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De Pittenspecialist   Jacob van Lennepstraat 8   1053 HG Amsterdam   
tel. 020 618 1095   fax 020 6122171   www.pittenspecialist.nl

DE PITTENSPECIALIST

Dé leverancier 
voor uw 
tuinhuis

12 volt/24 volt
U vindt bij ons een 
uitgebreide sortering 
omvormers, koelkasten, 
verlichting en andere 
benodigdheden op 12 volt.

Dé

Satellietontvangers
Voor ontvangst van TV en 
radio bent u bij ons aan 
het juiste adres. LCD-TV’s, 
radio/cd spelers, satelliet 
en DVB-T tuners ook op 
12 volt. Uiteraard hebben 
wij hiervoor de noodzake-
lijke installatiematerialen.

Zonne-energie
Wij leveren en installeren zonnepanelen, 
regelaars en accu’s. Inclusief montage-
materialen.

Butaan/Propaangas
Een groot assortiment gasapparatuur 
is in onze winkel aanwezig zoals 
o.a. voor koelen, 
koken, verwarmen 
en warm water. 
Ook leveren 
wij alle 
installatie-
materialen 
hiervoor.

Pitten, kousen en glazen
Onze afkomst verloochenen 
wij niet. Al sinds 1935 verkopen 
wij olie (kerosine), kachels en 
lampen, evenals de benodigde 
kousen, pitten en glazen.

De Pittenspecialist   Jacob van Lennepstraat 8   1053 HG Amsterdam   

is in onze winkel aanwezig zoals 
o.a. voor koelen, 
koken, verwarmen 
en warm water. 

De Mobiele 
Slijpservice

Gespecialiseerd in het slijpen van alle soorten 
tuingereedschap o.a. snoeischaren, takkenscharen 
grasmaaimachines. Ook voor een gereviseerde 
tweedehands grasmaaier kunt u bij ons terecht.

Tevens zijn wij het adres voor alle soorten scharen, 
messen en kartelmessen. o.a. Kempen en Begeer,  
Gero en Sola.  
Wij maken uw zilveren bestek weer als nieuw.

Ook als vanouds het adres voor het opnieuw matten 
van biezen en rieten stoelen. Het opnieuw vullen 
van kussens en stoelen en herstofferen van allerlei 
stoelen behoort tot onze specialiteiten.

De Mobiele Slijpservice
Akropolishof 2, Purmerend
Treffen wij u niet thuis?
Bel gerust 0616328179

 T 06 13 62 70 79
@ klus@susacasa.nl
www.susacasa.nl

Heeft u klussen voor uw tuinhuis of 
schuur die u liever uitbesteedt? 

Bel, mail of kom langs bij huisje 179  
op Wijkergouw.



We kunnen niet meer om het virus heen. Maar er is al zoveel 
over gezegd, dat ik het er hier verder niet over ga hebben. In het 
algemeen geldt: We houden ons aan de richtlijnen van de Bond van 
Volkstuinders, terug te vinden op www.bondvanvolkstuinders.nl. Wel 
bewijst ons tuinpark zijn nut in deze tijden van crisis, wat blijkt uit de 
vele wandelaars die ons park bezoeken. Laten we ook voor de mensen 
die niet over zulke paradijsjes kunnen beschikken, onze tuinen extra 
goed onderhouden.

Juist nu het voorjaar op gang komt en ons park ons zo hard nodig 
heeft, zijn er geen werkbeurten. Toch gebeurt er heel veel. Na de 
oproep van het bestuur en de tuincommissie, zie ik mensen langs het 
hoofdpad aan het werk om de hortensia’s te toppen. In de vogelsingel 
werkt zelfs een kennis van een tuinder, die het thuis niet meer uithield 
en op ons park aan de slag ging. Her en der worden takken geraapt en 
wordt snoeiafval opgeruimd. Bravo aan al die mensen die dit zo goed 
oppakken.

Helaas in dit nummer geen In ’t Zonnetje. Met dank aan het virus. 
Maar als troost hebben we op de middenpagina’s een uitneembare 
poster waarop een deel van alle vogels terug te vinden is die de 
afgelopen jaren op of boven Wijkergouw zijn waargenomen. In het 
zomernummer verschijnt deel twee.

Wat ook niet lukte was een verslag van de laatste Groenmoesmarkt. 
Niet door het virus, maar gewoon door tijd- en ruimtegebrek. Maar 
een leuke impressie is te vinden op de site van Mergenmetz, https://
mergenmetz.nl/blog/dit-was-groenmoes-markt-2020/. 

In plaats van de voorbereidende stukken voor de (inmiddels 
uitgestelde) voorjaars ALV, in dit nummer een terugblik op 2019. En 
verder een bijzonder Tuindagboek. Vijf tuinders, of liever tuinsters, 
staken de koppen bij elkaar en schreven samen het dagboek. Een 
prima initiatief, wat toch navolging verdient. Wie melden zich?

Voor de kinderen veel doe-dingen. Voor thuis of op de tuin. Leef je uit!
En last but not least hebben we een nieuwe adverteerder. De 
Groenwinkel lijkt ons een bezoekje waard. Er is elk seizoen een 
wisselend aanbod aan planten en er worden (voornamelijk) biologische 
kruiden verkocht. Op vertoon van de advertentie wordt korting op de 
aankoop gegeven. Kijkt u even op de website voor de openingstijden.

De sluitingsdatum voor het volgende Wijkergouwtje is 1 juli 2020.

Wij wensen u weer veel lees- én tuinplezier.

Thea Adriaansen
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Van de redactie

Het bankje bij het Bos is bedoeld om 
op te zitten. Zet daar geen spullen neer 
waar u vanaf wilt.
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Plagen
Tekst: Joke van Pel
Afbeeldingen: Pixabay

Opeens worden we als mensheid ook bedreigd. 
Opeens zijn we een soort, net als alle ander 
soorten in de flora en fauna om ons heen. We 
behoren tot de natuur. Worden we er eindelijk 
één mee?

Dit maakt het schrijven van dit stuk, dat gaat over plagen 
op ons complex, wat meer bijzonder. We hebben een 
gezamenlijke vijand, een virus. Liepen we vorig jaar nog met 
een grote boog om de eikenboom heen waarin een nest 
eikenprocessierupsen was neergestreken, nu doen we dat 
om elkaar. Gelukkig mogen we nog wel naar buiten.

Goed, na deze inleiding terug naar wat ons nog meer 
plaagt. Er is al veel gemopperd over de verwoestende 
werking van slakken, vraatzuchtige woelmuizen, en 
gazonverstorende mollen. Die beesten zijn er en kunnen 
soms op een natuurlijke wijze weggejaagd of bestreden 
worden. Soms, want elk jaar staan er weer nieuwe klantjes 
klaar om wat ons lief is af te pakken. 

Laten we het nog even over slakken hebben. Nu, het is half 
maart als ik dit stukje schrijf, is er al een enkel slakje in de 
tuin te vinden. Je treft de kleintjes aan bij het weghalen 
van blad en ander dood spul. Maar kijk nog verder, onder 
stenen en boomstammetjes vind je vaak het slakkengebroed 
dat zich opmaakt voor een nieuwe ronde. De eierafzetting 
bestaat uit ronde bleekgele matglanzende bolletjes van zo’n 
7 mm doorsnede. Wegscheppen en elders onderbrengen is 
een optie. Niet vernietigen, het is goed voedsel voor merels 
e.d. Wat ook helpt, wat later in het seizoen, is om tegen 
zonsondergang met een bekertje door de tuin speuren 
naar slakken die hun schuilplaats verlaten en op weg zijn 
naar… Wegvangen en wegbrengen. Of zoals ook wel wordt 
gesuggereerd, in de diepvries ermee en daarna weggooien. 
Een harde methode. Maar wist u dat dit ook met een nest 
jonge vosjes gebeurt op een plek waar het niet welkom 
is? Dit wordt gedaan om eieren en kuikens van bedreigde 
soorten te beschermen. Het blijven duivelse dilemma’s. 

Dat afvangen met de hand kan ook met de luizen die zich 
om een rozenknop verzamelen. Dan is het meer stukwrijven. 
Rupsen op bijvoorbeeld koolplanten zijn ook berucht, voor 
je het weet vind je rafelige resten van bladeren aan de o zo 
gezonde plant. De koolwitjes die later rondfladderen vinden 
we dan wel weer heel vrolijk. 

Huisdieren op de tuin
Ik stap over op een ander onderwerp dat hééééél gevoelig 
ligt. Het gaat om gedrag. En niets is moeilijker dan het 
veranderen van gedrag. Het is in de vorige vergadering 
door het bestuur aan de orde gesteld als bespreekpunt; de 
huisdieren op de tuin en de overlast die andere tuinders én 
de natuur hiervan kunnen ondervinden. 

Ook een plaag? Ach, alles is relatief, zeker gezien de huidige 
situatie waarin we verkeren. Maar dit is wel iets wat we zelf 
in de hand hebben. Regels zijn er al: honden aan de lijn, 
katten begrenzen op je eigen tuin en poep opruimen. Meer 
is het niet. Waarom is het dan toch zo moeilijk? Die vraag 
kunnen alleen de betreffende tuinders beantwoorden. Eén 
antwoord kennen we al: “daar hebben we geen (grote) 
boodschap aan.” 

Voor tuinders is het niet fijn om in poep te trappen of in 
aarde te werken waarin gepoept is. Bovendien kan de 
kattenpoep besmet zijn met de toxoplasmose parasiet. 
Besmettelijk voor mensen en gevaarlijk voor zwangere 
vrouwen. Verder kunnen kinderen en sommige volwassenen 
bang worden van plotseling gedrag dat weliswaar niet 
slecht bedoeld is (hij doet niks hoor) maar dan zit de schrik 
er al wel goed in. 

