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DE PITTENSPECIALIST

Dé leverancier
voor uw
tuinhuis

Zonne-energie
Wij leveren en installeren zonnepanelen,
regelaars en accu’s. Inclusief montagematerialen.
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
installatiematerialen
hiervoor.

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

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.

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 noodzakelijke installatiematerialen.

DPS

D E P IT T E N S P E CIA L IS T

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

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
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Heeft u klussen voor uw tuinhuis of
schuur die u liever uitbesteedt?
Bel, mail of kom langs bij huisje 179
op Wijkergouw.

T 06 13 62 70 79
@ klus@susacasa.nl
www.susacasa.nl
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2020. Het lijkt een goed jaar te worden. In ieder geval voor het
Wijkergouwtje. Er hebben zich één nieuw redactielid en twee nieuwe
medewerkers aangemeld en bovendien twee nieuwe leden voor de
websiteredactie.
Joke van Pel komt de redactie versterken. Zij schrijft al geruime tijd de
rubriek ‘In het Zonnetje’, met veel succes. In dit nummer vindt u ook
een artikel over ringslangen van haar hand.
In het vorige nummer is al aangekondigd dat de rubriek ‘In het
seizoen’ ging stoppen. Hiervoor in de plaats komt in het vervolg een
mooie, seizoensgebonden tekening van Nanny Kok. In dit nummer
de eerste aflevering: Winter. Pauline Polder stuurde een geweldige
‘fotostrip’. Ook zij gaat in de komende uitgaven van het Wijkergouwtje
haar bijdrage leveren.
De website gaat beheerd worden door Cindy en Michel Wever,
nieuwe tuinders die er gelijk tegenaan gaan. Zij gaan met ingang
van maart o.a. de homepage opleuken en de agenda beheren. Er zal
meer uitwisseling komen tussen de redactie van het Wijkergouwtje
en de website. Artikelen die wegens tijd- en/of ruimtegebrek het
Wijkergouwtje niet halen, zijn mogelijk wel geschikt voor de website.
Kijk dus regelmatig even op www.wijkergouw.nl voor leuke en
interessante informatie. Daar vindt u, onder de knop Actueel, ook alle
Wijkergouwtjes in full colour.
En verder is er in het budget een bedrag vrijgemaakt om, bij voldoende
ruimte, een uitneembare middenpagina in kleur op te nemen
van bij voorbeeld een tuinkalender, een overzicht van op de tuin
voorkomende vogels, een plattegrond van het tuinpark enz.
Allerlei leuke dingen om hard mee aan het werk te gaan.
En nu maar hopen dat we na alle regen en sombere dagen van de
afgelopen maanden een mooi seizoen tegemoet gaan.

Welkom nieuwe tuinders
In de afgelopen maanden zijn weer
verschillende tuinen in andere handen
overgegaan. We verwelkomen op tuin 14
Mevrouw Gimpel, op tuin 15 Mevrouw de
Groot, op tuin 86 de Heer Rots en op tuin
136 Mevrouw Wever. Chris Teunissen ging
naar tuin 10 en Mevrouw Akkerman naar
tuin 112. We wensen iedereen een fijne
tijd op Wijkergouw.

De sluitingsdatum voor het voorjaarsnummer is 1 april 2020.
We wensen iedereen een goed tuinjaar en weer veel leesplezier.
Thea Adriaansen

Rectificatie
In het Najaarsnummer 2019 staat op pagina 22 het artikel over Roël
Joles en zijn team van Bewust Boomverzorging. Roël heet dus Roël en
niet Joël, zoals abusievelijk boven het artikel vermeld stond.

3

Ringslangen op
Wijkergouw?
Tekst en foto van Fred Haaijen: Joke van Pel
Overige foto’s: Wikipedia

Hmmm, slangen. Dat roept voor veel mensen
gelijk iets griezeligs op. Men vindt ze geniepig,
gevaarlijk, ongrijpbaar, giftig en onsympathiek.
Geen aaibaar gevalletje van oh, kijk daar nou,
wat schattig. Wel eens naar het zuiden gereden
en doodgereden slangen aangetroffen op de
rijweg? Nou, daar maken ze een sport van.
Dan heb je een goede daad verricht. Weer zo’n
serpent minder.

We wandelen over het complex langs “het bos”, en Fred
loopt op de takkenwal af die langs de sloot is opgebouwd.
“O, die ringslang is hier al lang! Ideale plek, hij kan zo uit
de sloot door het gras naar de takkenwal“. En hij vertelt
dat een bewoner van de Schellingwouderdijk, die met zijn
achtertuin grenst aan de Weersloot langs ons park, een
ringslang in zijn tuin heeft waargenomen.
Discussie
“Wat is het belang van de ringslang”, vraag ik? “Die vraag
krijg ik vaker”, zegt Fred. Hij stelt een tegenvraag: “wat is
het belang van de mens?” Dan vertelt hij dat hij eens een
‘discussie’ bijwoonde van twee ringslangen die dezelfde
vragen aan elkaar stelden. De uitkomst: het belang van de
mens is dat hij mesthopen maakt van koeienstront. Hierin
kan de ringslang zijn eieren kwijt en zo is de ringslang in
Nederland terechtgekomen. Een belangrijke wisselwerking
dus. Waarom zouden we de ringslang moeten stimuleren

Symbool
Angst voor slangen is van alle tijden, in vele mythologieën
staat de slang symbool voor ongeluk en verderf. En wie is
opgegroeid met Bijbelse verhalen weet natuurlijk van Eva
die door de duivel vermomd als slang werd verleid om een
hapje van de appel te nemen. Weg paradijs.
Toch heeft de slang niet alleen een slecht imago, denk aan
de slangen uit de esculaap, het artsenteken dat staat voor
genezing. Ook staat de slang symbool voor de kringloop van
het leven (door het afwerpen van zijn oude huid om door te
kunnen groeien in een nieuwe), leven en dood.
Genoeg over zijn imago. Over op de slang die wij allemaal
kennen en die in onze omgeving rijkelijk voorkomt: de
ringslang.
Wie kan ik beter over de ringslang vragen stellen dan
aan Fred Haaijen, stadsecoloog en werkzaam in Noord.
Regelmatig lezen we over het tellen van eieren van
ringslangen in aangelegde broeihopen. Fred reageert
enthousiast als ik hem bel en hij is bereid om langs te
komen op Wijkergouw. Ik vertel hem dat er al eens een
hoop is geconstrueerd maar dat er toen geen eieren zijn
aangetroffen. “Het lukt ook niet altijd” zegt Fred. Soms
duurt het even voordat de ringslang de broeihoop in
gebruik neemt.
We spreken af voor de boerderij en het eerste dat ik van
hem krijg is een kluitje eieren waar de jonge ringslangen
zijn uitgekropen. Al een beetje ingedroogd, leerachtig,
beige bruin van kleur. Ze zijn kleiner dan ik had verwacht.
Wat zullen die ringslangetjes dan ook klein zijn die daar uit
kruipen. In het begin worden kleine insecten gegeten, al
groeiend komen grotere dieren als voedsel in beeld zoals
muizen, kikkers, salamanders. Tja, die koesteren we toch
ook?
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Fred Haaijen

natuurspeelplaats aangelegd bij de Waalenburgersingel.
Ook laten ze hier en daar stukken stam van enkele meters
staan. Door een ring uit de bast te halen sterft de boom
langzaam af en kan dan dienen als broedplaats voor
spechten.
Fred kijkt met belangstelling naar alle tuinen. Hij merkt op
dat de beschoeiingen langs de sloten erg onnatuurlijk zijn
en een belemmering vormen voor bijvoorbeeld egels om
uit de sloot te kunnen drinken. Gelukkig hebben we hier en
daar egeltrappen, een ander beleid hierop gaan voeren is
nog een hele stap. Fred vertelt niet alleen over de ringslang,
hij kijkt met een brede ecologische blik naar ons park.

Eieren in broeihoop

om op Wijkergouw eieren te komen leggen? Fred legt
uit dat door milieumaatregelen er geen ‘natuurlijke’
mesthopen meer zijn. De mest wordt geïnjecteerd in de
grond wat eigenlijk ook weer slecht is want het verstoort
het hele bodemleven op die plek. En zo frustreert deze
milieumaatregel de voortplanting van de ringslang. Dus is
het nuttig om die een handje te helpen. De ringslang maakt
deel uit van een groter geheel, het ecosysteem. En hoe
diverser dat is, hoe sterker het systeem.
We lopen al pratend verder op weg naar het haventje. We
komen langs een tuin waar kortgeleden een flinke boom is
gekapt. Fred telt de ringen, moet toch al zo’n jaar of dertig
hier hebben gestaan. Hij prijst de opbouw van plakken
boomstam tot afscheiding langs het pad. Dan komen we
bij de bootjes en het stukje grasland aan de Weersloot. Er
is net gebaggerd. Prima locatie voor een broeihoop. “Als
jullie willen, maken we begin mei een afspraak en dan
zorg ik voor materiaal om de hoop mee op te bouwen”. Ik
zie gelijk een leuke zaterdag ontstaan met een workshop
broeihopen maken… De paardenmest die in de broeihoop
wordt verwerkt verspreidt een geur die lijkt op de nestgeur
van een natuurlijke broedplaats van de ringslang. Die geur
trekt dus ringslangen aan, maar is voor ons nauwelijks
waarneembaar. In de broeihoop moet een bepaalde
temperatuur bereikt worden om de eieren uit te laten
komen.

