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Correspondentie: 
Tuinpark Wijkergouw
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam
Telefoon: 020-4904567
Email: 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; Vormgeving: Robert Oomen. Vaste 
medewerkers: Klaas Breunissen, Emma & Emma, Michael Kerkhof 
en Joke van Pel. Tekst en foto’s: Thea Adriaansen, tenzij anders 
aangegeven. Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor 
het volgende nummer is 1 oktober 2019. Digitaal aan te leveren 
per e-mail naar wijkergouwtje@gmail.com, of per post aan 
Redactie Wijkergouwtje, Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam.

DE PITTENSPECIALIST
DPS

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. 

 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.



Redactioneel
Al zaten er prachtige dagen tussen, de lente kon mijn 
goedkeuring niet wegdragen. Onstabiel weer, veel 
stormdagen met de nodige schade omdat de bomen al 
volop in blad stonden, de ene dag bijna 30 graden om 
de volgende dag de winterjas maar weer aan te trekken 
bij nauwelijks 16 graden. Veel plens- en onweersbuien. 
In mei een droge periode. Goed voor de slakken, 
of liever, voor mijn tuin, want slakken lieten zich 
nauwelijks zien. Luizen des te meer. 

En al stonden de rozen veel mooier dan andere jaren 
(door de prachtige zomer van 2018 konden veel planten 
zich veel beter ontwikkelen) de luizen wisten er wel 
raad mee. Nee echt, je hoeft je met een tuin nooit te 
vervelen. Buxushagen worden massaal gesloopt en 
afgevoerd. Enerzijds jammer, het was een mooi element 
in de tuin. Anderzijds: zie het als een uitdaging, het 
biedt weer nieuwe mogelijkheden. 

Inmiddels hebben we de langste dag alweer achter de 
rug en beleven we regelmatig tropische temperaturen. 
Mijn advies voor deze zomer: Houd het hoofd koel en 
relax met een (fris)drankje en dit Wijkergouwtje.

We hebben weer een scala aan onderwerpen voor u. 
Een verslag van een drukke zaterdag achter de bar, wat 
doen we met ons afval (‘Afvalrace’), een verhaal over de 
nuttige kanten van de wilg, een verslag van het gesprek 
met de voorzitter van de Dorpsraad van Schellingwoude 
en u wordt bijgepraat over het huurcontract met de 
gemeente. Verder natuurlijk alle vaste rubrieken en 
weer veel WWWeetjes.

Ik wens u weer veel leesplezier.
Thea Adriaansen
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Rectificaties Voorjaarsnummer:
In het artikel ‘Tuindagboek van Annemiek en Pieter 
Daems’ in het voorjaarsnummer van het Wijkergouwtje, 
viel de eerste alinea weg. Het artikel had moeten 
beginnen met: Sinds oktober 2017 hebben we een 
huisje op Wijkergouw en daar hebben we al heel veel 
aan opgeknapt.

Op de plattegrond op pagina 16/17 staat nr. 12 alleen 
als Vogelsingel ingekleurd. Dit pad valt ook onder de 
vergraste buitenpaden.
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Natuurlijk tuinieren en afvalverwerking 
Met het verdienen van de stippen voor Natuurlijk Tuinieren 
denken sommige tuinders misschien dat we klaar zijn. 
Maar een tuinpark en ook individuele tuinen zijn nooit 
‘klaar’, zoals goede tuinders wel weten. Zo staat er nog een 
dagelijks fenomeen op de lijst, dat verbeterd kan worden: 
de verwerking van afval op Tuinpark Wijkergouw. Daarom 
heeft het bestuur besloten om een afvalrace uit te schrijven. 
We nodigen tuinders en anderen uit om goede ideeën 
in te leveren. Haalbare plannen om goedkoper, (milieu)
veiliger, eenvoudiger en toekomstbestendiger van afval af 
te komen worden beloond met realisatie op ons tuinpark. 
En de bedenker wacht een verrassing. Indienen van plannen 
uiterlijk 1 oktober 2019. Op de Algemene Ledenvergadering 
van 16 november 2019 maken we de plannen bekend.  

Circulatie Centrum 
Hebben we met composteren mijlpalen (en punten) gehaald 
in het stippenproject, ook voor het huisvuil, grof vuil, 
inzameling oud ijzer, accu’s, verwerking tuinmateriaal en 
stenen is nog winst te behalen, in geld, voor het milieu of 
voor onze kinderen. Met deze lijst ben ik nog niet eens 
volledig, want ook het ruilen van planten, stekken, boeken, 
huishoudelijke zaken, rommel, etc. zijn activiteiten waar 
we de afvalhoop mee kunnen verkleinen. En misschien 
nog meer, denk zelf eens bewust na over wat u als afval 
beschouwd en wat u ermee doet.    

De Ladder van Lansink 
Er is een hiërarchie (de Ladder van Lansink), die aangeeft 
hoe je het beste met afval om kan gaan en hoe je aankoop 
kan verkleinen. Kijk bij alles wat u doet eens, of u ‘spullen’ 
circulair kan krijgen. De ladder werkt als volgt: 
A. Voorkom vuil, zeker vuil dat niet meer herbruikbaar is, 

koop bijvoorbeeld geen plastic.
B. Hebt u afval of rommel, kijk of u zelf of iemand anders 

het kan hergebruiken.
C. Misschien zijn afdankertjes om te zetten in andere 

materialen of onderdelen.                                                         
D. Zet zelf uw afval volledig om in energie, er blijft niks over. 
E. Verbranden als vorm van afvalverwijdering, zonder naar 

hergebruik te kijken.

F. Door stort bij grotere verzamelpunten kunt u mogelijk 
alsnog verantwoord recyclen. 

Uit o.a.: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ladder_van_Lansink 

Concrete circulaties die zijn opgepakt door tuinders op 
Wijkergouw
•	 Composteren
 Dit is waardevol voor de portemonnee en voor het 

milieu. De grond wordt zelfs verrijkt door compost! 
Composteren op eigen tuin wordt toegejuicht en ook het 
composteren in het bos blijft een activiteit die we mee 
blijven nemen in de werkbeurten van het tuinpark. 

•	 Tuin- en huisvuil 
 De gemeente heeft de kosten voor het afvoeren van 

huisvuil met ingang van 2019 flink verhoogd. Op dit 
moment vinden oriënterende besprekingen plaats met 
naburige parken over handige oplossingen voor de 
reguliere huisvuilinzameling. We hopen die oplossingen 
snel met alle tuinders te kunnen delen. 

•	 Accubak en klein chemisch afval
 Na het aantreffen van een accubak en oude, lekkende 

accu’s (met doorsijpelend, giftig vocht in de grond tot 
gevolg) op ’t Terreintje is als noodmaatregel de boel 
met onmiddellijke ingang opgeruimd. Op ons tuinpark 
doen we komende tijd nader onderzoek hoe we accu’s 
en ander chemisch afval het beste kunnen afvoeren. 
De tuinders wordt tot nader order verzocht om geen 
accu’s onbeheerd neer te zetten, omdat het milieu 
daar schade van ondervindt. U kunt accu’s altijd zelf 
op gemeentelijke of commerciële verzamelpunten 
inleveren, soms tegen vergoeding. Tuinders met 
goede ideeën over duurzame en uitvoerbare recycling 
van chemisch afval kunnen zich wenden tot de 
tuincommissie of tot het bestuur. 

•	 Oud ijzer
 Met betrekking tot de inzameling van oud ijzer vraagt 

het bestuur of tuinders van mening zijn dat dit via het 
tuinpark gefaciliteerd moet worden. De opbrengst van 
oud ijzer is 0,13 tot 1,25 euro per kilo en daarvoor ligt 
het schroot tijden in de weg. Vooralsnog is onduidelijk 
wie het op gezette tijden wegbrengt. Ook op deze 

Afvalrace
Tekst: Namens het bestuur, Annemieke Timmerman, 2e secretaris
Afbeelding: Pixabay, Recycling.nl
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afvalstroom zal nader onderzoek volgen om een goede 
manier te vinden.  

•	 Boekenkast en ruilpunt 
 Voor het ruilpunt/boekenkast in de boerderij willen 

we kijken of er andere afspraken te maken zijn, waar 
iedereen zich makkelijker aan kan houden. Nu is het 
vaak een dump-plek van zooi, die niemand meer wil 
hebben. Het gevolg is dat het Tuinpark bij tijd en wijle 
op kosten van alle tuinders containers moet huren om dit 
af te voeren. Dat geeft scheve gezichten bij de tuinders 
die wel bewust met hun afval omgaan. 