De natuur kan ook geschaad worden. En dan vooral door 
loslopende katten. Dat zit zo:
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Er zijn, in het buitenland, onderzoeken gedaan naar 
het aantal dieren dat door loslopende katten gevangen 
en gedood wordt. Op de site van Vroege Vogels staat 
samengevat het volgende:
Een uitgebreid Nederlands onderzoek is nog nooit 
gedaan. De berekeningen die nu in de pers verschijnen 
zijn gebaseerd op prooionderzoeken in het buitenland 
in combinatie met cijfers over de aantallen huiskatten 
in Nederland. De schattingen over het aantal gedode 
prooidieren lopen dan ook flink uiteen. Genoemd wordt 
40 miljoen gedode dieren, het NRC berichtte eerder over 
16,8 miljoen vogels per jaar.

Tja, dat geeft toch te denken. Temeer daar de prooien niet 
of nauwelijks opgegeten worden. Honger hebben ze niet, 
het is puur instinct dat de kat doet jagen. Dat is hun natuur, 
hoor je dan zeggen. Tja, maar voor welke natuur kies je 
dan? Laten we met elkaar de rijkdom aan vogels die we op 
ons tuincomplex hebben bewaken. Achtenveertig soorten! 
Wist u dat? Verderop in dit blad meer hierover.  

Kappen met 
kappen!
Overgenomen van www.vogelbescherming.nl

Planten en bomen knallen de lucht in en 
iedereen is lustig aan het snoeien en kappen, 
in tuinen en in gemeenteplantsoenen. Het lijkt 
logisch, maar is toch niet zo’n goed idee, want 
vogelnesten worden erdoor verstoord. Wanneer 
moet u dan snoeien, wat mag echt niet en wat 
kunt u doen als het mis gaat?

Snoeien en kappen in het broedseizoen mag, MITS nesten 
en vogels niet worden verstoord. En daar zit de moeilijkheid. 
Zie vanaf de grond maar eens of er een nest zit in een heg 
of conifeer. Die vogels doen namelijk hun stinkende best 
om ervoor te zorgen dat het nest onzichtbaar is, want dan 
wordt het tenminste niet leeggeroofd.

Kans op vernieling
Snoeien en kappen in het broedseizoen is dus hoogst 
onverstandig, omdat de kans heel groot is dat u toch per 
ongeluk een nest vernielt. Snoei daarom ervoor of erna. 
Daar zit nóg een moeilijkheid, want wanneer is dat dan? 
Uilen broeden al in februari, merels gaan door tot augustus 
en er zijn ook nog vogels wiens nest het hele jaar door 
wettelijk is beschermd, of het nu in gebruik is of niet 
(huismus en gierzwaluw bijvoorbeeld).

Vanaf het eerste takje
Wat te doen? Het beste is om voor maart of na juli te 
snoeien, want in die periode broeden de meeste vogels. 
Controleer van te voren meter voor meter, dan zit u redelijk 
veilig. Vindt u toch een nest? Of ziet u een vogel rond 
rommelen met mosjes? Onverbiddelijk, dan moet het werk 
wachten, want ze zijn beschermd vanaf het allereerste takje 
tot het allerlaatste uitgevlogen kuiken.

Gedragscode geen excuus
Gemeentewerkers zullen misschien claimen dat ze volgens 
een gedragscode werken, maar ook dan mogen ze 
nestelende en broedende vogels absoluut niet verstoren. 
Weten ze dat er een nest zit en gaan ze door? Dan zijn ze 
in overtreding, net zo goed als uw buurvrouw dat zou zijn, 
gedragscode of niet.
 
Dit kunt u doen
Niet snoeien in het broedseizoen.
Als u getuige bent van nestverstoring (dus een overtreding 
van de Wet Natuurbescherming), dan kunt u een paar 
dingen doen.
1. Probeer in eerste instantie het gesprek aan te gaan. Leg 

uit dat iemand vogels verstoort, onwettig bezig is en dat 
u in het uiterste geval aangifte doet.

2. Als de gemeente opdrachtgever is, bel dan met de 
gemeente. Schakel daarbij eventueel de hulp in van een 
vogelwerkgroep.

3. En mag dat alles niet baten, meld het dan bij de 
provincie, of doe inderdaad aangifte van een 
strafbaar feit bij de politie.

Een sliert koolmeesjes
Niets geeft meer vrolijkheid en voldoening, dan een hele 
sliert jonge koolmeesjes op de tuinstoelen, wetend dat ú dat 
mogelijk hebt gemaakt. Het lijken dus misschien lastpakken, 
al die beschermde vogels, maar als vroeg en laat kappen of 
snoeien eenmaal routine is, heeft u er eigenlijk alleen maar 
plezier van.  
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Bij
Tekst: Moniek van der Kroef

Tip van Jan Duvekot
tuin 88

Zet in april, als de kou voorbij is, dahliaknollen in potten 
met goede potgrond, dan kunt u ze op een slakkenvrije 
plaats in uw tuin zetten b.v. op de tuintafel. De dahlia’s 
krijgen zo de mogelijkheid om uit te lopen terwijl de 
slakken er niet bij kunnen komen. Wanneer de dahlia’s sterk 
genoeg zijn kunnen ze worden uitgeplant in de volle tuin, 
zonder pot. Dan groeien ze hard en vinden de slakken ze 
niet meer lekker. 

Geef ze een keer in de week biologische tomatenmest. Dat 
is dat vloeibare bruine spul dat je moet verdunnen met 
water. Dit is het idee van Monty Don, van Gardener’s World 
op BBC. Regelmatig toppen. C’est tout! Overigens moeten 
de weersomstandigheden wel meewerken, een koud 
voorjaar geeft een slechter resultaat.

Woningbouw
Tekst: Michael Kerkhof

Vorig jaar nog, was het een riante woning

een solide takkenstaketsel

bestand tegen rukwinden en windstoten

Toch, was het ineens verdwenen

en restte een pure platanenkruin

voor het raam waardoor ik naar buiten kijk

Maar nu, medio maart

is er nieuwbouw in aantocht

want ongeveer op dezelfde plek

waar de verdwenen woning

zich voorheen bevond

is een nieuw fundament in de maak

Een gedegen samenwerkingsproject

van twee mooi getekende eksters,

in prima verentooi

al de hele zondagochtend bezig

met bouwwerkzaamheden

passen en meten

sjorren en breken

aan en af vliegend

elkaar aflossend en overleggend

Het begin is gemaakt

het lenteritme werkt als vanouds

en gelukkig onveranderd

ondanks de klimaatstress

Mevrouw metselbij 
likt de ossentong 
in het wilde perk

haar frêle vleugelcape
schittert in de zon

Adertjes erin als op
de rug van mijn hand 
maar zoveel kleiner
transparanter ook

Ze zoemt zachtjes
gonst daar alleen
waar vorig jaar

een koor nog humde
mijn hand jouw hand
nog vast kon houden

we vertrouwden op 
alle dagen 

van ieder jaar opnieuw
met iedereen 
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Tel mee in het jaar van de Wilde Eend 
Onze vertrouwde Wilde Eend gaat in aantal 
achteruit. Wat is er aan de hand? 

De eerste eendenkuikens zwemmen al rond. Dat betekent 
dat het publieksonderzoek in het Jaar van de Wilde Eend 
van start gaat. Hoe kan het dat een van onze bekendste 
watervogels al jarenlang in aantallen achteruit gaat? Help 
mee met het beantwoorden van deze vraag door kuikens te 
tellen. 

Om erachter te komen of de kuikenoverleving inderdaad 
beperkend is voor de populatie van de Wilde Eend, is 

informatie nodig over zoveel mogelijk eendenfamilies. 
Hoeveel kuikens worden er groot? Deze vraag willen 
onderzoekers graag beantwoord hebben. Iedereen 
kan daarvoor vrouwtjeseenden met kuikens volgen en 
doorgeven via de speciale KuikenTeller-app. U kunt 
ook kuikenwaarnemingen van Krakeend en Soepeend 
doorgeven.

Het Jaar van de Wilde Eend is een onderzoeksproject van 
Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming 
Nederland. 

Kijk voor meer informatie op www.jaarvandewildeeend.nl.

Eikenprocessierups
Verleden jaar was de eikenprocessierups een ware plaag. 
Niet alleen mensen hadden er last van, maar ook dieren 
en met name honden werden door de rups getergd. 
Ook dit jaar verwachten deskundigen een groot aantal 
rupsen. Een natuurlijke bestrijding is het beste om de 
rupsen tegen te gaan. Rond deze tijd kruipen de eerste 
eikenprocessierupsen weer uit het ei. Met binnenkort 
de nodige overlast. Op Wijkergouw staan tegenover de 
ingang van ‘het bos’ slechts twee eiken. In één hiervan 
zat verleden jaar een nest. De tuincommissie heeft 
geprobeerd preventieve maatregelen te nemen. Er zijn 

nestkasten voor koolmezen opgehangen en rondom de 
eiken wordt gewerkt aan beplanting om insecten aan te 
trekken die op hun beurt weer vogels aantrekken. Mocht 
er toch weer een nest ontstaan, dan zal dat ter plaatse 
aangegeven worden.

Let op: Niet elke rups met haren is een eikenprocessie-
rups. Eikenprocessierups herkennen: De rups heeft lange 
witte haren, die in gele vlekken op de rug zijn ingeplant. 
Er loopt een donkere band over de rug van de rups. De 
rups heeft een donkerbruine kop. Alle andere rupsen met 
haren zijn  ongevaarlijk.
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TUINKINDEREN
Rubriek voor jonge Wijkergouwers

Fo
to

’s
 F

el
ix

 K
al

km
an

Dat ben ik:  
Emma Kalkman

En dat ben ik:  
Emma Schouten

Samen zijn wij de Twee Emma’s
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Corona tijd
Nu je niet naar school kunt en alles dicht is verveel je je 
waarschijnlijk. Daarom zijn hier een paar dingen die je 
kunt doen. 

