Groen, Loek van den Ende, Hans de Groot, Nico van Toledo 

In gesprek met… 

Door: Erik Abbink 

Gelukkig vindt Marieken (tuin 7) even tijd om met mij in gesprek te gaan. Dat 
mogen we extra waarderen, omdat tijd voor haar een schaars goed is. Deze 
moeder van een dochter van tweeënhalf heeft een verantwoordelijke 
voltijdbaan. De momenten dat zij op ‘t Pink kan zijn, moet ze echt ten volle 
benutten. Dat kost energie, dan is het hard werken geblazen en dat is wat 
Marieken ook vol overgave doet. Tuinieren is haar passie. Helaas was dat bij 
haar eigen huis niet realiseerbaar; daar is de tuin te klein en er is zelfs sprake 
van gifgrond, een fenomeen dat in het industriële Zaanse veelvuldig voorkomt. 

  

Marieken, die opgroeide in het oosten 
van het land, in het plaatsje Lonneker 
vlakbij Enschede, was als kind gewend 
dat haar moeder meerdere tuinen 
onderhield. Van haar heeft zij de liefde 
voor tuinieren geërfd. Marieken vindt 
het heerlijk om buiten bezig te zijn en 
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verschillende planten uit te proberen op de tuin. Haar doel is ervan te leren. 
Doorzetten is hier de sleutel tot succes. Vanaf deze plek wil ze beginnende 
tuinders graag een hart onder de riem steken en meegeven dat de beginjaren 
voor iedereen zwaar zijn. Dat je moet volharden, zelfs als je het gevecht tegen 
onkruid dreigt te verliezen, want eens krijg je er handigheid in en zal je 
beloond worden. 

 

Marieken is naar de randstad gekomen om Geologie te studeren aan de Vrije 
Universiteit, waar zij en haar echtgenoot elkaar hebben leren kennen. Hij is 
een Zaankanter, en hij wilde graag terug naar zijn geboortestreek na hun studie 
in Amsterdam, waar ze een woning huurden in de Staatsliedenbuurt. In die tijd 
kreeg Marieken haar baan: zee-ecoloog in IJmuiden. Ze is projectleider en 
monitort de vis-, schelpdier- en vogelstand in en bij de Noordzee, het IJssel- 
en het Markermeer. Ook leidt ze het project van het zogenaamde 
natuurcompensatiegebied; gecreëerd om de tweede Maasvlakte te 
compenseren. Het dier- en plantleven in het algemeen, de ecologie in dat 
landschap, wordt gemonitord en beoordeeld op kwaliteit. Het bestaat vaak uit 
werken aan de computer maar ook gaat Marieken wel, al was het maar om 
gevoel te houden met het werkveld, mee de natuur in. Vorige week nog, was 
ze op de Waddenzee om de visstand te peilen.  

 

En dan, naast al die belangwekkende taken, in haar spaarzame vrije uurtjes, 
werkt Marieken bij ons op het complex. Zij vindt ’t Pink een ideaal en uniek 
oord. Als ze bekenden meeneemt om er een kijkje te nemen, reageren die 
altijd heel enthousiast. ‘Er is op deze plek variatie in de manier waarop 
getuinierd wordt. Je ziet hier de traditionele tuinder, maar ook mensen die 
experimenteren met alternatieve vormen van tuinieren’, zegt Marieken en het 
enthousiasme klinkt door in haar stem. Zij waardeert het dat daar in onze 
vereniging de mogelijkheid voor geboden wordt.  

 

Marieken teelt fruit en geeft ook veel 
ruimte aan peulvruchten; ze is gek op de 
slaboon en kapucijner. Een ware 
ontdekking dit seizoen was de 
mosterdplant; heerlijk om rauw als 
salade te eten en gekookt ook heel 
smakelijk. Ze probeerde ook voor het 
eerst artisjok te verbouwen, maar dat 
project mislukte jammer genoeg. Het 

was klimatologisch dan ook een zwaar jaar voor het tuinleven.  

 

Haar echtgenoot moet van dat tuinieren niets hebben, maar houdt wel erg van 
koken en hij geeft haar dan ook graag opdrachten mee; groenten en kruiden 
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die nodig zijn in de keuken. Ook hij was dit jaar teleurgesteld dat de 
artisjokken mislukten. Dat geplande gerecht kon nog even geen doorgang 
vinden. De geestdrift van deze tuinder wordt niet altijd beloond, maar het 
streven is ervan te leren en te zoeken naar de stap vooruit. Al mislukt de oogst 
of slaan planten niet aan, Marieken zoekt verder naar verbetering. En tijdens 
de bezigheden in de tuin lijkt tijd minder belangrijk en ze krijgt van het werk 
ook weer veel energie terug. 

 

 

Het plein achter wordt grondig aangepakt door deze vrolijke dames 
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Wist u dat… 
∗ Bloeiend knopkruid niet op de composthoop mag? Het is de bedoeling dat 
het afgevoerd wordt, bijvoorbeeld in een meegebrachte emmer, naar de groene 
gft-bak bij u thuis. 

∗ Nico van Toledo (tuin 14 links) een nieuwe poort in elkaar gezet heeft en 
hem binnenkort gaat bevestigen?  

∗ De maaiploeg prima werk geleverd heeft dit tuinjaar? Ja, dat zult u wel 
weten, want het gras bij de entree is steeds heel netjes geweest. Onze dank 
gaat uit naar de maaiploeg dit jaar (op alfabetische volgorde): Alphons Bouva, 
Evert Meijerink, Gerard Möhring, Oscar Vermeer en Frank de Vries! 

∗ Nicole Zijlemaker van tuin 23 uw stekken van bessenstruiken, kruiden en 
andere planten goed gebruiken kan? Ze zal blij zijn als u het een en ander op 
haar tuin zet voor gebruik. Bij voorbaat dank! 

∗ De volgende werkmiddag op 29 oktober is? Zet hem in uw agenda; het is 
alweer de laatste geplande werkmiddag van dit seizoen. 

 

 

Evert Meijerink van de maaiploeg aan het werk 

 

De laatste tuinkeuring van 2016 

In de week van 17 tot en met 23 oktober vindt de laatste tuinkeuring van dit 
jaar plaats door de keuringscommissie. Het is de opruimfase, waarbij erop 
gelet wordt dat de tijdelijke opstallen worden afgebroken. Alleen de 
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permanente opstallen kunnen blijven staan. Die mogen maximaal 1,2 meter 
hoog zijn. Dit geldt dus ook voor de bonenstokken.  

Tijdens deze laatste keuring zal ook worden gekeken naar de walkant. Wij 
verzoeken u met name het riet aan de slootkant te verwijderen. Als u daar 
problemen mee heeft dan wordt u verzocht dat te melden aan het secretariaat, 
dan zoeken we naar een oplossing.  

Ook alle losliggende spullen die in de winter overlast kunnen veroorzaken (bij 
storm en dergelijke) dienen te worden verwijderd of vastgelegd. Bovendien 
vragen wij u de komende weken ook te letten op het onderhoud van het 
middenpad. Dat kan momenteel bij menigeen wel wat krabwerk gebruiken 
tussen de voegen van de tegels.  

Aanvoer… 



9 

 9 

 
…en afvoer, druk verkeer op het middenpad op 10 september jl 