Onze wandeling over het park is ten einde. We nemen
afscheid bij het grote hek en stappen alle twee weer op
de fiets. Ik zie uit naar de aanleg van de broeihopen om
de ringslang uit te nodigen op ons park eieren te komen
leggen. Nogmaals, de ringslang is volstrekt ongevaarlijk, bijt
niet, wurgt niet, is niet giftig en dus geen “addertje onder
het gras”.
Kijk vooral eens naar een reportage van een fietsexcursie op
youtube genaamd ‘zoektocht van de Big Five van Noord’,
met o.a. Fred Haaijen, gemaakt door Alex Molin.
https://www.youtube.com/watch?v=nl6x_v5VorA
Ook mooi om te zien: Jonge ringslangen pas uit het ei
gekomen, te vinden op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=XHTXSvIxYZE
Op de site van www.Ravon.nl, voor de bescherming van
amfibieën, reptielen en vissen, vindt u veel feitelijke
informatie over de ringslang, evenals op
www.Broeihopen.nl.

Ecologische blik
Dan, kijkend naar het Paardeneiland, “weten jullie dat hier
een ijsvogel heeft gebroed?” Goh, ik heb ze dit jaar niet
gezien, terwijl er altijd wel eentje bij mij de hoek om schiet.
Wat leuk om te horen.
In de verte horen we hoe er bomen die langs de
Zuiderzeeweg staan, gekapt worden. Fred vertelt wat
er met het hout gaat gebeuren. Van een deel wordt een

Pas uit het ei
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‘t Ommetje

Het vormt een aansluiting met de vlindertuin, via het
stille laantje, waar u wandelend even op een bankje kan
plaatsnemen om van deze heerlijkheid te genieten.

tekst en foto: Adri Muller en Pauline Polder

Een nieuw plan voor een indeling van een prachtige
groenstrook, gelegen tegenover huisje 154/158, kreeg het
startsein op 17 september 2019.

We hebben fase 1 al aardig afgerond; met het stapelen van
de stenen bankjes, gemaakt van gebruikte grindtegels, de
aanleg van het hakselpad en het realiseren van twee grote
cirkels van aarde en gras, is de basis gelegd.
Veel tuinders van ons park hebben hierbij geholpen. Dat
maakt het zo leuk, dat je samen tot resultaten komt.

Maar het is nog niet klaar!
Fase 2 komt in de winter van 2020, wanneer er wilgentenen
beschikbaar komen om gevlochten te worden tot hekjes en
schermen, die achter het pad en de bankjes komen te staan.
Tussen de schermen planten we enkele struiken, die voor
een bossfeer zullen zorgen.
Het hakselpad heeft een behoorlijke lengte, zo’n 20 meter.
Het begint of eindigt bij de grascirkel rond de boom. Deze
cirkel is hier en daar gemarkeerd met in de grond geslagen
boomstammetjes, om het maaien duidelijk aan te geven.
Ter verfraaiing komen er boomstamtafels tussen de bankjes.
Vanaf de bankjes is de bestaande natuurlijke begroeiing een
lust voor het oog. Daar is onderhoud niet echt nodig; het
blijft een rustgebied voor flora en fauna.
Fase 3 vindt in de lente plaats.
De aardecirkel wordt beplant met bijenbloemen en
-planten.
In het natuurlijke deel willen we wat groenten aanplanten
om het effect van het zgn. doorschieten te laten zien.
We hopen dat het een ‘groen bad’ zal zijn voor alles en
iedereen die hier straks ’t Ommetje gaat maken.

Workshop Wilgentenen vlechten

Aarde nodig?

Op 8 februari a.s. om 11.00 uur, tijdens
de 2e tuinbeurt, is er een basisworkshop
Wilgentenen vlechten. Na de introductie kan
het vlechten meteen in praktijk gebracht
worden op een nieuw stukje openbaar groen.
Voor de talentvolle vlechters is er die ochtend
ook een wilgentenen vlechtproject op hoog
niveau in de speeltuin.

In ons bos ontstaan hoge bergen compost. Dat is een heel
mooi gezicht, maar het zou fijn zijn als een deel hiervan wordt
weggehaald en gebruikt door de tuinders. Deze aarde is
bijvoorbeeld heel geschikt om je tuin mee op te hogen. In de aarde
zitten wel veel onkruidzaden, dus daar moet je wel rekening mee
houden: even wieden in het begin. Maar verder is het prachtige
vruchtbare aarde dat vol leven zit. Van onze eigen gerecyclede
planten, struiken en haksel.

Opgeven via de e-mail van de tuincommissie:
tuincommissiewijkergouw@gmail.com

Dus kom gezellig aarde ophalen in het bos tijdens de werkbeurten
op zaterdagochtend vanaf 7 maart a.s.
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Moerascipres
Tekst: Michael Kerkhof

De moerascipres in onze tuin
is een imperialistische groeier
en torent niet alleen hoog
boven alles uit,
maar eist ook ondergronds
veel ruimte op
Waar ik ook graaf of spit
In onze 300 vierkante meter tuin
vind ik zijn aanwezigheid
manifest in dunne en dikke wortels,
die soms tegels lichten in hun
alom stuwende dadendrang
en niet zelden
andere groeiers hinderen
In het najaar zorgt onze cipres
voor een niet aflatende hoeveelheid
naaldveren, naalden en takdelen,
vooral als de wind een handje
meewerkt om een nieuw
groeiseizoen voor te bereiden
Een reus met zachte naalden
een sponsvriendelijke bast
en een milde schaduwgever
Zorgt voor een hoop najaarswerk
maar dan heb je ook wat
om tegenop te kijken.

Gelukkig is de tuin…
Tekst: Moniek van der Kroef

Gelukkig is de tuin nog kleurloos na de kou
nu vaders emmer stom rust in de schuur
het hengsel niet meer knarsetanden wil
de deur gesloten is, de harken blijven hangen
Dat irritante bollen kleine punten
in vrolijk groen de grauwe grond uitpersen
zelfs helleborus met het diepe rood van kersen
is onbeschaamd en tegen de natuur
Hoe houd ik die uitbundigheid beperkt?
Ik wil de knoppen breken voor ze bloeien
en zorgen dat de tijd dit keer zo werkt
dat lente wijkt, de grijze dagen blijven
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TUINKINDEREN
Foto’s Felix Kalkman

Rubriek voor jonge Wijkergouwers

Het is alweer 2020!!!
Gelukkig nieuwjaar!! Helaas is het tijdens nieuwjaar en de
2 maanden daarna best koud, en dan heb je natuurlijk zin
in een warme kop chocolademelk en niet om naar buiten
te gaan.
Daarom hebben we wat leuke puzzels die je kunt oplossen
en een DIY die je zelf kunt doen. Veel plezier!!
Origami ster

Dat ben ik:
Emma Kalkman

En dat ben ik:
Emma Schouten

Samen zijn wij de Twee Emma’s
Kruiswoordpuzzel
Horizontaal
1 houd je hoofd koel
4 je eet ze met nieuwjaar
5 je kunt er een gevecht
mee houden
6 niet warm
7 wit koud spul

Verticaal
2 pop die je maakt met
sneeuw
3 houden je handen
warm
5 je glijdt ermee over ijs

Woordzoeker

Juwelenroute
Lucia van Lilaar was rond 1800 de kasteelvrouwe van
Stoutenburg. Ze was rijk. Toen de Fransen ons land
veroverden werd ze bang. Ze verstopte haar juwelen
op het landgoed, zodat de Fransen deze niet van haar
konden stelen.
Hou je van avontuur? Dan is deze route van het Utrechts
Landschap in Stoutenburg bij Amersfoort iets voor jou.
Met behulp van een GPS-apparaat en opdrachten ga je
op pad en ontdek je het landgoed. Onderweg kun je op
zoek naar de juwelen van Lucia. De route is 4 km lang
en geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Op de website
https://www.utrechtslandschap.nl/routes/kinderen/hetluciapad kan je alle informatie vinden. Veel plezier op je
wandeling.
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Tuindagboek
Tekst en foto: Jan Duvekot, tuin 88

30 september

6 oktober

‘Wat, zitten jullie hier nog steeds?’ Mensen kijken je vol
ongeloof aan als we vertellen dat we ondanks aanhoudende
regen en korter wordende dagen op de tuin wonen.
Maar we vinden het helemaal niet vervelend: na het werk
genieten we van de tuin en we eten pas wanneer het
donker is, we lezen een boek of de krant, het kacheltje
verwarmt de koude avonden, en als het al te kil wordt
kunnen we een film zien bij FC Hyena of uit eten gaan.
Bovendien: de winter duurt nog lang genoeg. De tuin
zelf laat ons ook niet gaan, want er staat nog zo veel in
bloei… heliantus, dahlia, salvia, geranium, titonia, aster.
Tja, klimaatopwarming. Achter het huisje langs de sloot
hebben we nog grote bossen basilicum, waarvan we
pesto maken, er zijn frambozen, en van de enorme struik
citroenverbena maken we likeur, die licht naar limoncello
smaakt. Een enkele avond zien we in het schemerdonker de
ransuilfamilie in een ceder neerstrijken.

Ineens is de maat vol, we gaan terug naar huis. Het
kacheltje wil niet meer aan, de zonnepanelen laden niet
meer op nu het alle dagen regent en de zon bijna niet
schijnt. ‘s Morgens sta je bibberend van de kou achter het
fornuis te wachten tot de koffie klaar is. De tuin zien we
nauwelijks meer want het is al donker wanneer je uit je
werk thuiskomt, en ‘s morgens is er geen tijd om een rondje
door de tuin te maken. En dagelijks regen ik nat op weg
van en naar mijn werk. Dat droogterecord van 2018 lijkt nu
definitief voorbij.