1. Bakken! Probeer nieuwe recepten uit, superleuk!
2. Films kijken, lekker met een bak popcorn op de bank. 
3. Spelletjes! Ga lekker ouderwets kaarten of 

ganzenborden met je ouders of broertje/zusje. 
4. Schilderen en tekenen, ga creatief aan de slag!
5. Maak een schommel! Hang een stok met touwen in 

een boom en ga lekker schommelen! Vraag wel aan je 
ouders of ze je willen helpen. 

Het onwijs grote filosofie doeboek
Bestaan er kleine feetjes die planten en bloemen helpen 
met groeien? Sinds wanneer is de aarde rond? Kun je de 
geschiedenis veranderen en de toekomst voorspellen? 
Mag je liegen? Hoezo is fantasie niet waar? Geloof jij in 
nepnieuws? Is de mens een robot?

In Het Onwijs Grote Filosofie Doeboek word je op 
een speelse manier aan het denken gezet. De vele 
puzzels, rebussen, gedachte-experimenten, doolhoven, 
knutselopdrachten en hersenkrakers brengen je even prettig 
in de war. De kijk op de wereld en op jezelf wordt op de 
proef gesteld.

Het Onwijs Grote Filosofie 
Doeboek is een geweldig leuke 
uitdaging voor elk nieuwsgierig 
kind vanaf 8 jaar, en ook voor 
vader en moeder, opa en oma. 
Ga samen op ontdekkingsreis 
door de wereld die je dacht te 
kennen. 
Het boek is te bestellen via 
https://www.filosofie.nl/shop 

Hopelijk verveel je je 
hierdoor wat minder, veel 
plezier met deze activiteiten!

Filmpje
Speciaal voor deze coronatijd heeft de Vlinderstichting een 
filmpje gemaakt waarin eenvoudig voor kleuters wordt 
uitgelegd hoe een rups een vlinder wordt en waarom 
insecten belangrijk zijn. Je kunt zien hoe een rups zijn buikje 
vol eet en hoe vervolgens de vlinder uit de pop kruipt. Ook 
word je zelf aan het denken gezet over waarom we vlinders 
moeten beschermen. Je kunt het filmpje bekijken op https://
www.vlinderstichting.nl/service-en-vragen/onderwijs/
basisonderwijs.  

Kleurplaat
Het is voorjaar en alle kuikentjes kruipen uit het ei. Kun jij 
moeder kip en haar kuikentje een mooie kleur geven? 



9

Nanny Kok
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Tuindagboek

Wij zijn enthousiaste tuinders die het hele 
seizoen graag op de tuin wonen.

Ina Koudstaal  tuin 165 – 18 jaar op de tuin
Josje Jaarsveld tuin 158 – 35 jaar op de tuin
Ina Noordermeer tuin 176 – 23 jaar op de tuin
Clary de Bruin tuin 166 – 26 jaar op de tuin
Susana Martins tuin 151 – 2 jaar op de tuin

Wij kijken weer uit naar het nieuwe seizoen 2020. Meestal 
komen we gelijktijdig op de tuin namelijk rondom 1 mei. De 
een wat eerder de ander wat later. We zijn dan ook druk met 
tuin en huisje. Alles moet weer schoon en opgeruimd worden.

We verheugen ons weer op de jonge uilen, ijsvogels en 
natuurlijk ook alle andere levende wezens.

We hopen op leuke activiteiten in en om de boerderij, zoals: 
rommelmarkt, wandelingen, klaverjassen en/of rummikubben, 
enz. En wij zullen graag ons steentje bijdragen.

Wij zijn ook de vrouwen die in het seizoen elke woensdagavond 
vrijwillig bij het vuil en het bos zitten. Heel gezellig op het 
bankje met veel padpraat.

En we hopen ook dat we droge voetjes houden dit seizoen en 
dat de toiletten werken.

We wensen iedereen veel tuinplezier deze zomer. 

En vooral mooi weer!!!

Ina, Josje, Susana, Clary en Ina

Het gaat slecht met 
de padden 
Bericht van Vroegevogels.nl (Foto: wikipedia)

Zwitserland en Italië, maar komt mogelijk ook voor in 
Nederland. Besmette kikkers en padden kunnen sterven 
aan de infectie, maar dit gebeurt niet altijd. De symptomen 
uiten zich bij kikkers met name als blaasjes die een gedeelte 
of het gehele lichaam kunnen bedekken. Deze blaasjes 
zijn vaak wat harder dan de rest van de huid en kunnen 
doorzichtig en ook ondoorzichtig zijn. RAVON roept op om 
uit te kijken naar padden en kikkers met herpes. Meldingen 
kunt u doorgeven via het contactformulier op www.ravon.
nl/contact.  

Het is de huismus onder de amfibieën. De gewone pad komt 
vrijwel in heel Nederland voor. Maar de laatste jaren gaat 
het niet goed met deze grootste Europese kikker. Uit nieuwe 
cijfers blijkt dat de aantallen de afgelopen 10 jaar met zeker 
30% achteruit zijn gegaan. 

Het is niet klip en klaar waarom de gewone pad 
achteruitgaat in Nederland. Zo zou klimaatverandering een 
rol kunnen spelen. Verder het verdwijnen van leefgebied, 
de toename van het verkeer en dus aanrijdingen. Ook 
landbouwgif zou een rol kunnen spelen. De achteruitgang 
in de aantallen van de gewone pad in ons land komt 
overeen met tellingen uit Zwitserland en Engeland. 

Herpes
En of dat niet genoeg is waart er mogelijk een nieuw 
virus in amfibieënland. Althans, dit zogeheten ‘amphibian 
herpesvirus’ is al langer bekend in Engeland, Duitsland, 

Gewone pad (Bufo bufo)  
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Vogels op 
en rondom 
Wijkergouw
Tekst: Joke van Pel

Van de middenpagina’s in kleur hebben we een poster 
gemaakt van het eerste deel van de 49 vogels (inmiddels 
dus 50) die zijn gespot. De volgorde is alfabetisch, alle 
afbeeldingen zijn afkomstig van Wikipedia (Wikimedia 
Commons). Ik heb foto’s uitgezocht die de meest 
karakteristieke kenmerken goed weergeven. In het 
zomernummer van het Wijkergouwtje zullen we het tweede 
deel publiceren. En wie weet kunnen we hier nog soorten 
aan toevoegen. De hele lijst treft u hieronder aan.

Schroom niet uw eigen waarnemingen aan ons door te 
geven!

1. Aalscholver
2. Blauwe reiger
3. Boomkruiper
4. Boomvalk
5. Buizerd
6. Duif
7. Ekster
8. Fazant
9. Fitis
10. Fuut
11. Gaai
12. Goudhaantje
13. Goudvink
14. Groene specht
15. Groenling
16. Grote bonte specht
17. Halsbandparkiet
18. Havik
19. Heggenmus
20. IJsvogel
21. Kauwtje
22. Kneu
23. Koekoek
24. Koolmees
25. Koperwiek

Vanaf het begin dat ik op Wijkergouw tuinierde ben ik een 
lijst gaan bijhouden van alle vogelsoorten die ik op mijn tuin 
en in ons park tegenkwam. Het weiland waar ik op uitkijk 
en alles wat over de tuin vloog nam ik ook mee. Het is in 
de loop der jaren een hele verzameling geworden, nu al 48 
stuks. En er komen vast nog meer soorten bij. Er zijn ook 
soorten bij die ik niet meer zie, zoals de watersnip die ik op 
een dag verkleumd onder een bosje aantrof en de sijsjes die 
in hele troepen de elzen langs het weggetje bezochten. Er 
zijn hele bijzondere waarnemingen bij, zoals de roerdomp 
die heel moeilijk te spotten is. Ook de boomvalk is uit beeld 
geraakt, hoewel deze vogel nog wel in Schellingwoude 
wordt gezien. Tot mijn grote verrassing verscheen in het 
paasweekend de cetti’s zanger. De vogel staat nog niet 
officiëel in onze lijst maar wordt in het volgende nummer  
toegevoegd.

De buidelmees die mij enige tijd geleden werd gemeld heb 
ik niet durven opnemen, het betrof een waarneming op 
het zanggeluid. Ik vond de soort ook niet op Waarneming.
nl/Schellingwoude. Wie daar een kijkje op neemt treft 130 
soorten aan!

26. Kraai
27. Krakeend
28. Kwak
29. Meerkoet
30. Merel
31. Ooievaar
32. Pimpelmees
33. Ransuil
34. Rietzanger
35. Roerdomp (1 x gesignaleerd)
36. Roodborst
37. Sijs
38. Staartmees
39. Tjiftjaf
40. Torenvalk
41. Vink
42. Visdiefje
43. Waterhoen
44. Watersnip
45. Wilde eend
46. Winterkoninkje
47. Wulp
48. Zanglijster
49. Zwartkop
50. (Cetti’s zanger)

Meer weten over onze gevleugelde vriendjes? 
Op www.vogelbescherming.nl kunt u een gratis online 
beginnerscursus volgen. In tien lessen leert u tuinvogels en 
hun geluiden herkennen. Van huismus tot kramsvogel en 
van koolmees tot zanglijster. Met handige tips, filmpjes en 
ezelsbruggetjes om te leren kijken en te genieten van vogels 
in uw tuin. En ook kunt u vanuit uw luie stoel meegenieten 
van ‘Beleef de Lente’. Zie hiervoor de tip in de WWWeetjes.  

