
Tuinvereniging Oosterplas 2020



Van groentetuin naar recreatietuin.

‘Tuinvereniging Oosterplas’ bestaat vanaf 1963. 
De leden bewerken hun tuin op het terrein van de vereni-
ging. In het begin werden alle tuinen gebruikt als groen-
tetuin. Nu zijn veel tuinen ingericht als siertuin of maken 
groenten een onderdeel uit van een gemengde tuin met 
bloemen en fruit. Tuinieren is een vorm van vrijetijdsbe-
steding geworden. En waren er vroeger bijna alleen man-
nen op de tuin te vinden, nu bestaat ruim een derde van 
onze leden uit vrouwen.

Tuinieren doe je op je eigen tuin, maar dat is geen 
eenzame bezigheid. Er is onderling veel contact. 
Gewoon gezellig onder elkaar en soms bij een 
georganiseerde activiteit in ons verenigingsgebouw. 
In dit boekje willen we onze leden op een andere manier 
aan elkaar voorstellen. 

Op de volgende bladzijden staat van iedere tuin een foto. 
Soms van de hele tuin, soms van een mooi plekje. En een 
andere keer een foto van de tuinier. De foto’s staan in 
volgorde van de tuinnummers.

Het bestuur 



De heggen langs de paden geven 
onze tuinen een eigen karakter. 



Tuin 1-20, Bekir en Ayse: 
“Als Ayse er niet is doe ik al haar werk”.



Tuin 2, Jan Dammers: Beoordeelt 
het onderhoud van de tuinen.



Tuin 3-4, Anita: Walter en Anita’s 
vader hebben heel 2017 gezaagd en 
getimmerd aan een nieuw huisje.



Tuin 5-6, Maria en Hans: 
Gezellige en trouwe bezoekers van de kantine. 
Ze steken graag een helpende hand uit.



Tuin 7, Ester: “Ik krijg tegels van 
Gerda, zij had over en ik ben er blij mee”.



Tuin 8, Rob: Is ook imker en 
verkoopt honing in de kantine.



Tuin 9, Margriet en Jaap: “Die nieuwsbrief 
is een goed idee. Zo blijven we op de hoogte”.



Tuin 10, Marut: Zij is de tuinier. Haar
zoon Gegam doet het zware werk.



Tuin 11-12, Christa: “Mijn oude kasje was 
niet meer te repareren. In 2018 heb ik een 
prachtige nieuwe kas gekocht”.



Tuin 13, Luuk en Ine: “Wat een leuke 
excursie naar de stads-imkerij”. 



Tuin 14, Marja en Jan: “Alleen al met 
onze asperges hebben we de kosten van 
de tuin er uit”.



Tuin 15-17, Gerda met kleindochter Yasmine: 
“Wat een leuke sloffen breit Marlou. 
En de opbrengst is voor de vereniging!” 



Tuin 18-19, Mariëlle: Haar tuin is een parkje. 
Groenten, bloemen en een kleine vijver. 



Tuin 21-22, Cal en Marijn:
Tuinieren samen, ook op tuin 55.



Tuin 23, Marlou en Peter: 
Staan klaar als je iets uit de winkel nodig hebt.



Tuin 24-25, Anton en Edith: Altijd bezig, 
hun tuin is één van de mooist verzorgde. 



De kantine is een ontmoetingsplek. 
Anneke Egberts en Tini Kroon 
(leden zonder tuin) komen er af en toe 
bijpraten.



Tuin 26, Garmt en Marjan: Garmt ziet slecht, 
hij plant langs een voellijn. Marjan is actief in de 
kantine.



Tuin 27, Rieky: “Had eerst tuin 37, 
toen tuin 27 vrij kwam was mijn keus 
gauw gemaakt. Ik wilde dat huisje!”



Tuin 28, Inge: “Tuinieren is nieuw voor mij, 
thuis heb ik alleen een balkon. Ik krijg veel 
hulp van mijn achterbuurman, Davoud”.



Tuin 29, Mohamed: Heeft verschillende 
tuinen op ons complex gehad. Op deze tuin 
heeft hij het naar zijn zin, niet te groot en 
met veel zon. 



Tuin 30, Abduhl: 
“Ik heb mijn kleine huisje flink groter gemaakt”. 



Tuin 31, Vida: “Bezig zijn in de tuin, samen met 
Kaweh werken in de buitenlucht is zo belangrijk”.



Tuin 32, Arthur: Arthur, Lia en hun dochter 
Laura zijn vaste gasten op de jaarlijkse opendag.