•	 Rommel-, stekken-, ruilbeurzen
 Markten en beurzen willen we blijven bevorderen, zeker 

nu de laatste rommelmarkt naast grote opruiming en 
plezier ook een aardig bedrag heeft opgeleverd ten 
behoeve van de boerderij.  

Afvoeren en storten 
Het liefst hebben we helemaal geen afval (zero waste), 
maar op kleinere terreinen (huishouden, tuinpark) is het 
niet altijd mogelijk om alles in eigen circulatie te houden. 
Als er spullen inkomen, dan moeten er op een gegeven 
moment ook weer spullen uit. Probeer dat in evenwicht 
te houden: uw boodschappentas is ook gevuld als u van 
het park afgaat, met lege flessen, plastic, huisvuil, grof 
vuil en dergelijke. Wat er van het park afgaat, kunt u 
thuis verwerken of wegbrengen (onder vermelding van 
uw postcode) naar de afvalpunten van de gemeente, waar 
een grotere vorm van recycling plaatsvindt. Meer over 
Amsterdams afval is te vinden op de website: https://www.
amsterdam.nl/afval/ .  

Wandelroute Tuinparken Boven-IJ:

Gluren bij de buren
Op de website stond het al aangekondigd, de serie 
wandelingen over de tuinparken in Amsterdam noord. 
Inmiddels zijn een paar routes al gelopen, maar er volgen 
er nog meer, waar u nog aan mee kan doen. Op 30 juli a.s. 
loopt de route over ons tuinpark. Goede gelegenheid om 
mee te wandelen.

Velen van ons zijn bekend met de avondwandelingen op 
de tuinparken bij de buren. Voor de nieuwkomers is het 
een leuke gelegenheid om eens een kijkje te nemen op een 
ander tuinpark.

Ook komt uw eigen tuinpark aan de beurt en dan is het 
altijd weer verassend om eens een tuin/ huisje van een 
andere kant te bekijken dan alleen vanaf het pad.
U kunt ideeën opdoen en verbaasd zijn over de vele planten 
die u niet kent.

Het is een leuke wandeling die duurt van 19.00 uur tot 
ongeveer 20.30 uur en vaak wordt het afgesloten met een 
drankje.

Dit jaar is tuinpark Kweeklust de “gasttuin”, dat 
betekent  dat daar om 18.30 uur wordt gestart om naar 
de betreffende tuin te gaan die gepland staat! De laatste 
avond zijn we uitgenodigd voor een hapje en een drankje.
Men kan ook rechtstreeks gaan naar het geplande tuinpark 
en dan is de start om 19.00 uur!

Programma 2019
•	 Dinsdag 30 juli: tuinpark Wijkergouw
•	 Dinsdag 6 augustus: tuinpark Rust & Vreugd
•	 Dinsdag 13 augustus: tuinpark Kweeklust, afsluiting met 

een hapje en drankje.

Welkom nieuwe 
tuinders
Op tuin 86 verwelkomen we George Rots en op tuin 14 
Mevrouw M. Gimpel.
Wij wensen u allebei een fijne tijd op Wijkergouw.

Perspectief voor 
het buxusmotrups-
probleem
Overgenomen van Vogelbescherming Nederland 
Tekst: Jeanet van Zoelen 

Het voorbeeld van de eikenprocessierups biedt perspectief 
op een oplossing voor het buxusmotrupsprobleem. De 
buxusmotrups kwam in 2007 voor het eerst in Nederland (per 
ongeluk geïmporteerd uit Azië). Misschien zien we eenzelfde 
verloop als bij de eikenprocessierups en gaan de koolmezen 
binnenkort helemaal los op deze exoot. Spuit dus vooral 
geen gif! Groepen koolmezen, sommige eksters en kauwen 
en een enkele specht hebben de rupsen van de buxusmot al 
ontdekt. Hopelijk worden dat er meer, dan hebben zij een 
uitbreiding van hun menu en wij minder schade. 
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In het seizoen: Zomer
Foto’s: Pixabay, Wikipedia en Gemeente Amsterdam
Bron: Wikipedia en Gemeente Amsterdam

De zomer begint op de langste dag van het 
jaar. Op die dag staat de zon het hoogste 
aan de hemel. Het begin van de zomer, de 
zomerzonnewende, valt rond 21 juni. De zon 
bereikt dan de Kreeftskeerkring. Hierna worden 
de dagen in het noorden weer korter.

De zomerzon is landelijk gemiddeld 602,6 uur te zien. De 
warmte leidt tot buien met soms veel regen. Door de korte 
duur van de buien biedt de zomer de minste regenuren, 
landelijk gemiddeld 117,4 uur. Er valt dan gemiddeld 213,6 
millimeter regen. Tot zover het KNMI.

Maakt bij ons één zwaluw nog geen zomer, en zijn onze 
oosterburen het daarmee eens ‘Eine Schwalbe macht keinen 
Sommer’, de Engelsen ‘One swallow does not make the 
spring’ en de Fransen met ‘Une hirondelle ne fait pas le 
printemps’ hanteren hun eigen seizoenen. Gelukkig heb ik 
al heel veel zwaluwen gezien.

Hierna vindt u drie verhalen over ‘zomerdieren’.

Mollen 
Als ik ‘mollen’ intik op de zoekpagina, zie ik als eerste: ‘Last 
van Mollen? – Wij vangen ze met garantie’. En ik altijd maar 
denken dat je er klemmen voor nodig had.

‘Elk nadeel heb ze voordeel’

Mollen zijn lastig maar hebben ook hun nut. Ze eten 
regenwormen, naaktslakken, emelten, en duizend- en 
miljoenpoten. Ze eten per dag zo’n 40 tot 50 gram. 
Bovendien houden ze de bodem los en dat is weer goed 
voor de afwatering. Jammer genoeg houden de voordelen 
hier wel op.

Mollen hebben een prachtige zwartfluwelen vacht (helaas 
een van de redenen om ze te bejagen). Die vacht heeft geen 
vleug, de haren staan dus niet in een bepaalde richting. 
Op die manier is de mol in staat zich makkelijk voor- en 
achterwaarts door de mollengangen te bewegen.

Mollen zijn niet blind, maar hebben slecht ontwikkelde 
ogen. Belangrijkste zintuig is de spitse roze snuit die 
gevoelige snorharen en tastzenuwen bevat. De voorpoten 
zijn tot grote graafhanden omgevormd. Het kleine staartje 
wijst altijd omhoog. De mol slaapt rechtop, met zijn hoofd 

tussen de voorpoten. Hij leidt een solitair bestaan en 
vormt alleen in de paartijd paartjes. Hun territoria kunnen 
overlappen, ze communiceren met elkaar door middel van 
geuren en geluiden.

In het voorjaar graaft het wijfje diep in de grond een 
centrale ruimte met verschillende gangen. Die ruimte wordt 
bekleed met bladeren, gras, mos, papier en ander zacht 
materiaal. In de paartijd gaan mannetjes op zoek naar 
vrouwtjes. De jongen, die na 28 dagen worden geboren, zijn 
naakt en blind en wegen 3,5 gram. Na ongeveer 22 dagen 
gaan de oogjes open. Na twee maanden zijn de jongen 
zelfstandig en verlaten het nest, om een eigen territorium te 
zoeken.

Mollen kunnen tot ruim een meter diep hun gangen graven. 
Het zijn goede zwemmers en komt overal voor waar de 
grond geschikt is om in te graven en waar zich voldoende 
regenwormen in bevinden.

Wat te doen bij mollenoverlast
Duw een verse molshoop direct weer de grond in, zodat de 
gang zich met aarde vult en de wortels van de planten weer 
contact maken met de bodem. Geef zo nodig de plant direct 
water.

Wat mollen schijnt af te schrikken is de geur die door de 
keizerskroon (bolgewas) wordt verspreid. Die zou ruiken 
naar vossen, één van de natuurlijke vijanden van de mol. 
Ook kunt u potten of flessen ingraven in molshopen. De 
wind blaast langs de opening van het glas, waardoor een 
laag fluitend geluid ontstaat. De mol heeft gevoelige oren 
en vindt dit geluid buitengewoon vervelend. Ingrijpender is 
het ingraven van een mollennet, rondom de tuin, verticaal, 
tot een diepte van 70 cm. of horizontaal onder het grasveld 

Hebt u wel eens een 
mol met zijn koppie 
boven de grond zien 
verschijnen? 

Echt aandoenlijk!
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op een diepte van 25 cm.