Onze jongste tuinder

De kleinzoon van Chris Teunissen, (voormalig 
voorzitter) was ook op de Nieuwjaarsborrel in januari. 
Zo te zien vermaakte Max zich wel.
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Vogels op en rondom Wijkergouw

Aalscholver

Blauwe reiger

Boomkruiper

BoomvalkBuizerd

(Hout)Duif

Ekster

Fazant VM

Fitis

Fuut

Gaai

Halsbandparkiet
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Goudhaantje

Goudvink

Groene specht

Groenling

Grote bonte specht

Havik

Heggenmus

IJsvogel

Kauw

Kneu

Koekoek

Koolmees
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Tuin als thuis voor 
oranjetip
Overgenomen van www.vlinderstichting.nl

Het oranjetipje is een echte voorjaarsbode. Op 
dit moment vliegt hij volop rond in ons land. 
De rupsen zijn afhankelijk van kruisbloemigen: 
pinksterbloem en look zonder look zijn de 
belangrijkste waardplanten. Maar u kunt hem ook 
in uw tuin of zelfs op uw balkon tegenkomen!

Kieskeurige eters
De rupsen van vlinders zijn vaak erg kieskeurig. De meeste 
rupsen kunnen maar van één of enkele plantensoorten 
eten. Vaak zijn de planten die ze eten van eenzelfde 
familie. Dat geldt ook voor het oranjetipje, waarvan de 
rupsen gebonden zijn aan kruisbloemigen. De rupsen 
kunnen in kweeksituaties overleven op tientallen soorten 
kruisbloemigen; in de vrije natuur zijn pinksterbloem en 
look zonder look de belangrijkste waardplanten.

Oranjetipjes in de tuin
Ook op tuinplanten zoals judaspenning en damastbloem, 
die nu bloeien, kunnen eitjes worden gelegd. De rupsen 
leven niet van het blad, de stengel of de bloem van de 
plant, maar van de zaden. Bij de judaspenning zijn dat 
dus de ‘penningen’; hierop zijn de rupsen prima te vinden. 
Als u binnenkort de judaspenning goed afzoekt, kunt u 
zomaar aangevreten penningen vinden en misschien ook 
wel de rups. Maar ook pinksterbloem en look zonder look 
kunnen prima groeien in tuinen. Sterker nog: vaak staat 
de pinksterbloem in het gazon, maar krijgt hij door de 
wekelijks maaibeurt niet de kans te bloeien. 

Oranjetipje op pinksterbloem

Hoe leeft de rups van het oranjetipje?
De eitjes van oranjetipje worden afgezet op de 
bloemknoppen of net ontluikende bloemen. Na ongeveer 
een week komt het rupsje eruit gekropen en gaat eten van 
het dan nog jonge en verse zaad. De rups groei hard en 
barst een aantal malen uit haar vel. Daaronder zit een jonge 
huid die weer flink mee kan rekken; na vier vervellingen is 
het rupsje van 1,5 millimeter uitgegroeid tot een rups van 
drie centimeter! Dan kruipt de rups van de plant af en gaat 
ergens in iets stevigs, bijvoorbeeld een boom of struik, maar 
het kan ook iets kunstmatigs zijn, verpoppen. Die pop hangt 
van juni tot het volgend jaar maart-april op die plek: pas 
volgend jaar komen de nakomelingen tevoorschijn.

Ziet u oranjetipjes in de tuin? Geef het door aan de Jaarrond 
Tuintelling op www.tuintelling.nl   

Corona strikes deep!  
Tekst: Annemieke Timmerman, secretaris

De strijd tegen COVID-19 betekent voor het tweede 
Wijkergouwtje van 2020: 
• geen agenda ALV, omdat de bijeenkomst van 16 mei is 

verzet naar het najaar
• geen bij de ALV behorende bijlagen als financiën, 

voorstellen, et cetera 
• wel een jaarverslag, want je kunt maar beter wat te 

lezen hebben in barre tijden

Terwijl de lente zich openbaart, houdt een nieuwe plaag ons 
in zijn greep. We zijn nu zelfs wereldwijd uit evenwicht met 
de natuur, zoveel is wel duidelijk. Tijd voor bezinning, en 
gelukkig kan dat op de Amsterdamse tuinparken. Laten we 
daar dankbaar voor zijn! 

De regels van overheid en Bond van Volkstuinders dwingen 
ons ertoe om aangepast te tuinieren. Hou de sociale afstand 
in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. 

Rock, swing and balance, maar houd de voeten op de grond!  
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Zo Waren Wij 
Wijkergouw in 2019
Tekst: Annemieke Timmerman, secretaris

Dit keer ons jaarverslag 2019 in ons clubblad, 
op verzoek van velen, hoewel we natuurlijk 
allemaal wel weten wat we gedaan 
hebben op ons tuinpark. Het begint met de 
nieuwjaarsborrel op 13 januari 2019. Onze 
voorzitter onthult allerlei plannen, spreekt 
waarschuwende woorden, deelt complimenten 
(en standjes) uit en kijkt met ons vooruit en 
achteruit in de tijd. Mensen worden genoemd, 
we staan stil bij komende en gaande tuinders. 
Een mooie traditie! 

Padnamen 
Het padnamen-team heeft zich gebogen over creatieve en 
aansprekende complex- en padnamen. Resultaat van de 
opgave moest zijn, dat tuinders en vooral buitenstaanders 
de huisjes makkelijker zouden kunnen vinden. En dat ons 
tuinpark een aantrekkelijk wandelgebied is, met een eigen 
gezicht. Het leek echter niet erg te leven onder de tuinders, 
ook al waren er een aantal die hun wensen in de ideeënbus 
hadden gedaan. Het uiteindelijke voorstel voor de 3 
complexen van Wijkergouw was naar het oordeel van het 
bestuur nog niet optimaal, dus besluitvorming op de details 
en de uitvoering laten nog op zich wachten. Wel zijn in 2019 
de tuinnummerbordjes deels weer langs de hoofdpaden 
teruggezet en allemaal hoger geplaatst. Dit is al een hele 
verbetering voor de vindbaarheid. 

Samenwerking tuinparken in het Regionaal Overleg 
Tuinparken Amsterdam-Noord 
De wandelroute www.volkstuinrouteboveny.nl/overzicht.
html is voor sommigen het vertrekpunt van dit overleg. 
Volgens anderen onze regelementen waarin een regio-
overleg mogelijk is gemaakt. Nu is dit overleg weer 
opgestart en er zijn 9 tuinparken bij betrokken. Onder 
meer ingegeven door de kansen en bedreigingen die we 
gezamenlijk ondervinden. Er is een aantal keren overleg 
geweest, er worden door hogescholen overkoepelende 
projecten uitgevoerd, we ondernemen actie om 
samenwerking met andere tuinparken op niveau van 
de commissies te bevorderen. Dit gaat door in 2020, dus 
volgend jaar tastbare resultaten. 

Voortbestaan, contacten met gemeente, bond en 
buitenwereld 
In 2019 zouden verschillende huurcontracten van tuinparken 
aflopen, deze worden tot op heden stilzwijgend verlengd. 

De Gemeente is bezig met een groenvisie, waar de 
tuinparken nadrukkelijk een rol in gaan spelen in het kader 
van de groene longen, de natuurscheggen in de stad. Op 
4 oktober kwam Saskia Groenewoud van Stadsdeel Noord 
ons tuinpark vereren met een bezoek. Zij heeft groenvisie 
in haar portefeuille. Er was een lunch en het ging om 
kennismaken, versterken van de band en om het belang  van 
Wijkergouw (en andere tuinparken) te (laten) benadrukken 
in de groene visie. 
De Bond van Volkstuinders is in nauw overleg met de 
Gemeente en vertegenwoordigt ook ons tuinpark in 
Amsterdam. Belangrijke pijlers in het beleid ‘volkstuinpark 
3.0’ zijn: de toegankelijkheid en recreatief medegebruik 
voor niet-tuinders, voedselvoorziening en groene educatie, 
waarbij individuele tuinparken eigenheid mogen behouden 
en als het ware functiegebieden met eigen karakter 
worden. Gestreefd wordt naar profilering als stilteparken, 
met nadruk op groene kernwaarden als rust, ecologie en 
biodiversiteit. 

Waterpomp complex 3 
De pomp is in 2018 vernieuwd, maar blijkt bij tijd en 
wijle het water niet voldoende weg te krijgen. Heel 2019 
hebben we hiermee te maken gehad. De contacten met de 
Gemeente zijn nu van dien aard, dat het ernaar uitziet dat 
er een oplossing gaat komen. 

Resultaten van korter en langer durende projecten
• We hebben een Voedselbos! Vanaf 2009 tot heden 

zijn populieren gekapt op Bijenpark Waterland en 
in ’t Bos en daarvoor in de plaats zijn vruchtbomen 
teruggekomen. 

• We hebben een Moeras en een Kruidentuin! Een stukje 
wetland en een tuintje met wilgentenen omwald op het 
terrein achter Samen Sterk. 

• We hebben een Haventje! De schroothoop op complex 
1 is (bijna) opgeruimd en er zijn (voorlopige) regels 
over wanneer en waar kano’s, bootjes en boten mogen 
liggen. 

• We hebben Vergraste Singels! De buitenpaden van de 
drie complexen hoeven niet meer van gras vrijgemaakt 
te worden. Dit geeft een natuurlijk beeld aan de 
buitenkanten. 

• We hebben proefstroken in de paden, waaruit we het 
beste materiaal gaan kiezen. Met een betere verharding 
is het onderhoud aan de grindpaden makkelijker. 

• We hebben AED-apparaten op twee punten, bij de 
grote parkeerplaats en achter de boerderij. Tuinders zijn 
opgeleid via de Bond van Volkstuinders om de apparaten 
te kunnen bedienen. 

