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INTRODUCTIE 

Beste leden, 

Hierbij ontvangen jullie het 

eerste exemplaar van de 

digitale Nieuwsbrief van 

Land van Ooij. De uitgave is 

een gevolg van de 

stemming op de 

uitgestelde Najaars-ALV 

2020. Deze was  gehouden 

in januari 2021. Ruim 

driekwart van de leden gaf 

toen te kennen een digitale 

Nieuwsbrief voor onze  

 

 

 

 

 

vereniging een goed idee te 

vinden. Vooral om wat 

meer informatie te delen 

over wat er allemaal 

gebeurt in en rond onze 

tuin. Tevens hebben zij 

onderwerpen aangedragen 

waaraan aandacht besteed 

kan worden. Mede op basis 

hiervan, zullen enkele 

vaste rubrieken in de 

Nieuwsbrief worden 

opgenomen.  

 

 

 

 

 

De Nieuwsbrief zal drie tot 

hooguit vier keer per jaar 

verschijnen. Heb je 

opmerkingen of suggesties? 

Of wil je een stukje 

schrijven? Neem dan gerust 

contact op met het 

aanspreekpunt van onze 

digitale Nieuwsbrief, Kitty 

Kosters. Wij wensen je veel 

leesplezier.  

         Het redactieteam 

 

 

 

 

 

REDACTIETEAM 

Redactieteam digitale Nieuwsbrief: 

- Kitty Kosters  (aanspreekpunt) 

- Maarten Merkus  

- Mart Hovens 

- Henk Moeniralam 

Wil je een mededeling of artikel plaatsen in 

de Nieuwsbrief? Neem dan contact op met 

Kitty Kosters (oorwax@gmail.com). 

 

Bestuursnieuws - Kerngroepen - Interviews - Bijeenkomsten – Recepten -       

Flora & Fauna - Agenda - Nieuwe leden, vrijwilligers - Beheergroep 
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NIEUWSBERICHTEN BESTUUR : VOORTGANG  PROJECTEN 

Projectweek  

In de laatste week van april 

organiseert New Rootz 

(https://newrootz.org/) een 

projectweek voor het 

Pontemcollege. Het thema is 

duurzaamheid. Ngugi, Mart en 

Simone hebben de inhoud 

bedacht. We krijgen hier 50 € 

per dagdeel voor en de 

onkosten worden vergoed. 

Leden worden gevraagd om 

mee te helpen. Een klein deel 

van de projectweek vindt 

plaats op school, het grootste 

deel in onze tuin. 

http://www.pontem-college.nl/  

 

Quiet richt zich op stille 

armoede in Nijmegen. Leden 

van Quiet kunnen als vrijwilliger 

bij ons meedoen. Ze krijgen 

dan een deel van de oogst. 

https://quiet.nl/nijmegen/ 

Nieuw terras: We hebben gratis 

zand gekregen van K3 

(geregeld door Eric) voor het 

aanleggen van een terras 

onder de luifel. Onder dat zand 

is een doek gelegd zodat er 

geen planten doorheen kunnen 

groeien. Daarna is het zand 

machinaal getrild. Tijdens het 

schrijven van deze nieuwsbrief 

werd er nog flink gewerkt aan 

het nieuwe terras. 

 

Eric trilt het zand voor het 

luifelvloertje                

            

Ouderen zijn welkom in Land 

van Ooij om mee te helpen in 

een moestuin of bij andere 

activiteiten. Natuurlijk kunnen 

ze ook gewoon langskomen 

om van de mooie omgeving te 

genieten en lekker buiten te 

zijn. De activiteiten voor 

ouderen worden begeleid door 

Sterker. Hassan en Conny 

verzorgen een moestuin 

speciaal voor dit doel. De twee 

bankjes en de overkapping 

zijn voor deze doelgroep 

gemaakt en bedoeld. Sterker 

betaalt het land van Ooij een 

bedrag van 1150 € om dit te 

kunnen doen. 

https://www.sterker.nl/ 

 

Hasko met ouderen actief in 

de tuin 

Oproep: Welk lid zou af en toe 

op donderdag als gastheer of 

gastvrouw willen optreden bij 

het bezoek van ouderen aan 

de tuin? Het gaat om het 

openen van de poort, koffie en 

thee zetten, de weg wijzen in 

de tuin e.d. De ouderen 

worden door iemand anders 

begeleid. Als je host of 

hostess wilt zijn, neem dan 

contact op met Mart. 

 

 

Ruiltafel: Onder de 

zonnepanelen is een tafel 

ingericht. Die tafel kan 

gebruikt worden om plantjes 

en oogst te ruilen/delen.  