Eikenprocessierups
Vlak voor de zomer, van april tot begin mei, kruipt de 
eikenprocessierups uit zijn eitje in de eik. Na een aantal 
vervellingen komen groepen rupsen samen en maken op de 
stam van de eik een bolvormig nest van draden, brandharen, 
vervellingshuid en uitwerpselen. Contact met brandharen 
kan klachten veroorzaken: jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid, 
snot, kriebel, hoesten en ontstekingen. De brandharen 
kunnen overlast veroorzaken van mei tot en met augustus.

Door het warme weer van vorig jaar zijn er op meer eiken 
nesten van rupsen aanwezig dan normaal. En door de 
hevige onweersbuien en wind worden de brandharen meer 
verspreid dan anders. De gemeente Amsterdam doet haar 
best om de nesten zo snel mogelijk te verwijderen. Op de 
verspreidingskaart eikenprocessierups ziet u de locaties 
waar de afgelopen jaren nesten van de eikenprocessierups 
gevonden zijn. Op die locaties zijn ook dit jaar rupsnesten te 
verwachten.

Wat te doen als u rupsenjeuk heeft?
•	 Verwijder brandharen van de huid met plakband/tape. 
•	 Spoel geïrriteerde huid/ogen met lauw water. 
•	 Was kleding met brandharen op 60 graden. 
•	 Mentholzalf verlicht de jeuk. 

Nesten van de eikenprocessierups gezien in Amsterdam? 
U kunt dit melden via 14 020, Meldpunt openbare ruimte 

en de app Verbeter de Buurt. U kunt ook een e-mail sturen 
naar eikenprocessierups@ggd.amsterdam.nl. Bij voorkeur 
met een foto en een goede locatieaanduiding.
Zie ook de informatie op de mededelingenborden.

N.b. (Redactie) Inmiddels zijn begin juli ook op Wijkergouw 
enkele nesten aangetroffen. Deze zijn gemeld bij de GGD, 
die voor verwijdering zorg draagt. Iedere tuinder met een 
eikenboom in zijn/haar tuin wordt dringend verzocht deze 
regelmatig op nesten te controleren en zo nodig het bestuur 
in te lichten.

Teek
Een teek lijkt op een klein spinnetje.  
Hij (of zij) leeft in struiken en hoog gras. In de stad zitten ze 
in parken en tuinen. Een teek die op de huid vastzit, geeft 
jeuk. Vaak zoeken ze warme plekjes op, 
zoals de oksel, knieholte of achter de 
oren. Een teek kan de ziekte van Lyme 
overbrengen.
•	 Controleer altijd kleding en lichaam 

na een bezoek aan plekken waar 
teken voorkomen. 

•	 Blijf zoveel mogelijk op het wandelpad. Draag 
bedekkende kleding: dichte schoenen, lange mouwen en 
een broek. 

•	 Een insectenwerend middel kan helpen. 

Toch gebeten? Verwijder de teek zo snel mogelijk. Pak hem 
met een pincet zo dicht mogelijk bij de huid en trek hem er 
voorzichtig uit. Ontsmet het wondje. Noteer de datum van 
de beet in uw agenda en houd tot drie maanden hierna de 
plek in de gaten. Krijgt u huiduitslag rondom de beet en/
of griepklachten, ga naar de huisarts. Meer informatie over 
teken vindt u op www.tekenradar.nl.

Ondanks al deze opwekkende verhalen, wens ik u toch een 
fijne zomer.
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TUINKINDEREN
Rubriek voor jonge Wijkergouwers

Fo
to

’s
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el
ix

 K
al

km
an

Dat ben ik:  
Emma Kalkman

En dat ben ik:  
Emma Schouten

Samen zijn wij de Twee Emma’s

de zomervakantie
Wat kun je doen in de zomervakantie?
1. Buiten spelen
2. Jam maken
3. Wandeling maken
4. Dieren zoeken
5. Met vriend(inn)en spelen
6. Heitje voor karweitje doen
7. IJs maken (en het dan opeten)
8. Zomertatoeage maken

Tips hoe je de zomer door kunt komen:
1. IJs eten
2. Goed insmeren met zonnebrand
3. Veel drinken
4. Zwemmen
5. Genoeg bewegen
6. Niet de hele tijd in de zon staan
7. IJskoude limonade maken

Wat kun je allemaal eten?
1. IJs
2. Zalmsandwiches
3. Taart
4. Brood met je (zelf gemaakte) jam
5. Sushi
6. Salades
7. Soep

Hoe maak je een zomertatoeage?
Wat heb je nodig?
1. Zonnebrandcrème 
2. Zon
3. Sjabloon met een leuk figuurtje erin
4. Iemand die je wilt helpen, bijv. je ouders of je vriend(inn)en
5. Jezelf of iemand anders die een zomertatoeage wil hebben
Wat moet je doen?
1. Leg je sjabloon op de plek waar je je tatoeage wilt hebben
2. Doe zonnebrandcrème op je figuur (zorg ervoor dat de 

zonnebrandcrème die je op je figuur smeert nog lekker wit is)
3. Blijf lekker lang (wel goed ingesmeerd) met je 

zonnebrandsjabloon in de zon liggen.
4. Haal je sjabloon en de zonnebrandcrème van de plek af en 

tadaa! Je zomertatoeage is klaar!Afbeelding van kids.flevoland.to/puzzel

Afbeeldingen van Pinterest

Help de Vogels. 
Zet je fantasie 
aan het werk.
Met een lege plastic 
fles of een leeg melk- 
of frisdrank pak maak 
je zelf de leukste 
vogelvoerhouders en 
vogelhuisjes. Leef je uit 
met verf, kleurpotloden, 
knoopjes, takjes, knip en 
plak en doe alle andere 
dingen die je bedenken 
kan om vogels in je tuin 
te lokken.

Welke ijsjes zijn hetzelfde?
Geef de ijsbolletjes je favoriete kleurtje

8 Tuinpark Wijkergouw

de ijsjes 4 en 6
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’t Haventje 
Tekst en foto: namens het Bestuur, Annemieke Timmerman,  
2de sectretaris

Waterland
Weer een mijlpaal bereikt, nu ten aanzien van de boten op 
Wijkergouw! Als je huist op ons waterrijk tuinpark is het fijn 
als je een vaartuig kunt gebruiken. Vanaf ons park kom je 
via de Weersloot onder andere in Ransdorp, dus varen is een 
effectief gebruik dat hoort bij Tuinpark Wijkergouw. En als 
je peddelt is het ook nog sportief en milieubewust! 

Botenkerkhof 
De plaats waar de boten liggen op complex 1 in het water 
aan de Schellingwouderdijk, was echter niet geformaliseerd, 
er werd vanwege de erbarmelijke staat van diverse 
vaartuigen zelfs gesproken over ‘het botenkerkhof’. Daar is 
vanaf 2017 stapsgewijs verandering in gekomen. 

Op de ALV van 22 november 2017 is een en ander met alle 
aanwezige leden besproken. Door inzet van toenmalige 
bestuursleden, de bouwcommissie en het klusteam hebben 
diverse eigenaren voor de winter van 2017 hun boten 
naar elders verplaatst. Ook zijn door het klusteam zeven 
‘weesboten’ uit de haven naar de parkeerplaats gebracht 
om daar te worden opgehaald door de eigenaren of om te 
worden afgevoerd. Vervolgens is de oever beheerd en was 
de plek vrij van boten in de winter van 2017 - 2018. Het jaar 
erop, rond de winter van 2018 – 2019 heeft het klusteam 
de plaats verder opgeknapt en zand aangebracht. Nu is ’t 
Haventje bijna klaar!  

Voorlopige regels met ingang van zomer 
2019 
Het bestuur heeft goed geluisterd naar leden en commissies. 
Medio 2019 heeft het bestuur gebruik gemaakt van haar 
bevoegdheden inzake orde en parkinrichting, door plaats 
(en naam) van ’t Haventje op complex 1 te formaliseren. 
Middels dit Wijkergouwtje maken we de voorlopige regels 
bekend, die in deze of andere vorm zijn gecommuniceerd 
met de tuinders via commissie-overleggen, de 
bestuursnieuwsbrief en in de ALV. Vanaf nu gelden volgende 
voorlopige regels: 

1. Op een boot op Wijkergouw dient een tuinnummer 
te staan. Schippers dienen hun boten zelf goed te 
onderhouden en behoorlijk neer te leggen. 

2. De boten mogen in de periode van 1 maart – 1 november 
op de oever van ’t Haventje liggen. Om boten bereikbaar 
en hanteerbaar te houden, moeten ze haaks op de 
waterrand worden gelegd met een voetstap ruimte 
ertussen. 