• We hebben voor diverse werken vaste contactpersonen: 
de vlindertuin, de boerderijtuin, de compostplaats, het 
terreintje, winkel, gasverkoop, de werkbeurten, lunch, 
speelplaats en haventje, bouwzaken, etc, etc: alles is 
formeel of informeel geregeld! 

Natuurlijk tuinieren 
Het was even wennen, maar het stippenproject is afgelopen 
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jaar echt geïmplementeerd in ons tuinpark. Want tuinieren 
is per definitie natuurlijk, of niet soms? Natuurlijk tuinieren 
zit in de haarvaten van de mensen van de Tuincommissie 
en ook de andere commissies en individuele tuinders laten 
zich niet onbetuigd. Nu is er met de Bond van Volkstuinders 
en andere tuinparken een taxatieformulier in de maak 
met pluspunten voor 
individuele natuurlijke 
tuinen. We willen 
minder plastic op de 
tuinen, we zorgen voor 
de verschillende dieren 
op ons tuinpark, er zijn 
waarnemingen waarmee 
de diversiteit wordt 
vastgelegd.

Plagen en feesten 
We hebben te maken gehad met buxusmot en 
eikenprocessierups. Natuurlijk elk jaar (te veel?) mollen, 
zevenblad, berenklauw, bamboe en duizendknoop. Met 
Natuurlijk Tuinieren kun je plagen goed de baas, daar 
is in 2019 een begin mee gemaakt. We weten waar de 
enkele eiken staan en zorgen voor veel vogelkastjes voor 
vogels die rupsen eten. Er blijven altijd ongemakken in de 
natuur, maar met een goed evenwicht kun je ermee leren 
leven. En met een andere mind-set word je opeens niet 
meer geplaagd, maar heb je feest: een verwenning zijn de 
recepten voor zevenblad bijvoorbeeld of een lekkere lunch 
met brandnetelsoep. 

Bijeenkomsten, activiteiten en evenementen 
• De jaarlijkse nieuwjaarsborrel, werkbeurten en met 

name de Algemene Ledenvergaderingen op 18 mei en 
16 november zijn altijd prettige bijeenkomsten voor 
tuinders om onder genot van een hapje en drankje 
elkaar te spreken. 

• In het seizoen van 1 april tot 1 oktober zijn ook 
buitenstaanders van harte welkom bij de zaterdaglunch. 
Bar- en lunchcommissie zorgen bij alle activiteiten voor 
de inwendige mens. 

• De informatiehoek naast de piano in de boerderij is 
in 2019 ingericht met het thema ‘bodem’, dit en ook 
volgende activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. 

• De winterwerkbeurt op 19 januari 2019 was een groot 
succes. 

• In 2019 tweemaal planten- en stekkenruildag op 11 mei 
en 22 juni. 

• We hadden rommelmarkt op 25 mei.
• Optreden overdag van het Breedkoor in de boerderij op 

23 juni. 
• Feest ’s avonds met Alien Moon op 7 september.
• Wandelen: we waren betrokken bij de Avondvierdaagse 

op 25, 26, 27 en 28 juni, die op vrijdag 28 juni over ons 
tuinpark liep. De wandelroute  ‘gluren bij de buren’ 
is gelopen op 1, 9, 16 en 23 juli, en op 30 juli en 6 
en 13 augustus en deze liep op dinsdag 30 juli over 
Wijkergouw.  

• De insectenlezing op 6 juli werd gevolgd door tuinders 
en door niet-wijkergouwers. 

Communicatie 
Moeilijk blijft om al onze uitingen te stroomlijnen 
met de diverse vrijwilligers. Er zijn groepsapps, 
mededelingenborden, nieuwsbrieven van bestuur en 
commissies, mails met vergaderverslagen, aantekeningen 
van spreekuurzaken, de website, contacten met buurtkrant. 
Deze chaos komt ook wel weer vrolijk over, net als de 
natuur. Het Wijkergouwtje lijkt een gezichtsbepalend blad, 
waar veel tuinders waarde aan hechten. 

Wij zijn Wijkergouw! 
Als elk jaar hebben we op spreekuren van commissies 
en bestuur, per mail en op de paden ook in 2019 veel te 
maken gehad met terugkerende klachten: auto’s zonder 
toestemming op het park, langdurend parkeren op de 
grote parkeerplaats, tuinafval op verkeerde momenten en 
verkeerde plaatsen in ‘t Bos dumpen, achtergelaten zooi 
in de boerderij en diverse onderlinge meningsverschillen. 
Het is vaak ‘de ander’ die het doet en ‘bestuursleden’ 
die het moeten oplossen. In 2019 zijn we begonnen met 
de cultuuromslag: wij zijn Wijkergouw! Bestuursleden 
zijn er bijna nooit bij en ze zijn niet gekozen om te 
‘scheidsrechteren’. De regels zijn in te zien voor iedereen 
via: https://wijkergouw.nl/organisatie/. Als iets je niet bevalt, 
spreek je elkaar als volwassenen direct aan en probeer je het 
eerst zelf op te lossen. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Af en toe lopen we er tegenaan: oei, iemand wil haar of 
zijn naam of foto niet gepubliceerd hebben. We doen ons 
best, bij klachten halen we de betreffende passages of foto’s 
onmiddellijk weg en bij schrijven of fotograferen vragen 
we zoveel mogelijk direct toestemming. Twee als officieel 
aan te duiden klachten hadden we, van 1 tuinder en 1 
buitenstaander. Nogmaals excuses en we blijven alert. 

In het Zonnetje
In het Wijkergouwtje (ja, de oorspronkelijk naam (WG-tje) 
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is weer terug) staat de rubriek ‘In het Zonnetje’. De eer 
viel te beurt aan Marga vA, Marian R, Tine en Jan vD, Nico 
D. En met het verschijnen van de rubriek ook de trekkers 
Joke vP en Thea A. Auteurs en zij die in stukjes in het 
Wijkergouwtje genoemd worden, hebben met naam en 
toenaam voor altijd eeuwige roem. Maar het Wijkergouwtje 
is te klein: meer tuinders mogen in het zonnetje door inzet 
en verdiensten. Een greep uit de mensen die hiervoor niet 
genoemd zijn: Ellen B vanwege tuinbeurtregelen, Margot 
vdZ vanwege bestuurslidmaatschap en rol bij bestuurswerk 
op zaterdagen, Klaas B. die na aftreden als bestuurder 
toch weer met jeukende handen in de buitenwereld 
staat, Gwen dR die in haar rol raakt als voorzitter van de 
tuincommissie. Verder natuurlijk allen, die op een of andere 
manier bijdragen aan het voortbestaan van een bijzondere 

community, die ons tuinpark Wijkergouw toch is. Wilt u ook 
in het zonnetje staan, meldt u dan aan om iets te doen voor 
ons tuinpark in 2020. Laat de zomer maar komen!

Tuinkinderen 
De rubriek tuinkinderen staat bol van wetenswaardigheden 
over de natuur, puzzels, recepten, knutselen en 
werkplannen. Met hartelijke dank aan de Emma’s! 

Helaas, een wereldwijde corona-crisis 
Hoe mooi de terugblik op het jaar 2019 ook was in januari, 
bij het schrijven van dit stuk en bij het ter perse gaan 
van het Wijkergouwtje houdt Corona alle gemoederen 
doorlopend bezig. Ook meer hierover in dit Wijkergouwtje.      

Oproep aan de volkstuinders van Rust en Vreugd, Wijkergouw, Buitenzorg, Kweeklust, 
Tuinwijck, De Molen en Buikslotermeer

Het gaat bijvoorbeeld om vogels: u noteert dan datum 
(21-4-2020), plek (huisnummer of op een kaartje), de
soort vogel (koolmees), aantal (2) ,gehoord of gezien, wat 
doet de vogel (zit ie te fluiten, zoekt naar eten, zit op nest 
of in nestkastje). Zo mogelijk stuurt u een foto erbij of 
geef de plek aan op een kaartje van google maps. Weet 
u de soort niet, dan kan een deskundige die vast aan u 
vertellen. Dat is leuk om te weten.

Hetzelfde geldt ook voor zoogdieren zoals egels, mol, rat, 
muizen, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn etc. maar 
ook voor vlinders, bijen en ander zoemend gespuis. En 
niet te vergeten kikkers, padden, salamanders (ook het 
dril en de eisnoeren) en misschien wel een ringslang. Laat 
het weten!

Geef uw waarneming per email door aan info@arda-
natuur.nl of naar groenelongen@gmail.com en kijk op 
de facebookpagina Schellingwouderscheg voor alle 
nieuwtjes. Gebruik “whatsapp” 0614604974 voor vragen.

De melding wordt verwerkt in een kaart die regelmatig op 
facebook wordt ververst. Leuk om te zien of uw melding 
er bij zit! Met de kaart leggen we vast hoe rijk we zijn aan 
natuur in Amsterdam Noord en op de volkstuinen.

Alvast bedankt voor uw melding namens Klaas Breunissen 
(Wijkergouw), Sjarifah Meijerman (Rust en Vreugd), Joost 
Janmaat en Joke van der Helm (Buitenzorg) en de overige 
leden van het team Groene Longen!

Norbert Daemen
onderzoeker

Beste volkstuinders,
Het groen en de natuur in Amsterdam Noord staan 
onder grote druk. De kans dat er steeds een stukje 
van de groene deelgebieden in Noord verdwijnt 
door woningbouw, wegen en fietspaden is groot. 
Ecologische verbindingen worden doorbroken waardoor 
planten en dieren geïsoleerd raken. Groene Longen 
is een bewonersinitiatief die de deelgebieden van de 
Schellingwouderscheg op de kaart van Amsterdam 
wil zetten. De volkstuinen zijn in dit verhaal een hele 
belangrijke schakel.
De “Schellingwouderscheg” verbindt en kan zorgen voor 
robuuste natuur die tegen een stootje kan en de natuur in 
de wijken voedt.