Zelf likeur van citroenverbena maken
Van citroenverbena, hier vaak met de Franse naam
verveine aangeduid, kun je natuurlijk een lekkere thee
maken, maar een mens heeft soms behoefte aan iets
sterkers. Dan is likeur maken een uitstekend idee. Dit
recept kreeg ik van een vriend uit Frankrijk, die het weer
geleerd had van zijn Italiaanse schoonouders. Zet 40
blaadjes citroenverbena op een liter pure alcohol – een
paar takjes kan ook, het luistert niet zo nauw. Doe er 40
suikerklontjes bij (afhankelijk van hoe zoet je het wilt
hebben) en laat twee weken trekken, maar langer mag
altijd. Zeef dan het goedje, giet er twee liter water bij:
streef naar een alcoholpercentage van 30 tot 40 procent.
Bewaar in goed afsluitbare flessen, op een donkere
plaats want dan blijft de likeur mooi groen. Zet je ze in
het licht, dan wordt het drankje bruin.
Wie alcohol te omslachtig vindt, kan wodka gebruiken.
Dan hoef je geen water toe te voegen.
Gebruik altijd consumptiealcohol en geen alcohol
om schoon te maken; dat is zwaar giftig. Je kunt
consumptiealcohol kopen bij de slijter tegenover de
Hema in de Ferdinand Bolstraat. Goedkoop is het niet:
32 euro per liter, want je moet er accijns over betalen,
maar dan heb je genoeg voor ruim 3 liter likeur. Wie
slim is neemt het mee uit Italië; 16 euro per liter. Op
internet bestellen kan ook.

10

Tuinpark Wijkergouw

12 oktober
De zon schijnt! Je wist niet dat dat er nog in zat. Het
seizoen is nog niet afgelopen. De tropische planten hebben
niet door dat de winter in aantocht is en produceren hun
belachelijk grote bladeren alsof ze het eeuwige leven
hebben: bananen, olifantsoor, rijstpapierplant zijn nu op
hun mooist en geven de tuin een tropisch accent.
Inmiddels zijn de druiven rijp en je weet niet wat je met al
die kilo’s aan moet. Kweeperen zijn er in overvloed, je bakt
een taart, maakt compote en gelei, en geeft de rest weg aan
iedereen die ze maar wil hebben.

19 oktober
Als het seizoen voorbij is, is dat geen einde maar het begin
van het volgende.
Primula’s hebben zich rijkelijk uitgezaaid en krijgen een
plaatsje langs het pad buiten de tuin, evenals het stinkend
nieskruid, helleborus foetidus. De muurbloemen gaan naar
de boerderijtuin, waar ze een haagje moeten vormen langs
de ingang. Hopelijk verdragen ze de natte grond daar. Bij
de blauwe supermarkt waren tulpenbollen te koop voor
75 cent per zakje. Het proberen waard nadat eerdere jaren
woelmuizen, konijnen, ratten – welk vraatzuchtig gedierte
eigenlijk? – alle tulpen hadden uitgegraven en opgegeten.
Tijd om de balans op te maken: welke planten deden het
afgelopen zomer goed, welke waren niet interessant en
kunnen weg? Tijd ook om de border om te gooien, planten
te scheuren of ergens anders neer te zetten waar ze beter
tot hun recht komen.

26 oktober
Baggeren en de sloot schoonmaken. In waadpak spring ik de
plomp in om alle riet dat de doorstroming verhindert, weg
te halen. Ik sta tot mijn middel in het water en mijn laarzen
zuigen zich vast in de zwarte smurrie op de bodem. Koud is
het niet, maar een dag later stink ik nog naar modder.

3 november

17 november

De eerste dahlia’s zijn uit de grond. We leggen de knollen
op tafel om te drogen. Daarna pakken we ze in kranten in
en bewaren ze op een vorstvrije plek tot volgend voorjaar.
Ik schilder de net gerepareerde vensterbanken van het
tuinhuisje. Door de kou wil de verf niet drogen. Een dag
later plakken er honderden blaadjes in; het lijkt wel een
herfsttafel, maar dan zonder paddenstoelen. Van Aleid krijg
ik een grote pol crocosmia’s, die ik in de zomerborder bij de
boerderij zet.

De boerderijtuin ligt er haveloos bij. Door de voortdurende
regen kwam het niet van tuinieren. De grond was te nat
en planten scheuren en verzetten lukte nauwelijks in deze
zompige, plakkerige grond. Een kleine inspectie leert ook
dat er planten gepikt zijn. Een heliopsis ‘Burning Heart’ is
verdwenen, en helianthus ‘Bigelovii’ is daarbij genadeloos
uit de grond gerukt en ligt verdroogd op de grond. Ik mis
een paar lavendels. Tja, zo wordt zo’n tuin nooit wat. In
de borders langs de ingang is stachys monnieri ‘Hummelo’
bezweken door de overvloedige regen, evenals monarda
‘Bee Happy’. Nou ja, volgend jaar een nieuwe kans.

10 november
Tijd voor wat kleine klusjes: de olifantsoren zetten we op
een warmere plaats, waar ze kunnen wennen aan lagere
temperaturen. Als het echt koud wordt, bewaren we
de knollen op een vorstvrije plek. De grote conifeer van
Hillechien ligt nu bij ons als haksel onder de bomen en
langs de sloot. De populierensnippers die we eerder dat jaar
hadden gestrooid, waren binnen een paar maanden verteerd.

Mijn natuur blijft
Overgenomen van de Vlinderstichting

De pracht van de Nederlandse natuur onder de aandacht
brengen op sociale media, dat beoogde projectleider van
de Vlinderstichting Anthonie Stip toen hij op 14 november
2019 de hashtag #MijnNatuurBlijft startte. Inmiddels doen
veel mensen mee.
Aanleiding
De aanleiding voor #MijnNatuurBlijft is de aankondiging
van het kabinet om te bekijken of beschermde Natura2000gebieden in ons land herschikt of verplaatst kunnen
worden, in het kader van de aanpak van de stikstofcrisis.

7 december
Tijd om de waterleiding door te blazen en de geiser in te
pakken met oog op de vorst. Er is nog genoeg te doen.
Olifantsoren en bananen op een vorstvrije plaats zetten, de
rijstpapierplant in veiligheid brengen. En eind december wordt
het tijd om de druif rigoureus terug te snoeien. En dat is dan
meteen het allereerste begin van het nieuwe seizoen. We
kunnen haast niet wachten.

de natuur betekent, niet alleen voor planten en dieren,
maar ook voor mensen, is dat een bijzondere stap. Wij zijn
afhankelijk van de schone lucht en schoon water, bestuiving
en nog veel meer. Dat alles levert de natuur ons. Om nog
maar te zwijgen van de intrinsieke waarde van natuur”.
Het opgeven van Nederlandse natuur is geen optie.
We hebben natuur nodig: voor een mooie en gezonde
leefomgeving, om even lekker te ontspannen en om van
haar schoonheid te genieten. Natuur die tegen een stootje
kan en unieke planten en dieren een thuis biedt. Samen
komen we op voor onze Nederlandse natuur. Deel onder de
hashtag #mijnnatuurblijft een foto van natuur dichtbij die
jij wilt behouden. En deel met Nederland waarom jij vindt
dat deze natuur moet blijven.

Anthonie Stip verbaast zich daarover: “Als je bedenkt wat
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Vette trekvogels
vliegen ver
Informatie van vogelbescherming.nl

De trekvogels in uw tuin
Zanglijsters en spreeuwen stortten zich
massaal op de struiken die bessen geven, zoals
vuurdoorn, vlier, Geldere roos) want dat is
ideaal trekvogelvoer. Ze kunnen per dag hun
lichaamsgewicht aan bessen eten, net zo lang
tot ze helemaal klaar zijn voor hun trek naar
Frankrijk of Zuid-Engeland.
Waarom trekken vogels ’s winters weg?
Vogels trekken ’s winters niet zuidelijk om vorst en sneeuw
te ontvluchten, want kou kunnen ze prima hebben, zolang
ze maar genoeg eten. Uit voedsel halen ze namelijk de
energie om warm te blijven. Het knelpunt is dus eten: ’s
winters kruipen de insecten diep weg en zijn de dagen kort,
dus is er minder zoektijd. Veel vogels trekken dan zuidelijk,
omdat voedsel vinden daar gemakkelijker is.

voedingsstoffen en te veel kou). Bij vochtig weer, of harde
wind, kan dat al gebeuren bij temperaturen net onder 0
°C. Het is een strategie: beter overleven zonder tenen, dan
doodvriezen met tenen.
Vogeltenen zijn bedekt met vorstbestendige schubben.

Vogeltenen anders dan mensentenen
Wat is er nu bij vogeltenen anders dan bij mensentenen?
Om te beginnen zijn vogeltenen bedekt met een fikse laag
vorstbestendige schubben. Die zijn namelijk gemaakt van
keratine. Dat is een taai, vezelig eiwit, vergelijkbaar met wat
in onze haren en nagels zit. En belangrijk: het bevriest niet.

Geen spieren
Verder bevatten vogelpootjes geen spieren, maar alleen
pezen. En die gebruiken veel minder energie dan spieren,
dus hebben minder bloedtoevoer nodig. Geeft dus niets als
de bloedvaten daar vernauwen. Als er tijdelijk nét genoeg
bloed doorstroomt voor de noodzakelijke vervanging en
groei van de huid en de nagels is het best.

Er zijn vogels die altijd trekken (gierzwaluw), vogels die
altijd hier blijven (huismus) en vogels die ieder jaar opnieuw
bepalen wat ze doen (roodborsten, lijsters en spreeuwen).
Hoe ze het aanpakken hangt af van hun leefwijze.
De vogels die hier blijven helpen we natuurlijk door nu de
nestkasten schoon te maken (met kokend water en een
harde borstel) of een nieuwe op te hangen. Pluspunt daarbij
is, dat de vogel er vast aan went en u een grotere kans hebt
op een nestje in de lente.