3. Op het tuinpark mogen geen boten meer gestald 
worden in het algemene water, op de oevers of in het 
algemene groen. 

4. Op de eigen tuin mogen boten worden gestald, mits niet 
hinderlijk zichtbaar vanaf pad of sloot. 

5. Van 1 november – 1 maart zijn alle oevers, dus ook 
die van ’t Haventje, vrij van vehikels en attributen, ten 
behoeve van onderhoudswerkzaamheden en winterrust. 

6. De tuincommissie beoordeelt de situatie op ’t Haventje in 
de reguliere schouw. 

Hoe zit het eigenlijk met de officiële regels? 
Al onze regels zijn te vinden op de website 
www.wijkergouw.nl/organisatie. De regels van de Bond 
van Volkstuinders die gaan over boten staan in het 
Tuinreglement artikel 6, te vinden via dezelfde site. De 
wijzigingen die we nu gaan uitproberen zijn niet in strijd 
met deze regels. Misschien is wel aanvulling nodig.  

Proefperiode en vervolg 
De voorlopige regels en de feitelijke situatie gaan we twee 
jaar testen en dan evalueren. Elke tuinder of schipper 
die een strijdigheid ziet of die een regel wil toevoegen, 
schrappen of veranderen, wordt van harte uitgenodigd 
zich te vervoegen bij het bestuur. Schippers die zich in 
willen zetten voor verdere verbetering van ’t Haventje 
door plaatsen van paaltjes en onderzoek steigers zijn van 
harte welkom bij de tuincommissie. Op naar een mooie en 
sportieve zomer! 
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ervoor zorgde dat dit complex glansrijk won in mijn 
vergelijkend onderzoek naar volkstuinen. Ik zie een paar 
paradijsjes, waar onbekommerd van genoten wordt. En dat 
laatste werkt inspirerend. Wanneer heeft dat spijbelgevoel 
toch grip gekregen op mijn tuinbeleving?

Na de werkbeurt check ik mijn eigen brievenbus: ’tuin in 
orde, let wel op akkerwinde en heermoes’. Dat vind ik een 
behoorlijk coulante constatering. Ik eet mijn boterhammetje 
en kijk ondertussen stomverbaasd naar de enorme 
bloemensteel die uit de yucca tegenover mij torent.

2 juni:
Een warme dag. Ouderwets vullen we met jongste zoon (13) 
een badje op het gras/mosveld. De oudste zoon (bijna 17) 
zei bij het weggaan van huis: ik kom wel gezellig met het 
avondeten.

Tussen het tuinieren door bedenk ik, met mijn voeten 
in het badje, dat we ook met de jongens langzaam een 
modus vinden. De tijd van spitsmuizen vangen, boomhutten 
timmeren, slootje varen en zwart als de plaat thuiskomen 
is voorbij. Dat zij niet altijd meer meekomen wil nog niet 
zeggen dat ik niet hoef te gaan. Tenslotte had ik de tuin al 
(ver) voordat zij geboren waren.

Die middag spreek ik de tuinbuurvrouw op het pad. Licht 
bedremmeld kijkt ze steels naar de ganzerik die ook op weg 
is naar haar tuin. Als ik weer naar mijn eigen tuin loop zegt 
ze dat ze het best wel leuk vindt dat we er weer vaker zijn. 

9 juni:
Ik wied me een ongeluk. Terwijl ik de ganzerik te lijf 
ga, speelt jongste zoon met de honden van andere 
tuineigenaren en wisselt dat af met huiswerk. Ik heb 
morgen vast waanzinnig spierpijn, maar alles voor de goede 
zaak: ik vind het namelijk ook best fijn om hier weer wat 
vaker te zijn.

Ganzerik

We zijn sinds lange tijd weer op de tuin. Niet om de 
werkbeurt te doen, maar gewoon om te tuinieren. Ervan te 
genieten. En ja, ook om het huisje een broodnodige opruim- 
en schoonmaakbeurt te geven. 

Het lukt ons al een aantal jaar niet om de weg naar 
Wijkergouw te vinden. Een verhuizing met mega-
verbouwing, zorg en aandacht vragende ouders, pubers en 
drukke werkweken maken dat op de tuin vertoeven voelt 
als spijbelen.

We lopen een rondje, beoordelen de stand van zaken. De 
ganzerik heeft de heermoes in daadkracht overtroffen. 
Ook de kattenstaart heeft het weer enorm naar zijn zin. 
Die moeten we altijd een beetje beteugelen om ook 
andere planten enigszins kans te geven. Het longkruid is 
verdwenen, maar een sering uit de tuin van een overleden 
ouder lijkt aan te slaan. De zes jaar geleden op de 
parkeerplaats gevonden yucca krijgt wel een waarschuwing: 
heel fijn hoor dat je zo groot wordt, maar als je nu niet eens 
een keertje gaat bloeien…

1 juni: 
Tijdens mijn werkbeurt mag ik meehelpen schouwen. 
Enigszins beschroomd, want ja, ik ga dus tuinen beoordelen, 
terwijl ik weet dat mijn eigen tuin zeker drie jaar aandacht 
achterloopt. 

We keuren het deel met uitzicht op het witte kerkje, de 
schaapjes ervoor… Het stukje dat twintig jaar geleden 

Tuindagboek
Tekst en foto’s: Yolanda Huntelaar, tuin 124

Yucca
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Achter de bar 
Tekst José Haverkamp, tuin 205 
Foto: Diana Tromp 

of de in plakken gesneden tomaten aangemaakt moeten 
worden. Ik vind van wel, lekker met olijfolie, peper en zout. 

De enige tuin die te koop stond, is verkocht aan een 
tuinverlanger. Er volgt een applaus. Mijn zogenaamde 
bardienst is afgelopen en gaat naadloos over in de 
lunchbeurt. Verdorie, sta ik hier nog steeds te werken achter 
de bar. Ik baal dat ik ben blijven plakken en niet de dingen 
doe die ik had willen doen; sjouwen met de kruiwagen en 
lekker buiten aan het werk, al dan niet in de regen. 

Het is half één, de bar is open en ik sta achter de kassa. Ik 
neem de eerste bestelling op: ‘doe mij maar twee soep, een 
broodje knakworst en een koffie alstublieft’.  

Zaterdag 4 mei 2019: 

In mijn werkkloffie loop ik de boerderij in. Ik 
weet dat Nieko en Frank voorbereidingen treffen 
voor de lunch. Inderdaad staat Frank in een 
enorme pan soep te roeren. Het is koud, dus het 
wordt erwtensoep. Nieko staat te rommelen 
bij het espressoapparaat, of is hij bezig met de 
tomaten? Straks ga ik hen helpen bij de lunch. 
Ze zijn blij om mij te zien en ik weet meteen 
waarom: ‘Wil jij de kassa doen?!’ 

Tuinverlangers.
Het is druk in de boerderij. Het is de eerste zaterdag van de 
maand; er zijn veel nieuwe aspirant-leden, echte tuinders 
en tuinverlangers. Tot die laatste groep heb ik drie jaar 
behoord. Elke maand was ik er weer. Verwachtingsvol zag ik 
nieuwe tuinen te koop staan en langzamerhand kroop mijn 
inschrijvingsnummer hoger op de lijst. Ik zag vaak dezelfde 
gezichten, die van andere tuinverlangers. Ondertussen 
loerde ik naar de tuinders. Stoer, vond ik ze, in hun overalls 
en bemodderde laarzen. Daar liepen ze dan; doelgericht op 
het hun bekende terrein, zelfbewust met de door de zon 
gebruinde koppen.

Terwijl Marian van de barcommissie een stroom aan 
bestellingen opneemt en de kassa bedient, ben ik voordat 
ik het in de gaten heb, onderdeel van de bardienst. Ik zet 
kopjes koffie, ik vul de suiker aan, ik ruim op, ik zet de vuile 
vaat in de afwasmachine. Ik heb mijn jas nog aan. Ik wilde 
alleen maar goedendag zeggen en daarna door naar de 
tuin. Er is zoveel te doen; ik moet toch echt kruiwagens vol 
tuinafval wegbrengen, een nieuwe gasfles halen, onkruid 
wieden op het hoofdpad, de heg snoeien.