Inmiddels heeft Groene Longen subsidie ontvangen 
van Amsterdam om de deelgebieden door “quickscans” 
ecologisch op de kaart te zetten. Een quickscan is een 
snelle indruk van wat er leeft en wat er kan leven. 
Kennis over de aanwezige soorten is nodig om te weten 
waar bij ontwikkeling biodiversiteit verloren gaat of 
juist biodiversiteit weer kan worden ontwikkeld. In 
samenwerking met Arda advies voor natuur en landschap 
wordt dit werk gedaan;

maar …DAT KUNNEN WE NIET ZONDER U!
VANDAAR DEZE OPROEP IN DEZE BIJZONDERE TIJD!!

U weet het beste welke planten en dieren op uw 
volkstuin aanwezig zijn. Dat willen we graag vastleggen 
voor nu en voor de toekomst. Dan kunnen we zien 
of er voor- of achteruitgang van biodiversiteit is. We 
vragen van u om dit door te geven en te melden wat 
u de komende maanden ziet en hoort op de tuin. De 
meldingen gebruiken we in de quickscans. We willen dat 
zo precies mogelijk weten zodat we in de kaart straks de 
waarnemingen op de goede plaats kunnen zetten.
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Thea’s WWWeetjes
Afbeeldingen: diverse websites

Door het Coronavirus dit keer geen berichten van musea, 
open dagen enz. Mocht het virus binnenkort afnemen dan 
zullen we zo veel mogelijk uitjes in de agenda op onze 
website, www.wijkergouw.nl opnemen. In de tussentijd kunt 
u zich o.a. vermaken met (broedende) vogels op https://
www.vogelbescherming.nl/beleefdelente en met de boeken 
die we in deze rubriek opgenomen hebben.

Beleef de Lente is weer in de lucht. Geniet mee met het 
liefdesleven van de bosuil, steenuil, ooievaar, koolmees 
en meer. Mijn favoriet is ‘de Vijver’. Hier komen allerlei 
vogeltjes een bad nemen of een drankje halen. Kijk 
en geniet mee op https://www.vogelbescherming.nl/
beleefdelente 

Zit er gif op tuinplanten? Yes. Greenpeace ontdekte drie 
jaar geleden dat op 96% van de sierplanten bij tuincentra 
pesticiden zitten. Webshop Sprinklr zet zich in voor gifvrije 
planten. Dus wilt u zeker weten dat niks en niemand het 
loodje legt door uw planten, en met uw tuin juist bijdragen 
aan biodiversiteit? Check dan de website https://www.
sprinklr.co/tuinplanten/zelfcombineren, die vol staat met 
tuinplanten waar bijen, vlinders en vogels ook van genieten. 
Alles bio!

Een tuin voor bijen en 
vlinders
Een boek vol tips en 
inspiratie om zelf in uw 
tuin bijen en vlinders te 
helpen. Belangrijk is dat 
uw tuin multifunctioneel 
is en dat u vooral zelf 
ook erin moet kunnen 
genieten. Met informatie 
over nuttige dieren, goede 
plantcombinaties en 
eenvoudige maatregelen 
om vlinders, bijen en andere 
insecten naar tuin, patio of balkon te lokken. Vlinders en 
bijen worden bedreigd in Nederland. Met dit boek kunt 
u ze zelf een beetje helpen. Te bestellen op https://www.
vlinderstichting.nl   

De nieuwe wildebloemenzadengids van Cruydt Hoeck is uit. 
Deze uitgebreide catalogus & handleiding, met heel veel 
informatie is (gratis) te downloaden via de webshop van 
www.cruydthoeck.nl  

De Afvalvrije Keukencyclus, van snijplank naar moestuin 
en weer terug. Koken en tuinieren zonder afval en 
voedselverspilling: hoe werkt het? Gooi worteltopjes, 
bietenrestjes, korianderstengels en sla niet langer weg. In 
dit boek vindt u alles wat u nodig hebt om restjes groenten 
en fruit (o.a. wortels, stengels, knollen, zaden) uit eigen 
keuken weer op te kweken in aarde of water. Te koop in de 
webshop van www.knnvuitgeverij.nl 

Basisgids Wilde Bijen
In Nederland komen zo’n 360 
soorten bijen voor, waarvan 
de honingbij de bekendste is. 
De verbluffende rijkdom aan 
wilde bijen is voor veel mensen 
nieuw. Deze uitgave brengt 133 
soorten wilde bijen bijeen in 
een handzame fotogids. Ook dit 
boek is te koop in de webshop 
van www.knnvuitgeverij.nl, ISBN 
9789050116848 

De 101 mooiste vogelkijkgebieden
Met De 101 mooiste vogelkijkgebieden in Nederland biedt 
vogelkenner en auteur Ger Meesters ons een handig boekje 
met mooie vogelkijkplekken. Wie er graag op uittrekt, 
vindt in deze gids de mooiste gebieden met een grote kans 
om vogels te spotten. Bij de rijke selectie gebieden is er 
vooral op gelet dat u ook zonder professionele verrekijkers 
of telescopen van vogels kunt genieten. De beste plekken 
vindt u niet alleen in natuurgebieden, maar ook langs 
dijken, randen van rivieren, plassen of parken en verspreid 
over alle provincies. Bevat kaartjes, suggesties voor fiets- en 
wandelroutes en beschrijvingen van 101 bijzondere vogels 
die onderweg te zien kunnen zijn. Te koop in de webshop 
van www.vogelbescherming.nl. Artikelnummer 361977.

Botanische kunst. Prachtige prenten uit de periode tussen 
renaissance en de 19e eeuw, van o.a. Leonhart Fuchs, 
Maria Sibylla Merian en Pierre-Joseph Redouté. ISBN 
9789462263369, uitgeverij Lecturis

Basisgids Stinzenplanten
De KNNV Uitgeverij heeft medio februari de Basisgids 
Stinzenplanten uitgebracht, een ‘boek voor in de binnenzak’ 
in aansluiting op de eerder uitgebrachte gelijknamige app 
(gratis te downloaden alleen voor Android). ‘Welke soorten 
tot de stinzenplanten behoren is geen vast gegeven. De 
lijst van stinzenplanten is voortdurend in ontwikkeling 
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geweest’, zo wordt verteld in de 
inleiding. De auteur kiest voor 120 
soorten. De gids wil een bijdrage 
leveren aan het behoud en 
waardering van dit waardevolle 
culturele erfgoed. Nadruk ligt 
op de fraaie en gedetailleerde 
kleurenfoto’s, aangevuld met 
duidelijke beschrijvingen over 
onder andere grootte en bloeitijd. 
Ook bevat het boek volop 
achtergrondinformatie over 
historie, ecologie en voorkomen. 
Informatie en bestellen via www.
knnvuitgeverij.nl.

Na 15 jaar is er een nieuwe editie – de 24ste – van de uit 
1883 stammende determinatiegids Heukels’ Flora. Voor het 
eerst verschijnt het boekwerk deels in kleur. De uitgave is 
841 pagina’s dik en telt ruim tweeduizend soorten, bijna 
vijfhonderd soorten meer dan in de vorige editie uit 2005. 
Uitgeverij Noordhoff. Te koop in de boekhandel.

Kent u https://www.verspreidingsatlas.nl? Op deze website 
verzorgt FLORON actuele gegevens over de wilde flora van 
Nederland. U vindt er informatie over o.a. planten, mossen 
en paddenstoelen, maar ook over zoogdieren, vlinders, 
amfibieën en nog veel meer. U kunt ook zelf waarnemingen 
invoeren.

Ook op de website www.NatureToday.nl is veel te 
ontdekken over vogels, zoogdieren, planten en vlinders in 
uw eigen omgeving.

Of: doe de postcodevogelcheck op mijnvogeltuin.nl en 
ontdek zo welke tien soorten vogels in uw buurt leven. 
Kijk vervolgens even naar buiten, grote kans dat u ze nu 
ziet. Hebt u er één van het lijstje ontdekt? Deel dan uw 
‘quarantuinvogel’ via social media. Bijkomend voordeel: op 
mijnvogeltuin.nl vindt u makkelijke en eenvoudige tuintips 
om vogels te helpen en hen bescherming in uw tuin te 
bieden. 

En natuurlijk staat dit Wijkergouwtje weer geheel in kleur 
op onze eigen website www.wijkergouw.nl.  

‘t Ommetje
tekst en foto: Pauline Polder

Fase 2 neemt gestalte aan
Met plezier volgden wij in februari een workshop 
wilgentenen vlechten, gegeven door Marga van Aalst. Met 
deze opgedane kennis konden wij, na al het slechte weer 
met regen en storm, eindelijk aan de slag om het vlechtwerk 
achter de bankjes uit te voeren.

Ook het tweede bankje boekt vooruitgang. De lange 
wilgentakken worden 50 cm diep en 50 cm uit elkaar in 
de grond geplaatst. Om het bewegen van de lange takken 
minimaal te houden worden er wat kleine takjes in het gat 
bijgeplaatst. Dan wordt alles zo goed mogelijk aangestampt 
om alle kans op worteling te geven. De volgende stap is het 
vlechten, om en om, tussen de lange takken met de daarop 
volgende laag in spiegelbeeld.
 
Het wachten is nu op het uitlopen van de lange stammen, 
zodat het er straks als een groen scherm uit gaat zien.  