De beheergroep is met haar 

werkzaamheden begonnen. 

Zij bestaat uit Maartje 

(contactpersoon), Renee, 

John en Yvon. Ze zijn 

verantwoordelijk voor de 

inrichting en de planning in 

de tuin.  

Bezoeken:  

Eline van der Ham deed 

enkele interviews met ons 

over stadslandbouw. Zij wil 

daar ook een workshop over 

komen geven.  

Maria Clara ten Hacken, 

stagiaire bij Bureau Wijland, 

is langsgekomen ter 

voorbereiding op het  

evenement Di-Vers dat op 18 

september plaatsvindt. Graag 

deze dag reserveren in jullie 

agenda, want er zijn veel 

personen nodig op de dag. 

Oussama Diab, Syrisch 

kunstenaar gaat tijdens Di-

Vers een kunstwerk maken. 

Meer over het Di-Vers 

evenement in de volgende 

Nieuwsbrief ! 
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 OOIJKERS: INTERVIEW  MET MAARTJE DER KINDEREN 

In de rubriek Ooijkers vertellen 

we regelmatig iets over iemand 

die betrokken is bij het Land 

van Ooij. Deze keer is dat 

Maartje der Kinderen. 

Zij komt uit Amsterdam en is 

onlangs neergestreken in 

Nijmegen. Sinds december 

2020 maakt zij deel uit van de 

beheergroep van het land. 

Aan de picknicktafel bij de 

Datsja stelt ze zich voor. 

Ze kiest haar woorden 

zorgvuldig en praat zacht: 

“Ik kom uit Amsterdam en ben 

getrouwd met Joost. We wonen 

sinds kort samen op de 

Daalseweg. 

 

Ik had een baan in Utrecht als 

Manager Onderwijs Logistiek 

aan de Hogeschool van 

Utrecht. Hier ben ik vijf jaar 

geleden mee gestopt. 

Vroeger was ik al een echt 

plantenkind. Dit kwam van mijn 

moeders kant. Ik ging eerst 

naar de Middelbare 

Tuinbouwschool voor meisjes: 

Huis te Lande in Rijswijk. Hier 

leerde ik tuinaanleg en 

onderhoud. Dat was een hele 

bijzondere opleiding. 

Ik werkte daarna bij de 

Lerarenopleiding Biologie.  

Ook heb ik heel veel veldwerk 

gedaan, bijvoorbeeld op de 

Waddeneilanden. Hier kijk ik 

met heel veel plezier op terug. 

 

 

 

Hoe kwam je in aanraking met 

het Land van Ooij? 

“De buurvrouw zag een oproep 

in de wijkkrant Nijmegen-Oost  

voor een medewerker voor de 

beheergroep. En dat leek me 

wel wat. Ik ben nu bezig met 

kennismaken en observeren. Ik 

ben vooral aan het kijken naar 

de structuren hier. Er is net 

een nieuw bestuur, er zijn 

kerngroepen. Ik ben me echt 

nog aan het inwerken. “ 

Wat verwacht je hier te vinden? 

“Ik verwacht dat deze tuin een 

plek is die ik me eigen kan 

maken. Ik ben helaas in 

december begonnen dus van 

verbinding met land en 

mensen is nog niet veel terecht 

gekomen. Maar ik kom nu 

vaker en die verbinding zal wel 

op gang komen.” 

 

Wat vind je van ons land? 

“Ik werk in Amsterdam in een 

historische tuin met een sterk 

ontwerp. De borders waren 

allemaal mooi georganiseerd 

en ook de organisatie zelf is 

helder. Het Land van Ooij is 

veel losser, veel meer wilde 

natuur en ook veel 

ingewikkelder qua structuur. Je 

hebt hier te maken met 

moestuinen, fruitbomen, 

struiken, kruidentuin, bloemen 

tuin.  En meer 

gemeenschappelijke 

activiteiten. En ook nog divers, 

met banden met bijvoorbeeld 

het AZC en ouderen.  

 

 

Als freelancer ben ik altijd 

actief gebleven met het 

ontwerpen van tuinen en 

maakte beplantingsplannen.  

 

Nu ben ik nog beheerder van 

een grote, vasteplantentuin in 

Amsterdam. In het Darwinpark 

in Watergraafsmeer. Er werken 

daar 40 vrijwilligers en zes 

coördinatoren. Ik kom daar nu 

nog een keer per week en geef 

af en toe een workshop.” 

 

Nijmegen versus Amsterdam 

“Het is wel heel anders hier. 