Tuin 33, Davoud: “Ik heb een fijne tuin, 
maar nog belangrijker goede buren om mee te 
praten!”.



Tuin 34, Annemarie: 
Met veel liefde voor haar tuin. 



Tuin 35, Pauline: 
“Ik kom hier graag, het is zo heerlijk rustig”.



Tuin 36, Ankie en Hans: “Nu het zo warm is, 
komen we later op de avond nog even water 
geven”.



Tuin 37, Jan van der Veen: Is lid sinds de herfst van 
2017. Net op tijd om nog fruitbomen te planten.



Tuin 38, Els: “Het maakt mij altijd zo blij, 
zo’n mandje eigen gekweekte groente”. 



Tuin 39-40, Ruud: Komt van de Barten 
tuin. Nu  bouwt hij secuur en degelijk 
zijn tuin aan de Oosterplas op.



Tuin 41, Robbert: “Ik had nog wat ramen, daar 
heb ik dit voorjaar een mooie koude bak van 
gemaakt”.



Tuin 42, Rina en Jenny: “Eerder hadden we 
een dubbele tuin, maar dat werd wat veel. 
Nu kunnen we het goed bijhouden”.



Tuin 43, Driek: Toen Driek opa werd, dempte 
hij meteen zijn vijver aan het tuinpad.



Tuin 44, Peter: Bij hem kun je terecht omdat 
hij veel kennis van tuinieren heeft.



Tuin 45, Ingrid: “Die rode weegschaal, geen 
antiek hoor, past precies bij mijn tuin”.



Tuin 46-47, Otto: Zit als sinds 1968 op onze tuin. 
Hij is de laatste tuinder die kippen mag houden.



Tuin 48, Ismaël: Vrolijk, hulpvaardig èn zaad uit Turkije. 
Op veel tuinen staan nu Turkse komkommers.



Tuin 49, Dilo: Komt af en toe op de tuin, 
maar dan werkt hij voor drie.



Tuin 50, Martha: “Robbert en ik 
wilden graag wat meer ruimte 
om te experimenteren, daarom 
hebben we naast tuin 41 deze 
tuin gehuurd”.



Tuin 51, Elife en Yusuf: 
Moeder Elife is lid, zoon Yusuf 
en zijn broers doen het werk.



Tuin 52, Vera en George: Vera tekent portretten 
van tuiniers. Haar schilderijen exposeert ze in 
de kantine. 



Tuin 53 en 54, George: Zijn tuin staat vol 
beelden, brocante en groenten.



Tuin 55, Marijn en Cal. En bezoek!!!



Tuin 56, Norbert: “Al dat onkruid, 
het houdt niet op. Maar voor de 
tuinkeuring moet het netjes zijn”.



Tuin 57, Klaas: “Mijn tuin  ligt op het laagste 
punt. Ik zet nu alles in potten en ik hoog mijn 
bedden op”.



Tuin 59, Brigit: Haar tuin is een 
droomplek, samen met haar hond.



Tuin 60, Jeanne en Nico: “Wat hebben we 
deze eerste jaren al veel plezier van onze tuin! 
Dank voor alle advies”.



Tuin 61, Ciska: “Hier kunnen we dingen uitpro-
beren en daar leren we veel van. Ik ben van de 
bloemen en Erik doet het grovere werk”.



Tuin 62, Ilse: “Tuinieren is kunst”.



De opendag is voor leden een moment om 
samen bij te praten.

Tuindienst. Leden helpen twee keer per jaar een 
zaterdagmorgen bij algemeen onderhoud.



Aan het eind van de opendag is er 
een een barbecue of een buffet.

De jaarlijkse plantenruildag is de start van het 
zomerseizoen.



Tuin 63-64, Doorke: Heeft naast haar eigen tuin 
samen met haar zus Marjo een bloementuin.



Tuin 65, Marjo: Maakt prachtige foto’s en is 
actief op de Facebook pagina van onze tuin.



Tuin 66, Jan Spooren: “Mijn hele leven ben ik al 
bezig met landschap, bomen, tuinen en planten”.



Tuin 67, Hetty: “Zwoegen in mijn 
eigen moestuin en gelijkertijd volle-
dige ontspanning ervaren. Heerlijk!”



Tuin 68, Anne: “Het kost veel tijd, die tuin. 
Gelukkig helpen mijn schoonouders af en toe”.



Tuin 69, Ad en Moni: “Moon is mijn inspiratie”.