Zie boven het resultaat van het eerste bankje met ernaast de 
als tafel geplaatste boomstammen en het gevlochten scherm 
erachter. Uitnodigend, toch?
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De Buitenwereld
In deze rubriek behandelt Klaas Breunissen elke keer een onderwerp of 
gebeurtenis waarvan de uitwerking ook afstraalt op ons tuinpark.

Stadsdeel Noord wil dat de 
volkstuinparken toegankelijker worden 
voor niet-tuinders. Dat heeft het de 
gemeente laten weten, die bezig is met 
het opstellen van een Groenvisie voor 
de hele stad.

In april verschijnt naar verwachting 
de eerste ontwerp-Groenvisie van de 
gemeente. Daarin zet de gemeente 
uiteen welk groen we nu en in de 
toekomst nodig hebben in de stad. 
Op dat ontwerp is inspraak door 
organisaties en individuele burgers 
mogelijk. Daarna wordt de Groenvisie, 
al dan niet gewijzigd, vastgesteld door 
de Amsterdamse gemeenteraad.

Stadsdeel Noord is bezig met het 
opstellen van haar eigen visie op 
het groen in Noord. Begin februari 
presenteerde het stadsdeel een 
aantal kaarten waarop zijn visie staat 
ingetekend. Deze kaarten worden nu 

op basis van commentaren aangepast 
en daarna definitief door het stadsdeel 
vastgesteld. Zij dienen als inspraak 
van het stadsdeel op de gemeentelijke 
Groenvisie.

Het stadsdeel heeft vier verschillende 
kaarten gemaakt, waarop 
verschillende aspecten van het groen 
te zien zijn. Er is een kaart waarop 
de cultuurhistorische waarden 
zijn aangegeven, een kaart voor 
de waterstructuur, een kaart met 
de ecologische waarden en een 
gebruikskaart. Die laatste twee 
kaarten zijn voor de tuinparken het 
belangrijkst. 

Alle vier de kaarten zal het stadsdeel 
nog samenvoegen tot wat zij noemt 
een ‘Integrale Landschapskaart’. 
Die kaart moet een afwegingskader 
bieden voor ruimtelijke plannen in de 
komende jaren.

Op de ecologiekaart is te zien dat de 
volkstuinparken onderdeel zijn van de 
Hoofdgroenstructuur. Dat geldt zowel 
voor de tuinparken binnen de ring, 
zoals Wijkergouw en Rust en Vreugd, 
als die buiten de ring: Kweeklust, 
Tuinwijck, De Molen en Buikslotermeer. 
Dat geeft een redelijke bescherming, 
al is die nooit honderd procent zeker 
want de politiek kan altijd besluiten 
dat er in de Hoofdgroenstructuur 
toch gebouwd moet worden. Maar 
vooralsnog zijn daarvoor geen 
plannen bekend als het gaat om de 
binnenringse tuinparken Wijkergouw 
en Rust en Vreugd. 

Op de gebruikskaart zijn de tuinparken 
aan beide kanten van de ringweg A10 
verschoten van kleur, van groen zijn 
ze bruin geworden (donkergrijs op 
deze pagina in zwart-wit). En bruin 
betekent: ‘groen om toegankelijk te 
worden’.

Toegankelijke tuinparken

Integrale Landschapskaart Amsterdam Noord CONCEPT  februari 04, 2020

Gebruikskaart

Legenda:
Bestaand Hoofdgroenstructuur;
Bestaand Hoofdgroenstructuur: Waterland;
Voorstel toevoegen Hoofdgroenstructuur;
Gebruik kans;
Groennet Fiets;
Fietsnetwerk Noord;
Sportvelden;
Groen om toegankelijk te worden;
Hardlooproute.

N
0 0,5 1km

Speerpunten gebruikskaart
De groene landschappelijke structuren dragen bij aan beweging. Het groen dient bewoners uit te 
nodigen om te gaan bewegen. Een rondje lopen door het buurtgroen, fietsen door de scheggen, 
sporten in het park of de sportvelden, of lekker rustig te tuinieren op één van de volkstuinparken.  

Noord kent onderstaande speerpunten:
• Groennet verbinden met de groenstructuren: het groennet zijn de aantrekkelijke recreatieve 

fietspaden die je via lange lijnen door groengebieden van A naar B brengen.   
• Lange lijnen doortrekken. Voor lange verbindingen tussen stad en landschap dienen groene 

landschappelijke structuren doorgetrokken te worden door sportvelden en/of tuinparken waardoor 
deze onderdeel worden van het landschap. 

• Recreatieve routes:  recreatieve routes op buurtniveau dienen gekoppeld te worden aan de grotere 
groenstructuren. Bewoners dienen zich makkelijk te kunnen verplaatsen via en in het groen.

• Openbaarheid groen: niet al het groen is openbaar. Denk bijvoorbeeld aan volkstuinen en 
sportparken. Beide maken vaak onderdeel uit van een groenstructuur. Ter versterking van het groen 
is het wenselijk om te onderzoeken hoe semi-openbare gebieden onderdeel kunnen worden van 
het groene raamwerk.

CONCEPT: 04/02/2020

Amsterdam
Landsmeer
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Dat is een duidelijke boodschap. 
De volkstuinparken moeten 
toegankelijker worden voor niet-
tuinders. ‘Mensen zien graag fiets- en 
wandelverbindingen door het groen 
en zien graag de volkstuinen en 
sportparken toegankelijk, want op 
veel plaatsen zijn die afgezet met 
hekken’, valt te lezen op de website 
van stadsdeel Noord.

Gelukkig willen we als tuinparken 
zelf ook dat niet-tuinders kunnen 
meegenieten van de natuur, de rust en 
de schoonheid van onze tuinen. Maar 
het is natuurlijk niet de bedoeling dat 
het een kermis van bezoekers wordt 
op de tuinparken en aan doorgaande 
fietssnelwegen hebben we ook 
geen behoefte. Het medegebruik 
moet passen bij het karakter van de 

tuinparken. Tuinparken zijn bovendien 
ook de woon- en verblijfsplaats van 
talloze dieren en planten. Om dat 
laatste te onderstrepen worden op dit 
moment de natuurwaarden van de 
tuinparken en andere groengebieden 
geïnventariseerd, zoals u elders in dit 
Wijkergouwtje kunt lezen. Belangrijk 
om allemaal daaraan onze bijdrage te 
leveren!  

Klussenbedrijf AdVeLo
Thom, Tuin 167, Wijkergouw

Wij zijn gespecialiseerd in kleine klussen en 
spoedreparaties in en rond uw huis zoals:

• Reparatie inbraakschade
• Timmerwerk huisje en of schuur
• Opkrikken
• Schilderwerk
• Klein hovenierswerk

Alleen of in samenwerkingsverband

AdVeLo

Roelof Hartstraat 19 / 2hg
1071 VG Amsterdam

Tel: 020 6793948 / 06 24646502

Referentie op verzoek te verstrekken

Advies met betrekking tot
Verbouwingen en renovatie

Logistiek

Even voorstellen
Met ingang van deze maand beheren 
Cindy Wever en Michel Walraven de 
website. Zij hebben een eigen email-adres 
aangemaakt. Vragen, opmerkingen en 
wetenswaardigheden kunt u sturen naar: 
Webredactiewijkergouw@gmail.com

V.l.n.r. Michel Walraven, Cindy Wever, Annemieke Timmerman en Andrea van Pol
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Wij verkopen vaste planten en bomen 
onder andere:
- Fruitbomen
- Heesters
- Kruiden
- Rozen
- Schaduwplanten
- Inheemse planten
- Planten en bomen specifiek geschikt  

voor op je balkon of dakterras
op vertoon van deze advertentie 

krijgt u 10% korting 
op alle bomen en planten

10%
KORTING

ADRIAAN LOOSJESSTRAAT 40 - AMSTERDAM NOORD - WWW.DEGROENWINKEL.NL  

De Groenwinkel is hét stadstuincentrum  
van Amsterdam-Noord.

Heb je een tuin, balkon, dakterras, geveltuin of volkstuin?  
Kom dan vooral eens langs.

Je kan bij ons terecht 
voor vaste planten en 

bomen. En voor advies 
en inspiratie over 
(stads)tuinieren.
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ALARMNUMMERS
Brandweer 112
Ambulance 112
Politie 112 of 0900-8844 (geen spoed)

Adresvermelding voor hulpdiensten (112)
Verwijs naar de website met plattegrond:  
https://wijkergouw.nl/wat_en_waar/WW_
Plattegrond.  
Drie entrees voor hulpdiensten zijn bij de 
parkeerterreinen (nrs. 6 op de kaart). Hek is 
open, of hulpvrager roept iemand op om het 
hek open te doen. 

Tuinen 1 t/m 132 (complex 1 en 2) zijn 
bereikbaar via de Zuiderzeeweg vlakbij 
rotonde IJdoornlaan en de Poort van 
Noord. Met routeplanner aankoersen op 
de achterzijde van Zuiderzeepark 1, 1024 
ME Amsterdam. Deze tuinen zijn eveneens 
te bereiken via het hek schuin tegenover 
de boerderij op Wijkergouw 30, 1023 NX 
Amsterdam. 

Tuinen 136 t/m 229 (complex 3) zijn 
uitsluitend bereikbaar via de boerderij op 
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam. Dit is 
ook de plek waar het AED-apparaat hangt, 
aan de achterzijde van de boerderij. 

Whatsapp-groep Noodgevallen Wijkergouw 
Let op! De Whatsapp-groep Noodgevallen 
mag alleen gebruikt worden als er geen 
anderen in de buurt zijn om te helpen bij 
acute noodgevallen als brand, medische 
noodzaak of aanhouden inbreker. Bel indien 
mogelijk zelf ook zo snel mogelijk 112. 
Hoe meer mensen meedoen, des te beter het 
functioneert. Meld u aan om mee te doen.
Coördinator van de groepsapp voor complex 
1 en 2, (tuin 1 t/m 92 en tuin 93 t/m  132) is 
Leticia Oppenhuizen, tuin 26, telefoon 06-
14640600. 
Coördinator van de groepsapp voor complex 
3, (tuin 136 t/m 229) is Ellen Burgwal, tuin 
148, telefoon 06-44028404. 