Waarom bevriezen vogelpoten niet?
Vogelpootjes zijn klein, dun en bloot. Die bevriezen met al
die nachtvorst. Tenminste, dat zou je denken, want onze
tenen redden dat vaak niet zonder bescherming. Maar
vogelpoten bevriezen níet. Hoe is dat mogelijk?
Voor de duidelijkheid: wat gebeurt er bij bevriezing? Als het
vriest, vernauwen de bloedvaten in vingers, tenen, oorlellen
en andere onbedekte lichaamsdelen die ‘misbaar’ zijn.
Daardoor verliest het lichaam minder warmte aan de koude
buitenlucht en kunnen de echt onmisbare onderdelen, zoals
hersenen en andere organen, warm blijven.
Mensentenen bevriezen, vogeltenen bevriezen níet

Overleven zonder tenen
Een nadeel van het vernauwen van de bloedvaten: doordat
er minder bloed door die lichaamsdelen stroomt, kunnen
de cellen beschadigen en afsterven (te weinig zuurstof en
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Extra maatregelen
Nu lopen vogels ondanks die vernauwde bloedvaten, tóch
nog kans te veel warmte te verliezen door de poten als het
vriest. En dus de nacht niet te overleven. Dat vraagt om
extra maatregelen. Daarom hebben veel vogels ook nog
een soort warmtewisselaar in hun poten. Zo bijzonder, dat
de wetenschappers die dit beschreven het ‘wondernet’
noemden.

Het wondernet
Het wondernet, zo kort mogelijk samengevat is dit: Het
warme bloed dat vanuit het lichaam komt, stroomt in de
poten vlak langs het koude bloed dat vanuit de poten op de
terugweg is naar het hart. Zo wordt dat ‘koude poten bloed’
voorverwarmd voordat het weer het lijf instroomt en blijft
het lichaam warm. En het ‘warme lijf bloed’ dat naar de
poten stroomt koelt vast een beetje af, zodat via de poten
niet te veel warmte verloren gaat. Die warmte stroomt terug
het lijf in en blijft dus behouden. Alle beetjes helpen.
Extra wonderlijk: in de zomer helpt dat wondernet vogels
juist om af te koelen.

Extra wonderlijk
Extra wonderlijk: in de winter ligt de terugkerende ader
in de kern van de poot, zodat weinig warmte verloren
gaat. In de zomer verplaatst deze ader zich echter naar de
huid, zodat het bloed juist gemakkelijk overtollige warmte
kwijtraakt. Ook weer belangrijk, want vogels kunnen niet
zweten en koelen af via poten, snavel en mondholte.

op één poot staan en houden de andere poot tegen het
warme lijf. De laatste vogeltroef tegen blote, onbedekte,
bevriezende tenen: tóch bedekken.

Om te voorkomen dat ze vastvriezen op het ijs, halen
eenden een laatste -logische- truc uit de doos.

Toch bedekken
Al met al blijven vogelpoten ’s winters een paar graden
boven de omgevingstemperatuur. Toch gebeurt het wel eens
dat eenden vastvriezen als ze te lang op het ijs staan. Om
dat te voorkomen, gaan ze op hun buik liggen en trekken
de poten op tussen de buikveren. Of ze gaan afwisselend

De strip van Pauline
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Verslag 73e Algemene Ledenvergadering,
16 november 2019
Aanwezige bestuursleden: Andrea van Pol, Nelleke Bosland,
Marion Cornelissen, Diny Teekman, Margot van de Zilver,
afwezig met bericht: Annemieke Timmerman.
Aanwezige (stemgerechtigde) leden: 61
Vertegenwoordiging Bond: Bert Kuyt, Maarten Cox
Technisch voorzitter: Klaas Breunissen
Notulist: Loes Markenstein

3. Verslag 72e Algemene Ledenvergadering, 18 mei
2019
Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van het
verslag wordt aangegeven dat er nog steeds problemen zijn
met de veiligheid van waterputten op het complex. Dit punt
wordt met urgentie toegevoegd aan de actielijst voor het
klusteam.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 14.04 uur. Hij stelt
voor om het voorgestelde agendapunt 5 (Stand van zaken
2019) onder te brengen bij punt 2 (Mededelingen bestuur).
En om agendapunt 9 (Beleidsplan Bond van Volkstuinders)
te behandelen als punt 4 in verband met de aanwezigheid
van de vertegenwoordigers van de Bond bij de behandeling
van dit punt. De vergadering stemt in met deze agenda.

4. Beleidsplan Bond van Volkstuinders (Vroegop
najaar 2019)
Maarten Cox (Bond van Volkstuinders) geeft aan dat het
Beleidsplan in oktober 2019 in concept aan de tuinparken
is toegestuurd. De Gemeente werkt momenteel aan een
visie op het belang van groen in de stad en het is belangrijk
om daarbij ook de visie van de tuinparken in te brengen.
Momenteel is het College van Burgemeesters en Wethouders
zeer ‘groen’, maar er moet een visie komen die stabiliteit
voor de langere termijn biedt. De Bond is dan ook bezig
om met de Gemeente te bekijken of er huurcontracten
voor langere termijnen met de tuinparken kunnen worden
afgesloten. De insteek van de Bond is daarbij ‘zo lang
mogelijk’, maar de Gemeente is daarover niet duidelijk.

2. Mededelingen vanuit het Bestuur
• Het bestuur vraagt de aanwezigen stil te staan bij het
overlijden in de afgelopen periode van de tuinders
Ger Lobby (tuin 221), Jan Wiering (oud-lid) en het
onverwachte overlijden van Cor Engelander.
• Er zijn dit jaar vijf nieuwe tuinders bijgekomen. In april
2020 komen er naar verwachting vijf huisjes beschikbaar
voor nieuwe tuinders. De wachtlijst bedraagt
ondertussen 600 gegadigden.
• Het regio-overleg tussen de zes tuinparken in Noord
is na jaren stilte weer opgepakt. Hierdoor kunnen we
ervaringen uitwisselen en samen optrekken jegens de
gemeente.
• Op 5 oktober 2019 heeft stadsdeelwethouder Saskia
Groenewoud een bezoek gebracht aan Wijkergouw
waarbij zij – ook door het goede weer en een
uitstekende lunch – een goede indruk heeft gekregen
van ons park. Zij toonde zich betrokken bij het behoud
van voldoende groen in Amsterdam.
• De toegankelijkheid van de boerderij voor minder
validen zal worden aangepakt, waarbij ook de
toiletruimte zal worden betrokken.
• Tuinders worden opgeroepen om zelf tijdig over te gaan
tot afsluiting van het water, omdat de centrale afsluiting
van de waterleiding pas plaatsvindt als er vorst komt,
maar dan wel snel. Het is verstandig als tuinders zelf
daarvoor al de nodige maatregelen hebben getroffen.
• De twee AED-apparaten worden veiligheidshalve
gedurende het winterseizoen bewaard in de boerderij,
ook om diefstal te voorkomen.
• Het bestuur geeft aan dat het bestuur goed draait.
Via de Bond is een training over meerjarig onderhoud
gevolgd en ook overigens neemt de ervaring met
bestuurswerk toe. Wel is er zorg dat nu het (oudere)
kader van actieve leden wegvalt er gaten gaan vallen in
reguliere activiteiten. Het is van belang dat er voldoende
leden bereid zijn om klussen op te pakken, omdat er
anders kosten voor inhuur moeten worden gemaakt.
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Het is belangrijk om per tuinpark de specifieke kwaliteiten,
in relatie tot de omgeving te benoemen en een Plan van
Aanpak te maken om de zichtbaarheid en beschikbaarheid
van het groen in de tuinparken te bevorderen. Het belang
van groen in de stad wordt gezien, maar dat groen moet
ook zoveel mogelijk worden gedeeld. Nu worden soms
tuinparken gezien als ‘privaat gebruik van gemeentelijke
grond’.
Marion Cornelissen (bestuur) onderstreept het belang om als
Wijkergouw deze handschoen goed op te pakken, waarbij
punten als medegebruik en natuurlijk tuinieren verder
uitgewerkt kunnen worden. Het bestuur wil in het voorjaar
2020 een concreet stuk hierover aan de ledenvergadering
voorleggen. Een brainstormsessie met geïnteresseerden zal
worden belegd (actiepunt).
Chris (tuin 59) vraagt naar de ruimte in het contract met
de Bond om medegebruik ook per tuin mogelijk te maken,
bijvoorbeeld voor vrienden of aspirant-leden. Er is een pilot
gaande met niet-commercieel medegebruik op een ander
park. De Bond geeft aan dat de voorwaarden dan helder
moeten worden gemaakt.
Thea (tuin 45) vraagt naar de mogelijkheden voor
commerciële exploitatie van de boerderij. De Bond geeft
aan dat dit in het Plan van Aanpak opgenomen kan worden,
zodat het een beslispunt wordt.
Pauline (tuin 159) vraagt naar de mogelijkheden om
aspirant-leden bij de tuinbeurten te betrekken. De Bond
geeft aan dat dit een verzekeringskwestie is en dat die

aspirant-leden dan niet verzekerd zijn. Opgemerkt wordt
dat wellicht de gemeentelijke verzekering van vrijwilligers
hiervoor een oplossing biedt. Dit moet verder worden
uitgezocht (actiepunt).