Knakworst
De mannen zijn trots op hun inkopen; veel voor weinig. 
Als specialiteit verkopen ze straks zachte witte broodjes 
met zuurkool en knakworst, een heerlijke provocatie op de 
gezondheid trends. Ik ga verder met koffie en opruimen. 
Marian legt mij de kassa nog een keer uit. Moeilijk is het 
niet,  lastig is het wel. Niet de cijfers gebruiken, want dan 
gaat het fout. Hoe zit het ook alweer met het pinapparaat?! 
Ondertussen is Karin er ook. Het is nu ook druk áchter 
de bar. We kletsen met elkaar en lopen elkaar net niet 
in de weg. Als ik bijna mijn nek breek over een tas met 
stokbroden, neem ik die mee naar een rustig plekje. Ik pak 
een houten plank en een gekarteld mes en snijd alvast de 
stokbroden in vier stukken. Nieko vraagt zich hardop af 
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Terug van weggeweest
Tekst: Michael Kerkhof

Slechts veertien dagen
 afwezigheid
maakt groeikracht 
 meer dan zichtbaar
maar ook naaktslakeetlust
 geconsumeerde ijzerhart
aangevreten smeerwortel
 de bewust in potten geplaatste dahlia’s
flink aangevreten
 de madeliefjes gedecimeerd
o natuur,
 wonderschone wreedheid
  van opstaan en vallen
Gelukkig krioelt het van leven
 vogel, ja vogels
te kust en te keur
 gelukkig, ook insecten
zo welkom,
 zelfs de ongewensten
  prikkers en bijters
voor het natuurlijk evenwicht
 van eten en gegeten worden
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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.

Foto: Klaas Breunissen

Fietspad
Misschien omdat de mensen in Schellingwoude al zo groen 
wonen, brengt Marcel als mogelijke verklaring naar voren 
waarom de tuinparken geen gespreksonderwerp zijn. ‘Bijna 
iedereen in het dorp heeft een tuin.’
Een paar jaar geleden deed de Dorpsraad het voorstel om 
het voetpad in het weiland tussen de onderdoorgang van 
de Zuiderzeeweg/A10 (bij de bushalte) en de oostkant van 
ons tuinpark door te trekken naar de Wijkergouw en om te 
vormen tot een fietspad. 
‘De meeste kinderen uit ons dorp gaan naar de basisschool 
De Weidevogel in Ransdorp.’ Maar dat initiatief is vanwege 
allerlei praktische bezwaren in een bureaula verdwenen.

Festivalterrein
De bestuursleden van Dorpsraad Schellingwoude worden 
door de dorpelingen gekozen. Het bestuur heeft regelmatig 
contact met de gemeentelijke gebiedsmanagers en 
overlegt ook met de gemeente over de uitoefening van 
‘buurtrechten’ om het dorp een grotere rol te geven in 
het lokale beheer. Het bestuur van de Dorpsraad brengt 
bewoners met elkaar in contact en faciliteert hen om actief 
te zijn, zelf neemt het nauwelijks inhoudelijke standpunten 
in. 

Een onderwerp dat nu speelt zijn de uitbreidingsplannen 
van Landmarkt. Er komt misschien een pannenkoekenhuis 
bij en dat zal leiden tot meer autoverkeer. Een ander actueel 
onderwerp is het plan van een horecabedrijf om zich te 
vestigen bij de Oranjewerf aan de Nieuwendammerdijk. 
Het wil er ook jaarlijks een paar festivals organiseren op 
de weilanden en sportvelden ernaast. Veel omwonenden 
vrezen lawaai- en verkeersoverlast. 

‘In het dorp heeft het geleid tot de oprichting van de 
Vrienden van het Schellingwouderpark’, vertelt Marcel. ‘Ook 
heeft het de contacten met andere buurtgroepen aan de 
Nieuwendammerdijk en in de Purmerbuurt versterkt.’

Hek
Het onderscheidende van tuinpark Wijkergouw met Rust 
& Vreugd is dat je via Wijkergouw meerdere rondjes kunt 
lopen, waarbij je via het ene hek binnenkomt en via een 
ander hek het park weer verlaat. Maar dan moeten de 
hekken wel open zijn! Marcel heeft dat wel eens ervaren, dat 
hij bij de boerderij het tuinpark opging, maar dat hij bij het 
weiland verderop er niet uit kon omdat het hek op slot zat. 

‘Het heeft bij mij tot een beeld geleid dat een wandeling 
over jullie park óf niet gewaardeerd wordt óf een risico is 
vanwege een mogelijk gesloten hek. Dat is jammer, want 
een rondje over de dijk, tuinpark Wijkergouw en het witte 
kerkje terug naar de dijk is een mooi rondje.’

Ook het gebruik van de boerderij voor bijeenkomsten van 
de Dorpsraad, ziet de voorzitter wel zitten, sinds er voor het 
dorpshuis naast de kerk betaald moet worden. 

Marcel zegt toe dat hij via de goed functionerende buurtapp 
de Schellingwouders zal wijzen op de wandelmogelijkheden 
over het tuinpark én hen zal vragen of zij belemmeringen 
ervaren en suggesties hebben. Uw verslaggever belooft het 
contact tot stand brengen tussen het Wijkergouw-bestuur 
en de Dorpsraad.

Marcel van Druenen, 
voorzitter van Dorpsraad Schellingwoude

Rondje Wijkergouw
‘Ik hoor weinig mensen praten over de tuinparken 
Wijkergouw en Rust & Vreugd’, zegt Marcel van Druenen. 
‘De parken zijn geen gespreksonderwerp in het dorp.’ 

Marcel van Druenen is voorzitter van Dorpsraad Schellingwoude. Ik zoek 
hem op op zijn woonboot aan de Schellingwouderdijk en vraag hem 
wat ons tuinpark betekent en kan betekenen voor de dorpsbewoners. 
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In juni was ik naar Leiden, naar het Museum 
voor Oudheden, waar de tentoonstelling Aardse 
Paradijzen in Oost en West is georganiseerd. 
De tentoonstelling is opgedeeld in meerdere 
thema’s, zoals o.a. de Kruidentuin, de 
Paradijstuin, de Besloten Hof en de Lusthof.

Op weg naar het Museum op het Rapenburg ontdekte ik bij 
een particuliere woning een vlag: Open Tuin. Nieuwsgierig 
duwde ik de deur open en werd ontvangen door Mevr. 
A. Canneman. Achter haar woning had zij haar eigen 
lusthof gecreëerd. Een zee van bloemen, veel bloeiende 
rozen, en het geluid van stilte, midden in Leiden. Met veel 
kennis van zaken leidde Mevr. Canneman me rond en we 
kletsten honderduit over het genoegen van een tuin. Uit 
het gesprek bleek dat Mevr. Canneman een dochter is van 
het echtpaar Canneman, dat in de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw kasteel Walenburg in Langbroek in 
oude glorie herstelde en er een prachtige tuin aanlegde die 
ik in de jaren tachtig heb bezocht. Hiermee stond de fam. 
Canneman aan de wieg van de Nederlandse Tuinenstichting.

Na dit onverwachte ‘cadeautje’ (er was ook nog een kamer 
in het huis, waar allerlei Provençaalse stofjes, zeepjes en 
andere hebbedingetjes te koop waren) door naar het 
museum. 

Er worden prachtige geïllumineerde middeleeuwse 
manuscripten, herbaria, prenten, schilderijen, tegeltableaus, 
bloementapijten, opgegraven tuingereedschap enz. 
getoond. Zoals de duimgieter uit de vijftiende eeuw, een 
aardewerken pot met gaten onderin, ook wel ‘chantepleur’ 
genoemd, omdat hij een gorgelend geluid maakt wanneer 

Middeleeuwse tuinen 
tussen 1200 en 1600
 
Foto’s: Rijksmuseum voor Oudheden

er water uit sproeit: hij ‘zingt en huilt’. Het gebruik van 
de gieter wordt op een schilderij uit de vijftiende eeuw 
duidelijk getoond.  

Verder lees ik over Giovanni Orlando, een tuinman uit de 
zestiende eeuw. Ik zie afbeeldingen van Mandragora- of 
Alruinmannetjes en -vrouwtjes (een plant uit de nachtschade 
familie, waar magische krachten aan werden toegekend en 
die ook in de boeken van Harry Potter een rol speelt) en leer 
hoe de reikwijdte van de tuinder de maximale breedte van 
de moestuinbedden bepaalde.

De tentoonstelling is niet heel groot, in 1 tot 1½ uur te 
bezichtigen dus goed te combineren met een bezoek aan 
de nabij gelegen Hortus. (Er is een combiticket te koop). 
De tentoonstelling is nog tot 1 september a.s. te bezoeken, 
meer informatie op www.rmo.nl 

Mededeling Tuincommissie

Het najaarsnummer verschijnt eind oktober. Hierin zal het baggerbriefje worden opgenomen. 
U kunt het baggerbriefje inleveren tot en met vrijdag 1 november 2019.

Chantepleur of duimgieter
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Complimenten voor de 
Postbezorgster
Tekst en foto: Annemieke Timmerman

In het seizoen houdt het bestuur 
(afwisselend een bestuurslid) elke 
zaterdag spreekuur van 11.00 tot 
12.00 uur in de Boerderij. Op 22 juni 
jl. was dat Annemieke Timmerman, 2e 
secretaris. Omdat het prachtig weer 
was, wandelde ze een deel van de 
tijd over het park om contacten met 
tuinders te leggen. Hieronder haar 
verslag.