AED-apparaat
Aan de achterzijde van de Boerderij en achter 
het mededelingenbord t/o de parkeerplaats 
bij het 1e en 2e complex hangt een AED-
apparaat. Bij deze apparaten bevindt zich een 
gebruiksaanwijzing.

Huisartsen Duyn & Simons 
Schellingwouderdijk 240, tel. 020-4904231 

Dierenarts
Dierenkliniek Amsterdam Noord 
Oudorperstraat 18, hoek Purmerplein, 020-
6364681 

Correspondentie: 
Tuinpark Wijkergouw
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam
Telefoon: 020-4904567
E-mail: tuinparkwijkergouw@gmail.com
Website: www.wijkergouw.nl
Bankrekening: NL 72 RABO 
0188678018 t.n.v. Wijkergouw
Vermeld bij alle correspondentie ook 
uw tuinnummer!

Spreekuur bestuur
Het bestuur is van 1 april tot en 
met 1 oktober op zaterdag van 
11.00 uur tot 12.00 uur aanwezig in 
de bestuurskamer in de boerderij. 
Voor informatie, vragen en 
opmerkingen kunt u ook mailen naar 
tuinparkwijkergouw@gmail.com

Heeft u bouwtechnische vragen?
Iedere eerste zaterdag van de 
maand tijdens het tuinseizoen zit de 
bouwcommissie van 11.00 uur tot 
13.00 uur voor u klaar in het Houten 
Huis, naast Samen Sterk 
Email: bouwcommissiewijkergouw@
hotmail.com

Heeft u vragen aan de 
tuincommissie?
Normaal is er op vrijwel elke zaterdag-
ochtend tijdens de werkbeurten van 
09.00 uur tot 12.30 uur iemand van de 
tuincommissie aanwezig op de paden 
of in Samen Sterk. U kunt uw vraag 
ook altijd stellen aan de coördinator 
van de tuinbeurt of mailen naar 
tuincommissiewijkergouw@gmail.com. 
Zolang er vanwege het coronavirus 
geen werkbeurten zijn, zal op 
zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur 
één van de coördinatoren te bereiken 
zijn op tel.nr. 020-4904567 om uw 
beschikbaarheid voor een tuinklus te 
noteren.

Colofon
Redactie: Thea Adriaansen en 
Joke van Pel. Vormgeving: Robert 
Oomen. Vaste medewerkers: Klaas 
Breunissen, Emma & Emma, Michael 
Kerkhof, Nanny Kok en Moniek van 
der Kroef. Beheer Website: Cindy 
Wever en Michel Walraven. E-mail: 
Webredactiewijkergouw@gmail.com. 
Sluitingsdatum voor het inleveren 
van kopij voor het volgende nummer 
is 1 juli a.s. Digitaal aan te leveren 
per e-mail naar wijkergouwtje@
gmail.com, of per post aan Redactie 
Wijkergouwtje, Wijkergouw 30, 1023 
NX Amsterdam.

Wijkergouwtje niet ontvangen? 
Meld dit in ieder geval aan het 
bestuur: tuinparkwijkergouw@
gmail.com. Het is niet mogelijk een 
nummer na te sturen. Wel staat het 
Wijkergouwtje op onze website 
www.wijkergouw.nl/archief. In het 
seizoen kunt u op zaterdagochtend 
een Wijkergouwtje ophalen in de 
Boerderij, zolang de voorraad strekt.

Bestuur
Voorzitter: Andrea van Pol
2e voorzitter: Diny Teekman
Penningmeester: Nelleke Bosland
Secretaris: Annemieke Timmerman
Algemeen bestuurslid: Margot van de Zilver
Algemeen bestuurslid: Marion Cornelissen
Algemeen bestuurslid: Vacant

Accudienst/Technische commissie: 
André Tuin

ARBO: Carien Ruijter, Thom Perquin

Bouwcommissie: Charl Noordermeer, Rob 
de Bruin, Thom Perquin, Bram Eken, Marcel 
de Bruijn

Barcommissie: Geertje van den 
Berg, Renée Dekker, Janny Hofman, 
Ina Koudstaal, Tamara La Lau, Marian 
Rozendaal (coörd), Carien Ruijter, Leonie 
Schimmelpennink, Iris Schouten, Remko 
Schouten, Tineke van Willigenburg, 
Annemiek Daems, Carine Burger, Frederieke 
Schouten, Letitia Oppenhuizen en Martijn 
Heida 

Redactiecommissie: Thea Adriaansen, 
Joke van Pel (redactie), Robert Oomen 
(vormgeving), Cindy en Michel Wever 
(webredactie)

EHBO: Marco Monsuur, tuinnr. 191

Inkoop winkel: Wil Tim, Ria Akkermans

Gasverkoop: Wim Hilgers, i.v.m. corona 
alleen met pin betalen

Kascommissie: Sylvia van Dongen, 
Karin Goertz, Frank Bronkhorst, Clary van 
Amelrooy, Jeroen Altelaar, Judith Olbers

Tuincommissie: Gwen de Ruijter, Ellen 
Burgwal, Cobie van Gent, Thea Adriaansen 
coördinatie Natuurlijk Tuinieren: Marga van 
Aalst

Waterleidingcommissie: Willem Vringer,  
Ben Suurendonk, Theo van Kersbergen, 
Charl Noordermeer.

Materiaalbeheer: Willem Vringer

Interieurverzorging boerderij: Judith 
Seymonson (coördinatie); Claire Taylor; Ria 
Akkerman; Judith Wiering; Greet Rietveldt; 
Kitty Horstink; M. Foster

Lunchcommissie: Alda Alispahic, Anita 
Scheltema, Chikako Watanabe, Christine 
Schouten, Daphne van Kempen, Diana 
Tromp, Frank Hoekstra, Guus Markmann, 
Hantzen Ploeger, Herman en Thea van 
Kempen, Jan Verdonk, José Haverkamp, 
Linda Tromp, Maria Lebouille, Mari-Jan 
Boer, Nell Donkers en Nieko Nierop

Verzekeringszaken: Formulier aanvragen 
bij het bestuur of downloaden via https://
wijkergouw.nl/archief/

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere diensten



Openbaarheid tuinpark
Tuinpark Wijkergouw is in de regel geopend van 1 april 
tot 1 oktober tussen zonsopgang en zonsondergang. Dan 
is het tuinseizoen in volle gang en kunnen tuinders en 
bezoekers activiteiten ontplooien en bijwonen. Buiten het 
seizoen is het park beperkt open. Graag de hekken buiten 
de openingstijden op slot doen bij aankomst én vertrek. Er 
zijn geen activiteiten zolang het coronavirus heerst. 
Ontvang maximaal 3 bezoekers tegelijk op uw tuin.

Boerderij 
In het seizoen geopend op zaterdag van 12.30 uur 
tot 13.30 uur (lunch). Klaverjassen elke vrijdagavond, 
aanvang 19.30 uur.

Tuinbeurten 
Verplaatsen van tuinbeurten van tevoren melden 
via de online agenda http://www.supersaas.
nl/schedule/ werkbeurten_Wijkergouw (of via 
tuinbeurtenwijkergouw@gmail.com ). Last Minute 
afmeldingen graag ook melden op zaterdag tussen 
08.30 uur en 09.00 uur: bellen naar Samen Sterk  
020-4904567 

‘t Bos
In het seizoen elke zaterdagochtend van 09.00 uur 
tot 12.30 uur is het bos geopend en elke woensdag 
van 18.30 uur tot 19.30 uur. U kunt daar uw tuinafval 
afleveren om tot compost te laten verwerken en 
takken om te laten hakselen. Aarde (compost van eigen 
makelij): zelf halen, gratis, zolang de voorraad strekt. 

‘t Vuilnishok
De vuilcontainerplaats is tijdens de werkbeurten 
geopend op zaterdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en 
elke woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. Papier, lege 
flessen en plastic graag gescheiden inleveren in de 
containers op het Waterlandplein.

‘t Winkeltje
In het seizoen is op zaterdagmorgen de winkel open 
van 10.30 uur tot 12.00 uur. Er is petroleum te koop 
voor 1,60 euro per liter. Gelieve contant te betalen.
Opmerking: De winkel is gesloten zolang het 
coronavirus heerst.

’t Terreintje
Tijdens de werkbeurten geopend op zaterdag van 10.30 
uur tot 12.00 uur. 
Opmerking: Zo lang het coronavirus heerst is het 
terreintje om de week geopend. Neem zelf een 
schep mee, betaal met gepast geld en houd 1,5 m. 
afstand

Vuilcontainerverhuur: 30 euro per container per 
week. Op ’t Terreintje bespreken en betalen. 

Hakselen: 5,00 euro per kar, 1,00 euro per kruiwagen. 
Als u wilt laten hakselen: op ‘t Terreintje bespreken en 
betalen en laten hakselen in het bos 

Aarde (van externe leverancier): 30 euro per kar. 
2,75 euro per kruiwagen 
Zand: 27 euro per kar. 2,50 euro per kruiwagen 

Gas: In het seizoen zijn op ‘t Terreintje gasflessen 
te koop. Prijs per fles 22,00 euro, af te rekenen in 
‘t Winkeltje. Gelieve contant te betalen.

Er kan geen oud ijzer meer worden ingeleverd.

Alle prijzen onder voorbehoud.