Joost en ik zitten nu in een 

andere fase van ons leven en 

hebben ook bewust gekozen 

voor een rustiger leven in 

Nijmegen. We hadden deze 

verhuizing al eerder bedacht en 

onlangs zeiden we: nu gaan we 

het doen.   

De natuur is hier veel 

gevarieerder dan in 

Amsterdam, je hebt de hei, de 

Ooijpolder, de Hatertse 

Vennen, het Reichswald. Heel 

divers. 

Amsterdam heeft wel meer 

water, daar hou ik ook wel van. 

Maar Amsterdam is toeristisch 

en soms heb ik ook echt wel 

genoeg van de Donuts en 

Nutella zaken”zegt ze lachend. 

 

“Nijmegen is overzichtelijk en 

klein, relaxt. In Amsterdam is 

het veel directer, feller en 

haniger. Dat merk je 

bijvoorbeeld goed in het 

verkeer. Er ligt veel meer 

ongenoegen in de 

maatschappij.” 
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VERVOLG INTERVIEW MET MAARTJE DER KINDEREN 

NIEUWE LEDEN, VRIJWILLIGERS:  STAP EENS OP HEN AF OM KENNIS TE MAKEN 

Jaargang 1  -  nummer 1  

Natuurlijk werk ik daar ook 

met vrijwilligers uit allerlei 

culturen in Amsterdam, 

maar die bewuste 

diversiteit ben ik nog niet 

zo gewend.  

Het land van Ooij geeft een 

vrijer gevoel.” 

Kun je je hier thuis voelen 

in deze losse tuin? 

Die vraag wordt 

onderbroken door Mustafa 

die uitgebreid komt 

bedanken voor de 

peperzaadjes en Yvon die 

een stuk klei op de tafel 

legt met een klein 

bloemetje erin. Haha. “Dat 

is nog de vraag” zegt ze 

bedachtzaam. 

 

 

 

 

 

Wat vind je hier het 

mooiste? 

“Het vrije uitzicht naar het 

polderlandschap. Ik ben 

een estheticus. Historisch 

gezien is een tuin een 

soort paradijs waar 

mensen zich gelukkig 

kunnen voelen.  

Waar ze zich omringd 

voelen, mooi en sfeervol.” 

Wat inspirerend: iemand 

die zo met de uitstraling 

van een tuin bezig kan 

zijn. Zo heb ik het 

persoonlijk nog nooit 

bekeken. 

Dromen voor de 

toekomst? 

“Ik wil graag meewerken 

aan de bloemperken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bloemperken Intensiever 

maken. Hoe krijg je wat meer 

richting hierin.  

 

       Maartje der Kinderen 

Het is eigenlijk een soort 

boerenland en je zit ook nog in 

de polder. Ik wil graag kijken 

hoe we dit kunnen versterken. 

En privé ga ik ook bezig met 

een eigen tuin. Want we gaan 

binnenkort verhuizen naar een 

nieuwbouwhuis in Lent.”  

                   Simone Kiekebosch 

VOORJAARS ALV 2021 :  SCHRIFTELIJK VAN 10 TOT EN MET 15  MEI 2021 

Mark van ’t Nedereind is van 

vrijwilliger lid en moestuinder 

geworden. Nieuwe vrijwilligers zijn: 

Corke Kolen en Moniek Lenders.  

 

 

 

 

 

 

Mohannad Ayoub, Masoud      

Ousi en Angela waren al 

vrijwilligers die via AZC of    

derden binnengekomen zijn. 

 

 

 

 

 

 

Velen van jullie hebben hen al 

ontmoet. En zo niet, stap eens 

op hen af om kennis te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Van 10 tot en met 15 mei a.s. wordt 

de Voorjaars ALV 2021  gehouden. 

Deze zal wederom schriftelijk 

plaatsvinden via een digitale 

enquête. Belangrijke onderwerpen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saasaka 

 

waarover gestemd kan 

worden zijn o.a. Het 

Inhoudelijk en Financieel 

Jaarverslag 2020 en de 

Uitgestelde Begroting 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saasaka 

 

Het bestuur hoopt weer op 

een grote opkomst zoals bij de 

laatste ALV in januari jl. Ruim 

een week van te voren krijgen 

alle stemgerechtigden de 

Oproeping voor de ALV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saasaka 
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VRIJWILLIGERS DELEN IN FRUITOOGST, BEZOEKERS NIET 

1 Wh =  Wattuur: een energie-eenheid om een vermogen van 1 watt gedurende 1 uur te leveren. 
2 Wp =  Wattpiek: een eenheid die aangeeft hoeveel stroom zonnepanelen opwekken in de beste 

situatie. 
 