•

•
Van Leeuwen (tuin 218) vraagt naar de mogelijkheid
om beschikbaar komende huisjes voor gebruik door
bijvoorbeeld bejaarden open te stellen. De Bond geeft aan
dat andere parken hiermee experimenteren, maar dat de
beschikbare plekken niet altijd gevuld worden.
Ingrid (tuin 74) suggereert om scholen meer te betrekken,
bijvoorbeeld door de inrichting van schooltuintjes en het
verzorgen van een educatief programma. De Bond geeft aan
dat Dijkzigt elk jaar zo’n programma aanbiedt, met groot
succes.
Phillipa (tuin 178) merkt op dat het belangrijk is om ook te
spreken met de omgeving van Wijkergouw, bijvoorbeeld
met de wijkpost, om te peilen waaraan behoefte bestaat.
Laeticia (tuin 26) geeft aan dat bij de diverse vormen van
medegebruik er oog moet zijn voor de veiligheid. De Bond
bevestigt dat dit punt goed doordacht moet worden en in
het Plan van Aanpak moet worden opgenomen.
Klaas Breunissen sluit de discussie af, onder dank voor
de inbreng. Hij vraagt en verkrijgt een mandaat voor de
delegatie naar de Bondsvergadering (14 december 2019) om
in te stemmen met de richting en acties zoals voorgesteld
door de Bond.
5. Begroting 2020
Nelleke Bosland geeft aan dat een schriftelijke toelichting
bij de begroting is opgenomen in het Wijkergouwtje, die zij
niet zal herhalen. Als bijzondere punten haalt zij naar voren:
• dat inkomsten uit boetes niet meer zijn opgenomen
in de begroting, maar dat boetes nog wel uitgedeeld
kunnen worden (met pijn in het hart);
• er gezocht wordt naar nieuwe adverteerders voor het
Wijkergouwtje;
• dat bekeken gaat worden of op de kosten voor afvoer
van vuilnis (momenteel 4000 euro) kan worden bespaard,
maar over alternatieven wordt heel verschillend gedacht;
• er wel kosten en inkomsten voor activiteiten zijn
begroot, maar dat er nog geen concrete plannen
zijn. Het zou prettig zijn als een activiteitencommissie
hiervoor verantwoordelijkheid neemt. Bij gebrek aan
zo’n commissie zijn organisatoren van losse activiteiten
natuurlijk ook welkom;
• na afweging van de marges op de producten in de
kantine is besloten af te zien van een verhoging van de
prijzen;
• om te komen tot een meerjarenonderhoudsplan er een
nulmeting zal worden gedaan en externe deskundigheid
zal worden ingehuurd, omdat dergelijke expertise op
Wijkergouw niet te vinden is.
Joke van Pel (tuin 128) geeft namens de kascommissie aan
dat:
• is gesuggereerd om de marges in de kantine te verhogen
tot het niveau dat de Belastingdienst toelaatbaar
acht, maar dat het bestuur die suggestie niet heeft

•

overgenomen
is gesuggereerd om de relatie tussen de begrotingen
voor de diverse commissies en de beleidsvoornemens van
het bestuur te verduidelijken
geconstateerd is dat de kastekorten door beter toezicht
en instructies zijn gedaald tot een aanvaardbaar niveau
de leden geadviseerd wordt om in te stemmen met de
begroting 2020

Diverse leden reageren op het punt van de vuilnisafvoer,
maar Nelleke Bosland geeft aan dat de kosten in de
begroting 2020 nog zijn opgenomen en het dus nu nog
geen beslispunt is. Leden die dit na aan het hart gaat,
kunnen zich melden bij het bestuur (actiepunt).
Thea (tuin 45) vraagt om toelichting bij de posten
‘huisvesting’ (daling) en ‘kantoorkosten’ (stijging). Nelleke
Bosland geeft aan dat in 2019 een nieuwe CV-ketel is
aangeschaft en dus de kosten voor huisvesting in 2020
kunnen dalen. In 2020 wordt de ICT vernieuwd en dat
verklaart de stijging van die kostenpost.
• De ledenvergadering stemt unaniem in met de begroting
2020.
• De ledenvergadering stemt unaniem in met de
bestemming van het overschot 2019 voor de aankoop
van terrasmeubilair, met als kanttekening dat de kosten
van opknappen van het terras ook ten laste van dit
bedrag mogen komen.
6. Natuurlijk tuinieren
Natuurlijk tuinieren is een van de sterke punten die naar
voren gebracht zullen worden in het Plan van Aanpak
richting de Gemeente en de directe omgeving. Suggesties
voor vervolgacties zijn welkom (actiepunt).
Thea (tuin 45) geeft aan dat de tuincommissie werkt
aan natuurlijke bestrijding van het probleem van de
eikenprocessierups, bijvoorbeeld door het versterken
van de omstandigheden voor de natuurlijke vijanden (bv
koolmezen).
Marga (tuin 209) geeft aan dat tuinders gestimuleerd zullen
worden om ook in eigen tuin meer wilde bloemen te zaaien,
in aanvulling op het beheerplan voor het gemeenschappelijk
groen.
Jos (tuin 158) vraagt om een heldere omschrijving van
wat onder natuurlijk tuinieren wordt verstaan, het is
toch meer dan alleen het niet gebruiken van chemische
bestrijdingsmiddelen?
Jacqueline (tuin 50) ondersteunt het pleidooi om dit beter
en gedetailleerder uit te werken, zowel richting tuinders als
richting Gemeente.
7. Handhavingsbeleid
Andrea van Pol brengt in, dat het bestuur soms door
tuinders met klachten wordt gevraagd om de rol van politie
te spelen, om de naleving van regels te bevorderen. Dit
speelt bij diverse problemen, zoals overlast van katten,
honden, rommel, auto’s op de tuin, opslag op parkeerplaats.
Het bestuur vindt dat tuinders zich bewust moeten zijn van
de regels op deze punten en roept hen op zich daaraan ook
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te houden. Het is logisch dat tuinders die geconfronteerd
worden met dit soort gedrag, mensen hierop aanspreken.
Als dat gebeurt, dan is een grote mond terug niet wat we
mogen verwachten. Het bestuur roept iedereen op om
fatsoenlijk met elkaar om te gaan in dit soort zaken. Wij
zijn samen Wijkergouw en samen verantwoordelijk voor ons
tuinpark.
•
8. Besteding beleggingsgeld aan milieuvriendelijke Cv
Een milieuvriendelijke Cv-installatie is reeds aangeschaft,
dit is terug te vinden in de jaarrekening 2019. Het bestuur
vraagt de instemming van de ledenvergadering om het
bedrag van aankoop ten laste te brengen van de van de
Bond te verkrijgen bijdrage 2019 voor duurzame energie. De
ledenvergadering stemt hier unaniem mee in.
9. Ontwikkelingen in de buitenwereld
Klaas Breunissen werkt samen met andere groepen in
Schellingwoude aan een plan voor behoud en vergroening
van de zgn. Schellingwoudescheg, een van de ‘Groene
Longen’ van Amsterdam.
10. Rapportage Commissies
Bij veel commissies is sprake van vacatures, dus leden
worden opgeroepen om zich aan te melden en actief te
worden.
• Activiteitencommissie: is een slapende commissie die
opnieuw opgericht zou moeten worden. Oprichting van
een ad hoc commissie voor eenmalige activiteiten is ook
mogelijk.
• Arbo en BHV commissie: meldt dat de AED’s in de
boerderij worden bewaard tijdens de winter. Pauline
(tuin 159) vraagt waar men zich kan opgeven voor een
AED-cursus. Het bestuur geeft aan dat bij voldoende
animo een cursus in de boerderij wordt gegeven.
• Bouwcommissie: heeft in 2019 de taxatie van zeven
huisjes verzorgd; voor maart 2020 is er de klus om vijf
huisjes te taxeren, zodat die in april 2020 kunnen worden
verkocht. Er is aanschaf van beter materiaal voor de
taxatie gepland en begroot. Gevraagd wordt (tuin 189)
waar hout voor beschoeiing kan worden verkregen. De
bestelling daarvan is om onduidelijke reden vertraagd.
Het bestuur geeft aan dit lang geleden te hebben
goedgekeurd. Dus de bestelling kan en moet zo snel
mogelijk gedaan worden. Gevraagd wordt (tuin 210) of
er loden waterleidingen in gebruik zijn op Wijkergouw.
Daarvan is in het centrale deel geen sprake, wellicht wel
in individuele huisjes.
• Barcommissie: geeft aan dat er voldoende mensen zijn,
maar te weinig activiteiten en dus te weinig werk. Ze
kunnen meer aan en hopen dat meer mensen activiteiten
willen organiseren.
• Inkoopcommissie: geeft aan dat de gasverkoop stabiel
is, maar de verkoop in de winkel terugloopt. De reden
daarvoor is niet bekend.
• Interieurcommissie: geen opmerkingen.
• Kascommissie: heeft twee nieuwe leden mogen
verwelkomen, terwijl twee leden nu terug treden (Joke
en Christine).
• Klusteam: wordt 1x per maand samengesteld uit
vrijwilligers met tuinbeurt en heeft de afgelopen tijd
onder andere regenafvoer vervangen en geschilderd
bij de winkel. Omdat Chris en Nico terugtreden als
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•

•

•

coördinatoren wordt vervanging gezocht, die met name
zorgen voor planning, voorbereiding en benodigde
materialen. Gevraagd wordt (tuin 109) of het niet
mogelijk is om klussen af te maken bij opeenvolgende
(tuin-)beurten in plaats van een interval van een
maand. Ellen geeft aan dat de tuincommissie dat nu al
ondersteunt.
Lunchcommissie: geeft aan dat men goed draait, maar
wel extra mensen en beter materiaal nodig heeft. Ellen
(tuin 148) suggereert dat hiervoor misschien 75+ers
kunnen worden gevraagd, die geen tuinbeurten meer
hoeven te doen maar zo toch nog actief kunnen zijn.
Redactiecommissie: meldt dat nieuwe adverteerders
voor Wijkergouwtje nodig zijn. Vanwege de kosten blijft
Wijkergouwtje in zwart-wit. Bekeken zal worden hoe
andere parken een blad in kleur weten te realiseren.
Voor de website hebben zich vrijwilligers aangemeld.
Bekeken zal worden hoe de website hoger in de ranking
bij Google kan komen.
Tuincommissie: zoekt versterking voor de bemensing van
het terreintje en werkt aan geleidelijke vervanging van
de gebruikte apparatuur door duurzame alternatieven.
De proef met gruis op het hoofdpad zal in najaar
2020 worden geëvalueerd. Jos (tuin 158) vraagt of de
grasheuvels gehandhaafd blijven. Marga geeft aan dat
dit de bedoeling is.
Waterleidingcommissie: geen opmerkingen.