Tuin 70, Ibrahim: Langs de paden staan 
waterpompen. “Voor mij is dat niet ver lopen”.



Tuin 71, Abdullah: Staat altijd klaar als er een 
paar extra handen nodig zijn.



Tuin 72, Annemiek: Heeft heel veel hulp van 
Abdullah en Ismaël gekregen met het herstellen 
van haar kas. 



Tuin 73, Hassan: Is al vroeg op de tuin en heeft 
voor iedereen een gezellig praatje. 



Tuin 74, Ammar: Heeft een stukje tuin 
afgestaan aan Govert. 
“Iets kleiner tuinieren is wel zo prettig”.



Tuin 74a, Govert: “Mijn zoon had te weinig tijd 
voor de tuin, we hielpen altijd al, nu hebben we 
de tuin overgenomen”.



Tuin 75, Yaşar: Yaşar schrijft boeken in het 
Turks. Zijn tuinhuisje is helemaal opgeknapt en 
is nu zijn schrijvershuisje.



Tuin 76, Hilde: De liefde voor planten zie je 
overal in haar tuin. Hilde beheert met Leon, 
Gerda, Peter en Marlou ook de winkel.



Tuin 77, Theo: Tuiniert sinds 1964, en is 
daarmee het langst op onze  tuin. Hij is een 
bindende factor in ons bestuur.



Tuin 84, Henk: Heeft altijd bijzondere planten op 
zijn tuin, waarvan  hij de zaden weer uitdeelt. 



Tuin 85, Roland en Nicole: Zij hebben 
de tuinkatten geadopteerd.



Tuin 86-87, Leon: “Ik zat eerst op een
andere tuin, maar op mijn nieuwe perceel 
staat een kasje en een huisje”.



Tuin 89, Ilona: “Ik ben een paar jaar geleden heel 
voorzichtig begonnen met tuinieren op een kleine 
tuin. Maar het is zo leuk! Nu ben ik verhuisd naar 
een grotere tuin, met een huisje”. 



Tuin 88, Wim: Is met 89 jaar onze oudste 
tuinier. “Hier blijf ik fit”.



Tuin 90, Saad: “Mijn tuin is te klein voor een 
huisje, ik heb een mooi afdak gebouwd”.



Tuin 91, Naci: Een tuin voor de vader èn een 
speeltuin voor zoon Poyraz.



Tuin 91a, Martijn: “Joyce en ik vinden het fasci-
nerend om alles te zien groeien en het is heerlijk 
om fysiek bezig te zijn!”



Tuin 121-122, Mustafa: Gaat in de zomer naar 
Marokko, in Nederland is dan de wind de baas.



Tuin 123, Harco en Julian: 
“Een tuin met en voor onze kinderen”.



Tuin 124, Baukelien, Nathan en Trudy: “Na 3 jaar 
ruimen en zwoegen begint onze tuin eindelijk vorm 
te krijgen. We zijn tot nu toe héél blij”.



Tuin 125, Iek en Nelleke: Weten veel van 
kruiden. Zij bieden hun plantjes aan op de 
plantenruildag.



Tuin 126, Paulus Damen: “Mijn vader tuinierde 
hier tot 2019. Na zijn overlijden heb ik zijn tuin 
overgenomen. Met veel plezier tuinieren we hier 
met z’n drieen. Zoon Cavin en achterneef Iwan”.



Tuin 127, Paul: “De tuin is ontspanning, naast 
mijn drukke baan. Mijn vader helpt gelukkig 
vaak”.



Tuin 128, Patrycja: “Door lekker op mijn tuin 
te werken voel ik mij heerlijk relaxed. En... dus 
veel minder stress!”



Tuin 129, Coen: Is zijn tuin aan het opknappen. 
Eerst de kas, dan het huisje. 
Dochter Indy verkent de hele tuin.



De Tuinvereniging Oosterplas organiseert 
verschillende activiteiten, zoals een jaarlijkse 
opendag, een excursie, een kerstmiddag, een ruil-
dag voor planten en stekken, 
een nieuwjaarsreceptie en ’s-winters eens per 
maand een gezamenlijke maaltijd. 

We hebben een winkel waar leden zaden, mest en 
andere tuinbenodigdheden kunnen kopen.

Er is een wedstrijd voor de mooiste tuin van het 
jaar en aan het einde van het seizoen wegen we 
de grootste pompoenen.

Leden worden van alle activiteiten op de hoogte 
gehouden via Facebook en een maandelijkse 
nieuwsbrief. 
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