Mijn dienst voor het bestuurlijk 
spreekuur op 22 juni jl. deed ik ‘by 
walking around’. Ik heb diverse 
klachten, oplossingen, meldingen 
en andere berichten besproken 
met commissieleden en tuinders. 
Onderweg werd ik aangeschoten 
door Ina Koudstaal van tuin 165. 
Zij bood aan om de post rond te 

brengen, die is geadresseerd aan 
individuele tuinders. Geheel vrijwillig 
en uit eigener beweging. 

Hierdoor heeft Wijkergouw weer een 
soort eigen postbode, want na het 
overlijden van mevrouw Wringer in 
oktober 2010 ging dat hapsnap. Er 
zit wel een beetje ‘eigenbelang’ bij 
van Ina, want ze wil haar eigen post 
graag snel hebben én ze wil wat meer 
bewegen. Door het rondwandelen 
slaat ze dus drie vliegen in één klap. 
Of zelfs vier, want nu kan ze zomaar 
interessante ontdekkingen doen 
in alle hoeken en gaten van ons 
tuinpark! 

Tuinpark Wijkergouw heeft twee 
brievenbussen bij de entree van de 
boerderij, de bovenste voor de post 
met nummers (Wijkergouw 30 en 
tuinnummers) en de onderste voor de 
kranten. Nota Bene: post op uw eigen 

tuin is service, geen recht. Dus mist 
u post, kom dan op zaterdag op het 
bestuursspreekuur.  

Honden en Katten op de 
tuin.
Met nadruk willen we er opnieuw 
op wijzen dat het volgens punt 
6.6 van het Tuinreglement niet 
is toegestaan honden en katten 
buiten uw tuin los te laten 
lopen op het tuinpark. Andere 
tuinders kunnen hier overlast van 
ondervinden.

Lawaai apparatuur
Gebruik is op woensdag- en zaterdagochtend 
van 9.00 tot 12.30 uur en op woensdagavond 
tussen 18.00 en 20.00 uur toegestaan. Op 
andere momenten niet. In overleg met 
uw buren kan daar in incidentele gevallen 
eventueel een uitzondering op gemaakt 
worden. Bedenk wel dat dit soort geluid ver 
kan dragen en vaak tot twee à drie paden 
verderop nog gehoord wordt. 

Optreden Breedkoor
Het concertje van Het Breedkoor 
23 juni jl. met drankliedjes was een 
succes. Vele luisteraars en na afloop 
een gezellige nazit binnen en buiten 
met zomerse temperaturen. 

Foto aangeleverd door Marian 
Rozendaal
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In het Zonnetje 
Tekst en foto: Joke van Pel

Als ik de boerderij binnenkom zijn de voorbereidingen 
voor de huisjesverkoop al in volle gang. Op de bar liggen 
de blauwe briefjes klaar waarmee de kandidaat kopers een 
volgnummer krijgen. Dit stukje administratie doet Marian 
Rozendaal. (Haar verhaal stond in het Voorjaarsnummer).  
Ondertussen komt Tine van Doorn naar beneden met de lijst 
van de Bond. Hierop staat aangegeven wie rechtmatig staat 
ingeschreven (lees: al die tijd betaald heeft) om een huisje te 
mogen kopen. Het gaat dit keer om één huisje, nummer 86. 
Een mooie plek zo laat ik me vertellen, en aan de “goede 
kant”. De belangstelling is dan ook groot. Om 10.00 uur zit 
Tine met nummer 1 aan tafel maar die is zijn papieren kwijt, 
vergeten? Hij gaat ze snel ophalen. Door met nummer 2, hé, 
die staat niet op de lijst, maar heeft wel een bevestiging van 
betaling bij zich. Uitzoeken dus. 

Spanning ten top
Op de lijst zoekt Tine naar de juiste datum van inschrijving, 
daar hoort dan een nummer bij. Degene met het laagste 
rangnummer heeft het eerste recht op koop. Ondertussen 
wordt het drukker en drukker. Er worden 42 nummers 
uitgegeven. Er staan meer dan 400 personen op de 
wachtlijst. Tine kent al veel belangstellenden van gezicht, 
ze komen steeds weer terug hopend op een goede afloop. 
Zo rond 10.20 uur zijn er twee kandidaten uit het jaar 2013. 
Snel zoekt Tine uit wie van hen het laagste nummer heeft. 
Die kandidaat is heel blij maar zegt meteen “het kan nog 
alle kanten opgaan”. 

Teleurgesteld gaan er al weer mensen weg, met een 
inschrijving uit 2017 en later kom je er niet. Ondertussen 
kan het huisje ook bezichtigd worden, mensen gaan weg 
en komen weer terug. De lijst met inschrijfdata wordt 
steeds bekeken, hoe groot is mijn kans? En dan verschijnt 
een vrolijke man met een inschrijving uit 2009, de kaarten 
worden opnieuw geschud. Gaat hier nog iemand onder 
zitten? Er volgen nog vele inschrijvingen en jawel, nog 
iemand uit 2009! Tine vergelijkt de rangnummers, een 
verschil van twee maanden. En dan om 11.00 uur vraagt Tine 
de aandacht van alle aanwezigen en maakt zij de ‘winnaar ‘ 
van die ochtend bekend, het is George Rots. Meteen vraagt 
ze of George het huisje wil kopen en stralend bevestigt hij 
de vraag. De stemming is toch vrolijk, iedereen klapt.

Je krijgt er een familie bij
Tine en George gaan naar boven, in de bestuurskamer wordt 
de koop verder afgehandeld. Ook de verkopers, Karel en 
Anne, officieel de eigenaresse, komen erbij en maken kennis 
met George. Karel geeft aan het best een gevoelig moment 
te vinden. Hij bedankt Tine en vertelt goede herinneringen 
te hebben aan het moment waarop Tine aan hen vroeg: 
“zijn jullie niet mensen om bij de lunchcommissie te horen?” 
Zo van, doen jullie ook maar eens wat. Het is een hele 
prettige ervaring geweest waar ze dierbare herinneringen 
aan overhielden. “Je koopt niet alleen een tuin, je krijgt 
er een hele familie bij.” Bij de bezichtiging hoorden ze 
mensen zeggen: er zit liefde in het huisje. Karel wordt daar 
heel emotioneel van. Koper en verkoper gaan nu naar het 
huisje om verder afspraken te maken over goederen die 
overgenomen kunnen worden. Voor Tine zit de verkoopklus 
er weer op, best inspannend allemaal.  

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

Tine en Jan van Doorn

Tine en Jan van Doorn
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Op de koffie
Een week later spreken we op tuin 107 af. Van Jan krijg ik 
een kop koffie en we gaan in een heerlijk zonnetje buiten 
zitten. Op tafel staan nieuwe plantjes klaar om gepoot 
te worden; begonia’s, lobelia. Even later komt ook Tine 
er bij zitten, zij was nog even met George bezig voor de 
overdracht van het huisje. “Er zijn altijd nog dingen die niet 
bekend zijn.” Tine overziet alles!

Jan en Tine hebben al 40 jaar een huisje op Wijkergouw. 
Ze konden destijds kiezen uit drie huisjes, eentje langs het 
weiland en twee hier naast elkaar. Tine viel voor dit huisje 
vanwege de glas-in-lood ramen in de deuren naar het 
slaapkamertje. Jans hobby is het maken van Tiffanywerk. 
Ik bewonder in de keuken een paar kunstig gemaakte 
decoraties. 

Tine was de eerste vrouw die werkbeurten ging doen. 
Ze werd met grote scepsis door het mannenbolwerk in 
Samen Sterk ontvangen, wat kom jij hier doen? En of ze 
wel het verschil tussen een schoffel en een hark kende? 
Om vervolgens aan de meest vervelende klus gezet te 
worden die de mannen liever niet zelf deden: het uitgraven 
van reuzenberenklauwen. Het was een nare sfeer, een 
mannencultuurtje. Gelukkig kwam Adri er later bij en 
konden ze er samen om lachen.
Jan begon in 2002 als coördinator van de werkbeurten. 
Het bleek een enorme klus te zijn. Elk jaar vulde hij op een 
grote lijst per week de tuinnummers in van mensen die aan 
de beurt waren. Er waren vaak veel veranderingen omdat 
mensen op een datum niet beschikbaar waren. Jan vertelt 
over de slimmeriken die niet op kwamen dagen en dan 
waren er aan het einde van het jaar geen zaterdagen meer 
over om de beurten in te halen. Ja, het viel niet mee om 
dan netjes te blijven, vertelt Jan. Wat is dat nu allemaal veel 
eenvoudiger geworden met het supersaas-systeem. 
Jan en Tine zeggen veel last te hebben gehad met de 
hiërarchische sfeer op Wijkergouw. Ze noemen het zelfs de 

‘terreur’ van’ jij doet wat ik zeg’. Er was vriendjespolitiek 
en wie in het bestuur zat of een ‘leidende’ positie had kon 
rekenen op een zekere status. Het is nu zoveel beter, er 
wordt meer gewerkt met eigen initiatief. Als er nu iets voor 
elkaar is gekregen dan is men trots en blij.  