11. Bestuurssamenstelling
Diny Teekman is na verloop van de termijn van drie jaar
herbenoembaar voor drie jaar. Zij geeft aan dat ze de
afgelopen jaren veel expertise heeft opgedaan en die graag
de komende jaren wil blijven inzetten.
De kiescommissie (Pauline en Laeticia) maakt bekend dat
de 61 aanwezige stemgerechtigde leden instemmen met de
herbenoeming.
12. Rondvraag
Thea (tuin 45) dringt er bij het bestuur op aan dat de leden
goed gewezen worden op de verantwoordelijkheden die
horen bij lidmaatschap van een vereniging. Verder vraagt
zij zich af waarom de voorzitter van de Bond (op een ander
tuinpark) maar eens per twee jaar baggert, terwijl wij dat elk
jaar moeten doen. Voorzitter van de bond is benaderbaar
Van Leeuwen (tuin 186) merkt op dat het lang duurt voordat
je bij een calamiteit (bv lek in de waterleiding) contact
hebt met iemand die er iets aan kan doen. Hoe moet dat
in het winterseizoen? Gesuggereerd wordt om dergelijke
nummers, bijvoorbeeld op de betreffende pagina van het
Wijkergouwtje, in het bord bij de boerderij op te nemen.
Joop (tuin 208) merkt op dat de informatie over de
toegankelijkheid van het park te wensen overlaat, waardoor
regelmatig mensen bij het schapenlaantje voor een dicht hek
staan. Is dit niet beter aan te geven? Dit is een kwestie die bij
de bouwcommissie en/of de tuincommissie wordt gelegd.
Thom (tuin 167) bedankt van Leeuwen en Joop voor de hulp
bij het maken en plaatsen van de bewegwijzeringsplaatjes.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdrages en
sluit de vergadering om 16.10 uur.

De Buitenwereld
In deze rubriek behandelt Klaas Breunissen elke keer een onderwerp of
gebeurtenis waarvan de uitwerking ook afstraalt op ons tuinpark.
Tekst, foto van het ruige Rietland en tekening: Aangeleverd door Klaas Breunissen

Schellingwouderscheg
De Schellingwouderscheg is een
groene long voor de bewoners.
Tuinpark Wijkergouw is onderdeel
van een initiatief om de kwaliteit van
de verschillende groengebieden te
vergroten.
Er is zo veel groen in ons deel van
Amsterdam-Noord binnen de ring. Kijk
maar mee op de kaart.
Om te beginnen natuurlijk ons eigen
tuinpark Wijkergouw en dat van
de buren: Rust en Vreugd. Op de
tuinparken staat het actief tuinieren
voorop en ze zijn een oase voor vogels,
insecten en vele andere dieren en
planten.
Tussen Wijkergouw en Rust en Vreugd
ligt een weiland, het pad naar de
bushalte en een prachtige sloot,
de Weersloot, die een belangrijke
natuurverbinding is tussen het groen
binnen en buiten de ring.
Ruig
Als we ons tuinpark via het meest
westelijke hek verlaten, zien we aan
de overkant van de Zuiderzeeweg
een grote vijver met gazon en
bosschages eromheen. Dat is het
Schellingwouderbreekpark, een
buurtpark waar de omwonenden en
ganzen graag gebruik van maken.
Als we de Schellingwouderdijk
oplopen, zien we aan de IJ-kant
sportparken, weilanden met
paarden, wilde begroeiing. Dat is het
Schellingwouderpark, prachtig gelegen
tussen dijk en het water van het IJ.

in geweest zijn, want het is voor
wandelaars slecht ontsloten. Voor de
natuur is het echter een paradijs waar
de ijsvogel, het goudhaantje en de
noordse woelmuis zich thuis voelen.
Aansluitend ligt het Vliegenbos, het
oudste stadsbos van Amsterdam.
Bescherming
Al deze groene gebieden genieten
enige gemeentelijke bescherming
tegen bebouwing of aantasting door
de aanleg van nieuwe wegen. Ze
zijn onderdeel van de zogenaamde
Hoofdgroenstructuur, die de gemeente
wil versterken en beschermen.
Een aantal bewonersgroepen
hebben zich verenigd omdat zij
vinden dat de bescherming van de
groengebieden in Noord sterker
moet worden en de kwaliteit ervan
verhoogd. Juist in deze tijd, nu er
allerlei plannen worden gemaakt
voor nieuwe woningbouwlocaties en
verkeersontsluitingen.
Verbinding
Zo is de Initiatiefgroep Groene Longen
ontstaan. Tuinpark Wijkergouw zit
daar ook bij. De Initiatiefgroep noemt

al die groengebieden samen de
Schellingwouderscheg.
De Initiatiefgroep heeft een visie op
het gebied geschreven, organiseert
regelmatig excursies en soortentellingen
in de deelgebieden, zoekt de publiciteit
en lobbyt bij de politiek van stadsdeel
Noord en bij de centrale stad.
In een drukker wordende stad is dat
groen onmisbaar. Voor bewoners
om er te genieten en ontspannen
en om voor verkoeling te zorgen als
het zomers erg warm wordt. Als de
gebieden beter met elkaar verbonden
worden, verhoogt dat de kwaliteit van
de natuur, en dat is goed en gezond
voor de mens. Ook kan de verbinding
tussen de Schellingwouderscheg en het
landelijk gebied van Waterland buiten
de ringweg beter worden. Denk daarbij
aan de verbinding via de Weersloot en
via de Durgerdammerdijk.
Facebook
De Initiatiefgroep heeft een eigen
pagina op Facebook, waar u vriend
van kunt worden en extra informatie
vindt. Ze wil op 6 juni 2020 opnieuw
een natuurinventarisatie houden in de
groengebieden van Schellingwoude.
Informatie over hoe tuinders aan die
inventarisatie mee kunnen doen, volgt
nog.

Terug naar de Zuiderzeeweg lopen
we de Nieuwendammerdijk op.
Daar zien we links voor ons een ruig
natuurgebied liggen: het Rietland.
Weinigen van ons zullen er ooit
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In het Zonnetje
Tekst en foto: Joke van Pel

In deze rubriek zetten we elke keer één van
de commissies, projecten en/of vrijwilligers
van Wijkergouw in het Zonnetje. Dit keer:

Cobie van Gent
Het is zondagmiddag, de leden van het Wijkergouwkoor
komen net naar buiten lopen als ik Cobie ontmoet voor de
boerderij, gezeten op haar rollator, druk in gesprek. “Ha,
daar is mijn afspraak” roept ze al van ver. We wandelen naar
het terreintje en doen maar even net of ‘haar winkeltje’
open is. Ik maak een foto van Cobie achter het bureautje
zoals ze al vele jaren door tuinders gezien wordt wanneer ze
zand, aarde of stenen bestellen. Hoe lang doe je dit al? “Ach
gut, dat weet ik niet meer, al jaren”.

Hysteria
Dan strijken we neer in haar tuin aan de vogelsingel, een
mooie rustige plek, je hoort het geruis van de populieren
waar zij meteen op viel toen ze ging kijken naar deze tuin.
Een blauw huis en schuur, donkerblauwe tafel en stoelen,
lekkere volle tuin, ik voel me er meteen thuis. Ik zie grote
peulen hangen aan een woekerende plant en vraag gelijk
maar even wat dat zijn.” Oh, die zijn van de wisteria, noem
ik altijd de hysteria want dat ding groeit zo enorm hard, kan
hem elke week wel terugsnoeien”. Het is half september en

nog heerlijk weer, we gaan buiten zitten met een kop thee
en raken aan de praat.
Coby is in 1991 neergestreken op Wijkergouw. Ze viel op
dit tuinpark door de landelijke ligging, de schapen en
lammetjes in de wei. Het herinnerde haar aan haar opa die
zo’n volkstuintje aan de spoorlijn had, en die bij elk bezoek
met tassen vol bloemen en groenten aan kwam zetten.
Vrienden van haar hadden hier ook een tuin. Ze had
eigenlijk nooit aan Noord gedacht. Toen ze dit huisje kocht
werd ze door het bestuur nog wel gewaarschuwd, weet
waar je aan begint. Het voelde discriminerend, zo van een
vrouw alleen kan dit niet. En ze noemt een voorbeeld van
een stel waarvan de man werkte en de vrouw de tuin deed.
Nou, dat was toch wat…
Maar Cobie bleek een aanpakker te zijn en al gauw werd zij
gevraagd om bij de tuincommissie te komen. Dat viel in het
begin niet altijd mee. In het mannenbolwerk was het toch
een beetje meedeinen en af en toe je poot dwars zetten
als je vond dat iets echt niet kon. Wat Cobie frappeerde en
zag als de stuwende kracht van Jan (Eikelboom), Chris (van
Willigen) en Jan (Horstink), was de enorme ervaring met
tuinieren. Zij bezochten kwekerijen en kwamen met namen
van planten aanzetten waar ze nog nooit van gehoord had.
Ze wisten ook precies welk plantje je het beste bij welke
kweker kon kopen.