ZONNEPANELEN : DUURZAME ENERGIE MET LEUKE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN 

Jaargang 1  -  nummer 1  

Doel van de vereniging is 

om mensen met 

verschillende 

achtergronden nader tot 

elkaar te brengen. Via 

uitwisseling van ervaring 

en kennis proberen wij bij 

te dragen aan een 

duurzame en inclusieve 

samenleving. 

Het bestuur wil daarom 

voorlopig alleen personen 

met een 

migratieachtergrond of 

degenen die een steuntje 

in de rug nodig hebben, 

aannemen als vrijwilliger 

of lid. Voor (taal)maatjes 

wordt een uitzondering 

gemaakt. 

Leden kunnen wel een 

bekende vragen om af en 

toe mee te komen om 

mee te werken. Deze 

personen beschouwt het 

bestuur als bezoeker en 

niet als vrijwilliger. 

Bezoekers kunnen niet 

delen in de gezamenlijke 

fruitoogst. 

 

Sinds kort hebben wij een 

unicum in onze tuin, 

namelijk eigen 24-7 

duurzame 

stroomvoorziening! We 

hebben eigen 

zonnepanelen en een 

accuopslag.  

Dat betekent dat we ook in 

de donkere uurtjes een 

lichtje kunnen aandoen of 

lekker een kop koffie of 

thee kunnen drinken of een 

drankje in een koelkastje 

kunnen zetten. 

Uiteraard is er ook 

voldoende stroom voor 

andere zaken, 

 

 

 

zoals het laden van een 

telefoon of laptop. 

Hoewel er veel kan, zijn we 

er nog niet helemaal. 

De accu is nu nog niet 

helemaal goed weggewerkt 

en we zullen kijken hoe we 

de stroom goed 

verspreiden binnen de 

datsja zodat er voldoende 

stopcontacten zijn en een 

lampje.  

En dat allemaal op een 

manier opdat de esthetica 

en de authentieke staat en 

uitstraling van de datsja 

niet verloren gaan. Ideeën 

zijn welkom. 

 

Maar let wel: meer 

verkaveling zorgt ook voor 

meer verlies van 

authenticiteit. 

 

Joost maakt het plateau 

voor de twee zonnepanelen 

Een paar leuke feitjes voor 

de echte techneuten en 

liefhebbers: 

De capaciteit van de 

batterijaccu is 1.260 Wh1 

met een piekvermogen van 

3.300 Wp2.   
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Dat is voldoende voor: 

* ruim 400 uur licht van     

een ledlampje of                

* 20 keer een laptop laden of    

* 20 uur lang een koelbox    

laden en wel 4-5 keer    

achter elkaar of                    

* 2 liter water in een    

waterkoker aanzetten, tot    

wel 6-8 keer achter elkaar of 

 * het aanzetten van een 2  

liter koffiezetapparaat 

Allemaal mogelijkheden voor 

een klein feestje. Wellicht ten 

overvloede: het kan natuurlijk 

niet allemaal tegelijk! 

 

We hebben twee 

zonnepanelen van het merk 

Wattstunde, lekker degelijke 

Duitse panelen. Het 

vermogen is 160 Wp met 

parallelle structuur en parallel 

geschakeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat wil zeggen dat zowel het 

paneel zelf rekening houdt met 

schaduwdelen en kapotte 

celletjes als met beide panelen 

onderling.  

Daarmee is een maximaal 

effectief gebruik verzekerd. Op 

de meest ideale zondagen kan 

het per paneel wel tot 900 Wh 

stroom opwekken en twee bij 

elkaar natuurlijk het dubbele. 

Met wat kabelverlies zal het 

mogelijk moeten zijn om op een 

zonnige dag, de accu in 4-5 

uurtjes vol te laden en op 

andere dagen het dubbele. 

   

De twee zonnepanelen in de tuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van belang is dat de panelen 

niet met scherpe of ruwe 

materialen in contact komen. 

Krasjes en deukjes zorgen 

voor schade en dat is niet 

handig.  

De kabels zijn in de grond 

weggewerkt in een harde pijp 

van kunststof. Deze hebben 

we ongeveer 20 cm diep 

ingegraven en daarmee 

voldoende uit het zicht en 

veilig. 

Allemaal veel          

gebruiksplezier ! 

Namens het Klusteam Zon,       

                        Abo Rassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VERVOLG ZONNEPANELEN 
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Ga eens naar de website van Land van Ooij (https://www.vereniginglandvanooij.nl/). Ook daar vind je 

informatie over de tuin en onze vereniging. 
 

 

 

 