Onderhoudsvriendelijke tuin

In 2004 hebben Jan en Tine ervoor gezorgd dat er internet 
op de boerderij beschikbaar kwam. Dat verliep niet 
eenvoudig, monteurs die niet op de afgesproken tijd 
kwamen, of weigerden een kabel door een vloer te leiden. 
Op een gegeven moment hebben ze zelfs de monteur van 
KPN “gegijzeld” net zo lang tot de boel werkte. 
Tine heeft met Adri Müller en Margot v.d. Zilver in het 
bestuur gezeten van 2008 – 2013. In die periode was Sjouke 
Vrijburg penningmeester. En toen in 2010 de voorzitter 
plotseling stopte leidde Sjouke de vergaderingen. Samen 
met Margot en Adri handelden ze alle lopende zaken af. 
Ook heeft Tine jarenlang koffie gezet in Samen Sterk, voor 
de zaterdagse werkbeurten.

Jan stapt over op een heel ander onderwerp, het creëren 
van een onderhoudsvriendelijke tuin. Hij doelt op zijn 
ingenieuze irrigatiesysteem om de vele bloembakken en 
potten van water te voorzien. En het fonteintje. Hij laat een 
klein apparaatje zien dat is aangesloten op de waterleiding. 
Werkt op een batterij en zorgt ervoor dat er elke dag 15 
minuten lang water wordt gegeven. De dunne zwarte 
slangen zie je overal lopen. Jan en Tine mogen graag erop 
uit gaan met de caravan, dus dit is ideaal om de tuin mee 
achter te kunnen laten.

Ik maak nog wat foto’s, ik zie een heel gelukkig echtpaar 
het heel fijn hebben met elkaar. Ondanks wat lichamelijke 
problemen staan ze vitaal en vrolijk in het leven!

Rommelmarkt
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Thea’s WWWeetjes
Afbeeldingen: diverse websites

De Tuin, het nieuwe boek van Peter Wohlleben, leert u hoe 
je de verborgen signalen van wind, wolken, planten en 
dieren kunt waarnemen en wat de gevolgen hiervan zijn. 
Madeliefjes zijn een soort weerprofeten, bepaalde vogels 
fungeren als thermometers en sommige bloemen vertellen 
ons hoe laat het is. ISBN 9789400511064. 

In Amsterdam zijn dertien plekken bekend waar de Japanse 
duizendknoop schade heeft aangericht aan gebouwen en 
constructies. De Japanse duizendknoop komt op minstens 
300 plekken voor. Hiervan is een overzichtskaart gemaakt, 
zodat b.v. hoveniers weten waar zij zorgvuldig te werk 
moeten gaan. Ziet u Japanse duizendknoop en staat deze 
nog niet op de kaart, dan kunt u een mail sturen naar 
duizendknoop@amsterdam.nl Meer informatie en de 
overzichtskaart vindt u op  https://www.amsterdam.nl/
nieuws/nieuws/japanse-duizendknoop  De gemeente wil de 
Japanse duizendknoop gaan bestrijden, maar wel op een 
duurzame manier. Dit betekent dat er geen chemicaliën 
worden gebruikt, maar dat de planten met wortel uit 
de grond worden gehaald. Dit is echter erg kostbaar. 
De gemeente trekt dan ook 8,2 miljoen euro uit voor de 
bestrijding.  

Op https://mergenmetz.nl/blog/japanse-duizendknoop-
bestrijden staat een informatief artikel over (de bestrijding 
van) de Japanse duizendknoop. Op verschillende plekken 
wordt actie ondernomen tegen deze invasieve exoot met 
zijn niet te onderschatten gevaar.

‘Top in de Kop’ organiseert dit jaar 
voor de 20ste keer open tuinen en 

kunst-ateliers in de Kop van Noord-Holland. U kunt nog 
tuinen bezoeken op 10/11 augustus en 14/15 september a.s. 
Alle informatie vindt u op www.topindekop.nl 

Kies voor inheems met ‘Planten 
van Hier’ een nieuwe uitgave 
van KNNV. Inheemse planten zijn 
belangrijk voor onze insecten. 
Dit boek beschrijft vijftig soorten 
die een bijdrage leveren aan 
de biodiversiteit en het behoud 
van die nuttige insecten. ISBN 
9789050116695.

Hotel Achtertuin is een boek 
voor kinderen van drie tot 
ongeveer zes jaar oud. Laat 
kinderen op een leuke manier 
kennis maken met alles wat 
groeit en bloeit, zoemt en 
kruipt. Uitgeverij KNNV, ISBN 
9789050116763.

101 plekken om vogels te 
kijken, de meest interessante 
vogellocaties in Nederland. 
Met vogelportretten, wandel- en fietsroutes. Bestellen kan 
via https://www.vogelbeschermingshop.nl/de-101-mooiste-
vogelkijkgebieden

Living Light ofwel: Hoe laat een plant een lamp branden. 
Designer Ermi van Oers raakte in de ban van duurzaamheid 
en multifunctionaliteit, wat resulteerde in een lamp die 
zijn energie uit een plantje haalt. Hoe dat werkt leest u op 
https://groenerwonen.com/living-light-echte-groene-energie 

Naar aanleiding van de tweede zomerperiode van de 
door Piet Oudolf ontworpen beeldentuin is tot en met 25 
augustus a.s. in Singer Laren de tentoonstelling Geschilderde 
Bloemen te zien, een keuze van kunstwerken uit de periode 
van het Nederlandse impressionisme en modernisme. Meer 
informatie vindt u op https://www.singerlaren.nl 

Zakboek voor de Bijentuin neemt 
u mee in het boeiende verhaal van 
bestuiving, kleurrijke zoemende 
borders en snoephagen. Het 
zakboek beschrijft de belangrijkste 
bijensoorten en de mooiste 
planten en struiken om een 
bijenparadijs te maken. www.
lannoo.be/nl/zakboek-voor-de-
bijentuin ISBN 9789401458573.

Op de Groenmoesmarkt in Boekel was ik bij een lezing 
van de enthousiaste Wankja Ferguson van https://www.
vlindererbij.nl over vlinders, waarin zij de noodzaak van 
snoeien voor biodiversiteit benadrukte. Meer hierover 
kunt u lezen op https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-
reports/message/?msg=24904 
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Handige apps voor determinatie. Onder de naam Obs 
Identify zijn voor de mobiele (Android) telefoon handige 
apps verkrijgbaar voor het determineren van o.a. insecten, 
vlinders en planten. Voer een foto in en ontvang drie 
suggesties.

Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting schreef een boek 
vol tips en inspiratie om zelf in uw tuin bijen en vlinders te 
helpen. Belangrijk is dat de tuin multifunctioneel is en dat u 
er zelf ook van kunt genieten. Vlinders en bijen hebben het 
moeilijk. Met dit boek kunt u ze zelf een beetje helpen. Kijk 
voor meer informatie op 
https://www.vlinderstichting.nl/service-en-vragen/
vlinderwinkel/producten/product/?prod=128

Het 26-plantenplan is samengesteld voor het project 
Tuinreservaten in samenwerking met Groei & Bloei. Met dit 
plan kunt u uw tuin diervriendelijker inrichten, speciaal voor 
insecten. Het zijn prachtige, sterke planten die het tuinieren 
makkelijk en aantrekkelijk maken. Informatie vindt u op 
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/deze-26-planten-
maken-van-je-tuin-een-groen-paradijsje Daar kunt u ook 
het 26-plantenplan met veel informatie over de planten 
downloaden.