Au pair
Cobie heeft een boeiend werkzaam leven achter de rug. Ze
is geboren in Rotterdam en verhuisde later met haar ouders
naar Voorschoten. Zij wilde graag het huis uit en toen op
een dag de dominee bij hen thuis kwam en informeerde
of zij misschien nog meisjes kende die als au pair naar
Engeland zouden willen, heeft zij dat niet eens bij haar
klasgenootjes geïnformeerd maar zichzelf aangemeld. Haar
moeder vond haar nog te jong. Maar ze heeft haar ouders
weten te overtuigen: “het is zo goed voor mijn Engels enz.“
Cobie ging naar Engeland. “Je stapt in een gezin en je bent
in één klap door je puberteit heen.” Leg eens uit? Nou,
vreemde ogen dwingen, je komt puberaal en wel in een
heel ander systeem terecht en dan is het kind zijn er wel
heel snel van af. Ik heb er veel van geleerd en veel vrienden
gemaakt. Dat blijft je hele leven bij je.

Cobie van Gent
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Van jongs af aan wilde Cobie in de verpleging werken.
En zo solliciteerde ze vanuit Engeland naar een

opleidingsplek voor verpleegkundige aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam. Dat was indertijd een interne
opleiding voor meisjes van gereformeerde afkomst. Cobie
werd aangenomen en “toen begon het dolle leven in
Amsterdam.” Ze kwam in het zusterhuis van de VU terecht
en droeg de verplichte blauwe uniformkleding bestaande
uit jurkjes, wollen capejes, hoofddoeken, handschoenen enz.
‘Als je over straat ging, van de ene naar de andere locatie,
mocht je geen ‘burgerkleding’ aan. En omdat de zusters nog
wel eens op bezoek gingen in Uilenstede, de studentenflat
van Amstelveen, werden ze wel de blauwe hoertjes
genoemd. Cobie kan er nog smakelijk om lachen.

Ouder worden

Na afronding van de opleiding wilde ze met een vriendin
naar Israël, in een kibboets werken was toen (1971) het
ideaal. Maar de vriendin haakte af en Cobie is niet meer
gegaan. Er kwam een heel andere ‘zorgvraag’ op haar
pad. Een vriend met een café verzuchtte er wel eens een
weekje tussenuit te willen. “Nou, dan doe ik dat toch voor
een week.” Volgens mij net zoiets als verplegen, ze hebben
dorst dus een goed gesprek en een drankje nodig.” Het ene
weekje werd acht jaar, “een geweldige tijd maar niet echt
rijk geworden.” En toen kwam daar het moment dat Cobie
vond dat ze toch echt de verpleging weer in wilde en daar is
ze tot aan haar pensionering aan toe in blijven werken.

Cobie ziet nu een tuincommissie die heel gemotiveerd en
enthousiast is en hard werkt en prijst vooral het initiatief
natuurlijk tuinieren dat het tuinpark een enorme boost
heeft gegeven. Het tuinpark is een prachtig maar op dit
moment ook een ingewikkeld gebeuren. Veel tuinders ‘doen
hun ding’ en lijken te vergeten dat het om een vereniging
gaat. Dat betekent dat er op een aantal mensen heel veel
neerkomt; er is te weinig participatie om het unieke van
een volkstuin gezicht te geven. We nemen afscheid. Ik houd
Cobie’s advies in gedachte: “vooral niet treuren om wat niet
meer kan maar genieten van wat er nog wel mogelijk is.”

We spreken over ouder worden en de beperkingen die
gaan ontstaan. En hoe fijn het is als er dan af en toe iemand
komt helpen. Vanuit die gedachte heeft de tuincommissie
de zogenaamde Garden Angels in het leven geroepen. Hulp
voor tuinders die dat even heel hard nodig hebben.
We spreken over het moment dat je je huisje moet verkopen
omdat het niet meer gaat. En al mijmerend spreken we
allebei de wens uit dat we voor die tijd gewoon dood
willen gaan en we dat niet meer mee hoeven te maken, zo
verknocht zijn we aan onze plek waar we intens gelukkig
zijn.

BLAAS DE MUZIEKKAPEL NIEUW LEVEN IN
Tekst en foto: Thea Adriaansen

Op zondagmiddag 1 september jl. werd alweer de achtste
editie van het Blaasmuziekfestival gehouden in de drie
Waterlandse muziekkapellen in Ransdorp, Schellingwoude
en Durgerdam. De musici bleven op dezelfde plek en het
publiek kon zich verplaatsen, bij voorkeur per fiets. Het was
prachtig weer, dus de fiets werd inderdaad veel gebruikt.
Spetterend
Het was genieten van veel meer dan blaasmuziek alleen.
Samen met prachtige stemmen en duidelijk veel plezier
werd veel swingende muziek uit de jaren ’30, ’40 en ’50
van de vorige eeuw gespeeld. In Schellingwoude kon ook
worden gedanst en waren drankjes verkrijgbaar. O.a.
de enthousiaste ‘Cottonclub’ verzorgde in Ransdorp een
spetterend concert en in Schellingwoude werd de show
gestolen door de Harmonie Tuindorp Oostzaan en daarna de
AMC Big Band, bestaande uit werknemers van het AMC en
het VU ziekenhuis.
Geschiedenis
Rond 1923 werden vier muziekkapellen in Waterland
gebouwd door werkloze scheepsbouwers, tevens leden
van de plaatselijke fanfares. Het materiaal voor dit
werkgelegenheidsproject, o.l.v. de Ransdorpse timmerman
Cornelis Schreuder, kwam van de Gemeente Amsterdam, die
kort daarvoor deze Waterlandse dorpen had geannexeerd.

De muziektent in Zunderdorp is afgebroken, de overige
tenten zijn van de sloophamer gered en zijn nu alle erkende
monumenten.
Andere bekende muziekkapellen staan in het Vondelpark
(van architect Zocher 1873), in het Oosterpark (1908/9)
en in Artis. Deze laatste is de kapel die van 1985 tot de
opknapbeurt in 2011 op het Thorbeckeplein stond. In Artis
stond eerder de oudste muziekkoepel van Amsterdam, van
1853 tot 1939.
Op https://www.muziekkapellen.nl/wij kunt u meer lezen
over de geschiedenis van de Muziekkapellen en de Stichting
Muziekkapellen, die haar best doet om de Muziekkapellen
en deze muziekcultuur, de HaFaBra (Harmonie, Fanfare en
Brassband) te behouden en optredens te verzorgen.
Houdt u de agenda voor 2020 in de gaten voor dit niet te
missen Waterlandse evenement.
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Thea’s WWWeetjes
Afbeeldingen: diverse websites

Op 14 en 21 februari a.s. van 10.00 tot 16.00 uur organiseert
De Doornduyn een ‘duindag’ met sneeuwklokjes als
thema. In de 2½ hectare grote natuurtuin bloeien dan vele
duizenden sneeuwklokjes in diverse soorten. Kijk voor meer
informatie op www.doornduyn.nl
‘Hollandse Verleidingen’. Museum de Zwarte Tulp in
Lisse toont t/m 15 maart a.s. bijna tachtig kunstwerken
en objecten uit de collectie van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Al deze werken zijn gerelateerd aan de
bollencultuur in Nederland. Veel stukken zijn voor het eerst
te zien voor het publiek. Op www.museumdezwartetulp.nl
leest u er meer over.
2020 is uitgeroepen tot het jaar van de wilde eend.
Sinds 1990 is 30% van de Nederlandse broedpopulatie
verdwenen, aldus SOVON. Hoe dat komt is onbekend.
Tijdens ‘het jaar van’ wil Sovon
proberen het mysterie van de
Wilde Eend te ontrafelen.
Meer informatie vindt u
op www.Sovon.nl .
Plantaardig eten is één
van de krachtigste keuzes
die je als individu kunt
maken. Je beperkt je
impact op het milieu en het
klimaat, maakt het verschil
voor dieren en doet je eigen
gezondheid er een plezier mee. Plant Power heeft een
speciale Facebookpagina vol met vegan info, recepten en
nieuws.
De Scharrelaar is een nieuw, serieus, literair tijdschrift
voor lezers, over vogels, in de vorm van een boekje. Het is
verkrijgbaar bij de boekhandel, niet als abonnement. Op de
site van Mergenmetz https://mergenmetz.nl/blog/recensies/
de-scharrelaar-uniek-vogelblad/ leest u er meer over.
Het nieuwe programma van de Hortus Leiden staat online.
Lezingen, wandelingen, colleges, rondleidingen, cursussen
enz. zijn te zien op www.hortusleiden.nl
www.bomenbieb.nl is een database voor iedereen,
van boomexpert tot natuurliefhebber, met uitgebreide
informatie over boomsoorten, boomziekten en bijzondere
exemplaren in Nederland. Met een unieke uitgebreide
fotodatabase met boombeelden, seizoenskenmerken,
knoppen met maatvoering en zelfs boomschijven.
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Telschrift Dieren in mijn tuin Wat
leeft er in uw tuin? Van vogels
tot vlinders en van spinnen tot
zoogdieren: dit telschrift helpt
u om alle soorten eenvoudig bij
te houden. Met overzichtelijke
afvinklijstjes, ruimte voor eigen
notities en afbeeldingen die
herkenning makkelijker maken.
Handig voor op de vensterbank!
Met illustraties van Chris Shields.
Uitgever: KNNV Uitgeverij in
samenwerking met Jaarrond
Tuintelling. Met bijdragen van Jaarrond Tuintelling,
De Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland, EIS
Kenniscentrum Insecten, Zoogdiervereniging, FLORON,
RAVON en Sovon Vogelonderzoek Nederland. ISBN:
9789050117166. Verkrijgbaar in de boekhandel of bij
www.knnvuitgeverij.nl
De alweer negende Groenmoesmarkt, hét evenement voor
natuurlijk (moes)tuinieren, eerlijk voedsel en regionale
betrokkenheid wordt gehouden in de Tuinmarkthallen in
Boekel op 7 en 8 maart a.s. van 10.00 tot 17.00 uur. Alle
informatie kunt u vinden op https://www.tuinmarkthallen.nl/
event/groenmoes-2020/ .
Vogels voeren in de winter. Hoe en met welk voer trek je
welke vogels aan? Lees het op de site https://www.tuinen.nl/
vogels-voeren-in-de-winter/ of op www.vogelbescherming.
nl/in-mijn-tuin . Vogels blijven onze hulp nodig hebben.
Botanische kunst Van de Renaissance tot de 19e eeuw. Dit
prachtig geïllustreerde boek is een voorbeeldige introductie
in de wereld van de botanische kunst. Het biedt een
podium aan wetenschappers en kunstenaars die door de
eeuwen heen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling
van de kennis op het gebied van planten en bloemen. ISBN:
9789462263369 www.lecturis.nl/product/botanische-kunst/
Plantenvademecum Voor wilde bijen, vlinders &
biodiversiteit in tuinen. Biodiversiteit is een wereldwijd
speerpunt. Werken aan meer biodiversiteit kan echter
iedereen. Of je nu een tegeltuin, een moestuin of een
riant landgoed hebt en of je nu veel of weinig tijd
hebt. Dit boek laat zien met welke keuzes in beheer en
beplanting het leven in je tuin toeneemt. Het maakt
duidelijk wat biodiversiteit is. ISBN 978 90 5956 922 5 www.
fontaineuitgevers.nl

Geen ruimte voor een vierkante meter bak van Jelle’s
Makkelijke Moestuin? Geen nood, er is nu de Planty,
een Makkelijke Moestuin op kleinere schaal, een flexibel
mini-moestuintje. Eigenlijk schuilt er achter de Planty
een ideaal. Lees daar meer over op de blog van www.
makkelijkemoestuin.nl

Mijn Tuinfeest
Tekst en foto: Thea Adriaansen

Januari 2020. Na alle kou, regen, wind
en grijsheid van de laatste maanden,
schijnt eindelijk de zon. Ik ontwaak uit
mijn winterslaap en wandel naar mijn
tuin om te kijken of er al iets gebeurt.
Mijn helleborushoek, die het verleden
jaar liet afweten, komt volop in
bloei. De lichtroze, donkerroze,
witte, gespikkelde, gestreepte en
groenige bloemen zullen binnenkort
weer staan te pronken. Samen met
de sneeuwklokjes en wintergroene
varens ziet het er dan feestelijk uit.
En daar staat een plukje krokussen
uitbundig te zijn. Ik zie de eerste
honingbijen al voor me, die de
bloemen hebben ontdekt en zich, na
hun reinigingsvlucht, gretig te buiten
gaan aan het stuifmeel.
Iets verderop zie ik de eerste primula
die heel voorzichtig boven de grond
komt. In gedachten zie ik mijn tuin
alweer helemaal geel kleuren.

Op de website van Vogelbescherming vindt u altijd het
nieuwste nieuws in de rubriek Actueel. Kijk dus regelmatig
op www.vogelbescherming.nl/actueel . Daar is t.z.t. ook te
zien wanneer ‘Beleef de Lente’ weer live gaat.
En natuurlijk staat dit Wijkergouwtje weer geheel in kleur
op onze eigen website www.wijkergouw.nl

En wat te denken van de chimonanthus.
Deze struik, die op hamamelis lijkt,
bloeit met kleine zachtgele bloemetjes
die overweldigend geuren. Ik mis nog
steeds mijn winterbloeiende zachtgele
kamperfoeliestruik, die ook zo’n
heerlijke geur verspreid in het midden
van de winter. Toch maar weer een
plekje voor zoeken, noteer ik in mijn
hoofd.
Overal zie ik de neuzen van
bloembollen boven de grond komen.
Omdat ik er elk jaar bollen bij plant en
nooit onthoud wat waar staat, is het
iedere keer weer een verrassing wat er
tevoorschijn komt.
Ik ben alleen maar even gegaan om
de tuin te ‘herontdekken’. Maar mijn
vingers jeuken om jong, ontluikend
groen te ontdoen van oude stengels
en overtollig blad weg te halen zodat
de tuin zich weer in volle glorie kan
ontwikkelen. Ik kan niet wachten.
Maar het is nog te vroeg!
Met pijn in mijn rug van het bukken,
een camera vol foto’s en een hoofd vol
ideeën ga ik weer naar huis.

Schellingwouderbreekpark
Tekst en foto: Vrienden van het Schellingwouderbreekpark

In september 2019 heeft de gemeente op initiatief
van de Vrienden van het Schellingwouderbreekpark
informatieborden op het gemaal (te vinden aan de
Zuiderzeeweg t/o de achteruitgang op het eerste complex)
geplaatst. De borden gaan over de geschiedenis van het
park en de aanwezige flora en fauna. Loop er eens langs
en ontdek allerlei nieuwe aspecten van dit mooie park.
De vrienden zijn bereikbaar op schellingwouderbreek@
gmail.com. Het park is ook onderdeel van de
Schellingwouderscheg, zie het artikel van Klaas Breunissen
elders in dit blad.
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Gezocht: Nieuwe Lunchclubleden
ook voor korte diensten (12.00 – 14.00 uur)

vrijwel altijd veel complimenten en dankbaarheid van de
hongerige en dorstige tuinders, wat wilt u nog meer!

Tekst: Diana Tromp

Een lunchdienst telt als een werkbeurt en u hoeft niet
per se alle zes jaarlijkse werkbeurten als lunchbeurt in te
vullen. U kunt bijv. per seizoen ook vier lunchdiensten en
twee tuinwerkbeurten draaien.

Ook in 2019 heeft de lunchclub een geslaagd seizoen
gedraaid. Er waren veel tuinders die hebben genoten van
de zelfgemaakte soepen, salades, broodjes knakworst,
verse croissants, belegde stokbroodjes, cappuccino’s en
wat niet al.
De lunchclub verzorgt nu al ruim 10 jaar de zaterdagse
lunch in de boerderij en is daarmee een vaste waarde
geworden op onze tuin. Niet alleen tuinders die net
een werkbeurt hebben gedaan, maar ook veel anderen
genieten ervan om elkaar bij de lunch te ontmoeten en
eens bij te kletsen – iedereen is van harte welkom.
De samenstelling van de lunchclub wisselt en ook voor
2020 zoeken we wederom nog een paar nieuwe leden.
Hoe meer lunch’clubbers’ er zijn, hoe langer we tijdens
het seizoen kunnen draaien. Je werkt met zijn tweeën
van 10.00 tot 14.00 uur en met zijn drieën tussen 12.00 en
14.00 uur, als het spitsuur is.
Er is veel vrijheid in wat je maakt – u kunt het zo
makkelijk of ingewikkeld maken als u zelf wilt. En u krijgt

We vragen met name tuinders die met
‘werkbeurtpensioen’ gaan of ze bereid zouden zijn om
als vrijwilliger de 2-uursbeurten (van 12.00 tot 14.00 uur)
te verzorgen. Geen boodschappen doen of gerechten
maken, maar tafel dekken, koffie zetten, soep scheppen
en tafels afnemen en opruimen. En veel kletsen natuurlijk!
Dankbaar werk, beregezellig en heel goed voor de sociale
contacten.
Als u zin hebt om mee te doen met onze enthousiaste
lunchclub of u wilt meer informatie, neem dan contact op
met de coördinator van de lunchcommissie: Nell Donkers,
tuin 229, 06-2458 5484, e-mail: nlldnkrs@xs4all.nl
In het voorjaar, voorafgaand aan onze eerste lunch,
komen we altijd bij elkaar om elkaar weer even te
ontmoeten, te evalueren en plannen te smeden voor
het nieuwe jaar. Suggesties of verzoeknummers aan de
lunchclub zijn altijd welkom!

AdVeLo
Klussenbedrijf AdVeLo
Thom, Tuin 167, Wijkergouw

Advies met betrekking tot
Verbouwingen en renovatie
Logistiek

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
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Tuinpark Wijkergouw

Roelof Hartstraat 19 / 2hg
1071 VG Amsterdam
Tel: 020 6793948 / 06 24646502
Referentie op verzoek te verstrekken

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?
Er is op vrijwel elke zaterdagochtend
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
Colofon
Redactie: Thea Adriaansen en Joke
van Pel. Vormgeving: Robert Oomen.
Vaste medewerkers: Klaas Breunissen,
Emma & Emma, Michael Kerkhof,
Nanny Kok, Moniek van der Kroef en
Pauline Polder. Beheer Website: Cindy
en Michel Wever. Sluitingsdatum
voor het inleveren van kopij voor
het volgende nummer is 1 april 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.

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 0614640600.
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 AEDapparaat. Bij deze apparaten bevindt zich een
gebruiksaanwijzing.

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

Dierenarts
Dierenkliniek Amsterdam Noord
Oudorperstraat 18, hoek Purmerplein, 0206364681

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere diensten
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

Gasverkoop: Wim Hilgers
Kascommissie: Sylvia van Dongen,
Karin Goertz, Michael Kerkhof, Ewoud
Hoogendijk, Frank Bronkhorst
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 & Thea van
Kempen, Jan Verdonk, José Haverkamp,
Linda Tromp, Maria Lebouille, Nell Donkers
en Nieko Nierop
Verzekeringszaken: Formulier aanvragen
bij het bestuur of downloaden via https://
wijkergouw.nl/archief/

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

‘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.

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

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.

‘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 Terreintje
Tijdens de werkbeurten geopend op zaterdag van 10.30
uur tot 12.00 uur.
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.

Alle prijzen onder voorbehoud.