Planten hebben zintuigen, net als mensen. Ze weten waar 
ze staan, ze horen en ruiken of er water in de buurt is en 
weten altijd precies hoe ze zichzelf moeten opbouwen. 
In zijn boek ‘Vanuit de plant gezien’ gaat schrijver Arjen 
Mulder stap voor stap na wat het verschil in aanpak is tussen 
planten en mensen en waarom zij elkaar nodig hebben. 
Meer informatie leest u op https://www.singeluitgeverijen.
nl/?s=vanuit+de+plant+gezien 

Een tuin vol leven begint met de juiste beplanting. Bij Vivara 
vindt u dan ook een ruim aanbod aan diervriendelijke 
tuinplanten, biologische bloemzaden en -mengsels, en 
groentezaden, heesters en vaste planten. Informatie en 
bestellen via https://vivara.nl/planten.html

Op zondagmiddag 1 september a.s. tussen 13.00 en 
17.00 uur, zullen er traditiegetrouw weer optredens 
plaatsvinden in de drie Waterlandse muziekkapellen. Aan 
de Wijkergouw in Schellingwoude, in Ransdorp aan de 
Dorpsweg en in Durgerdam aan de Durgerdammerdijk. De 
Muziektent in Zunderdorp is afgebroken. De overgebleven 
drie zijn nu erkende monumenten. Zie ook https://www.
muziekkapellen.nl 

De tentoonstelling ‘Wilde 
Bloemen – kleurrijke 
kwetsbaarheid’ in het 
Natuurhistorisch Museum 
te Rotterdam is opgezet 
in samenwerking met 
Natuurmonumenten. 
De tentoonstelling laat 
zien welke waarde wilde 
bloemen hebben. Meer 
informatie op https://
museumtijdschrift.nl/
tentoonstellingen/wilde-
bloemen-kleurrijke-
kwetsbaarheid/?agenda_
search 

En in Den Bosch kunt u genieten van ‘De geur van succes, 
een prachtige tentoonstelling van werk van de Gebr. 
Gerard & Cornelis van Spaendonck, bloemstillevens uit de 
periode rond 1800. Zij werkten in Parijs voor zowel koning 
Lodewijk XVI als voor Napoleon Bonaparte. Zie https://www.
hetnoordbrabantsmuseum.nl 

Of ga nazomeren in Niedorp (N-H) op 17 en 18 augustus 
a.s. Tuinen, kunst, muziek, cultuur, fotografie en meer. 
Kijk voor deelnemers en meer informatie op www.
nazomereninniedorp.nl

Geniet tot en met 31 oktober a.s. in het Anton Pieck 
Museum van ‘Pluk het seizoen! De Vier Jaargetijden in 
bloei’ met kleurrijk werk van botanisch kunstenaar Janneke 
Brinkman-Salentijn. Kijk voor adres en openingstijden op 
www.antonpieckmuseum.nl 

En kijk ook even op onze eigen website, www.wijkergouw.
nl . Ook dit Wijkergouwtje staat er weer gekleurd op. 
Bovendien vindt u onder de knop ‘agenda’ meer nieuws en 
wetenswaardigheden.
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Verslag 72e Algemene Ledenvergadering 
Tuinpark Wijkergouw, 18 mei 2019

3b. Gaande en komende leden
Diny Teekman(bestuur) geeft aan dat er veel nieuwe 
aspirant-leden zijn bijgekomen. Margot van de Zilver en 
Tine van Doorn worden met applaus bedankt voor hun 
inspanningen rondom de uitgifte van tuinen. Tot nu toe is in 
2019 één tuin toegewezen aan een nieuwe tuinder. 

3c. Voortgang bomenkap en herplant
Door de Gemeente zijn dit voorjaar twaalf populieren 
gerooid, volgend op de kap rond 2016 van acht bomen in 
het Bijenpark. Daarvoor zijn twintig hoogstam fruitbomen 
terug geplant. Er zijn diverse mensen geconsulteerd over de 
beste plekken om ze te plaatsen. Uiteindelijk zijn er twaalf 
in het bos, zes bij de grote parkeerplaats en twee bij de 
ingang van het parkeerterrein geplaatst. De Gemeente zorgt 
vijf jaar voor het onderhoud en als er bomen na aanplant 
niet aanslaan zal voor vervanging worden gezorgd. Thea 
Adriaansen (tuin 45) merkt op dat dus na vijf jaar het 
onderhoud door Wijkergouw moet plaatsvinden en dat dit 
professioneel moet worden aangepakt. Dit moet dus in het 
onderhoudsplan van de tuincommissie worden opgenomen. 
Gevraagd wordt of er ook populieren in de buitensingel 
worden gerooid en of daar ook herplant zal plaatsvinden. 
Dit wordt bevestigd, maar of de verplichte herplant op 
dezelfde plaats zal zijn is niet zeker. Annemieke Timmerman 
(bestuur) geeft aan dat het van belang is om de inspraak 
van de Gemeente over dit soort kwesties goed te volgen. 
Zij roept mensen op die hierin een rol willen en kunnen 
spelen (bv. omdat zij in Amsterdam-Noord wonen) en zo het 
Bestuur hierin kunnen ondersteunen.

3d. Ontwikkelingen in de buurt
Annemieke Timmerman (bestuur) geeft aan dat vanuit 
Schellingwoude succesvol actie is gevoerd tegen (meer) 
horeca in de buurt, maar dat ook op dit punt alertheid 
nodig is. Daar waar de Gemeente probeert de binnenstad 
te ontlasten van toerisme, lopen de randen meer gevaar 
te worden overspoeld. Met alle gevolgen van dien. Klaas 
Breunissen blijft ook betrokken bij dergelijke ‘externe zaken’. 

4. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2018
Nelleke Bosland (bestuur) geeft aan dat ramingen 
maken van kosten en baten moeilijk blijft, ondanks haar 
toenemende ervaring als penningmeester. Als belangrijke 
punten in het jaarverslag 2018 noemt zij in het bijzonder: 
het opknappen van de boerderij waarmee een aanzienlijk 
bedrag gemoeid was; de fluctuerende rekeningen voor 
het water; de variabele inkomsten en kosten van de 
diverse commissies en de kastekorten (in totaal: 500 euro). 
Vooral van de kastekorten ligt Nelleke wakker, maar er 
zijn inspanningen om die terug te dringen. Al met al is er 

Voorzitter: Andrea van Pol
Notulist: Loes Markenstein
Foto’s: Yo de Boer

Stemgerechtigde leden: 52

Aanwezige bestuursleden: Nelleke Bosland 
(penningmeester), Annemieke Timmerman (2de secretaris), 
Andrea van Pol (2e voorzitter), Diny Teekman, Margot van 
de Zilver, Marion Cornelissen

Bestuurder namens de Bond: afwezig. Na de vergadering 
bleek dat de betrokken bestuurder op de A10 in de file had 
gestaan en te laat was om nog aan te sluiten.

1. Opening en vaststelling agenda
Andrea van Pol (technisch voorzitter) opent de vergadering. 
Zij stelt voor om op de agenda aan punt 7 (rapportage 
commissies) ook de interieurcommissie toe te voegen en 
als apart punt de afvaardiging van Wijkergouw naar de 
Bondsvergadering (15 juni 2019) op te nemen. 

2. Verslag 71e Algemene Ledenvergadering, 17 
november 2018.
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag (gepubliceerd in 
Wijkergouw winter 2018). Het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Mededelingen
3a. Bondsvergadering
Klaas Breunissen (tuin 146) meldt dat de vorige keer op 
de Bondsvergadering is gesproken over de jaarstukken, 
het bouwreglement en over de beleidsvisie. Voor de 
juni-vergadering is nog geen vervolg op de beleidsvisie 
beschikbaar en over het voorstel van Wijkergouw inzake 
het woonplaatsbeginsel zal worden verder gedacht. Hij 
geeft aan dat is aangezwengeld dat voor Wijkergouw het 
contract met de Gemeente in 2020 afloopt, maar dat de 
Bond heeft aangegeven dit onderwerp breder te willen 
aanpakken. Men streeft naar langdurige(-r) contracten 
tussen tuinparken en Gemeente. Maar daardoor blijft voor 
Wijkergouw de onzekerheid voortduren. Onduidelijk is wat 
de situatie is als in 2020 het contract verloopt: automatische 
verlenging voor dezelfde periode, een opzegtermijn van hoe 
lang. Het bestuur kan ook geen zekerheid geven en wordt 
door de ALV gevraagd om zo snel mogelijk via de Bond meer 
duidelijkheid te verkrijgen. Klaas Breunissen (tuin 146), Loes 
Markenstein (tuin 89) en Annemieke Timmerman (tuin 83 en 
bestuur) hebben zich kandidaat gesteld als afgevaardigden 
voor de bondsvergaderingen. Met algemene instemming 
van de ALV zullen zij aan de Bondsvergadering op 15 juni 
2019 deelnemen.
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een overschot in 2018 van 7305 euro. Het Bestuur wil twee 
voorstellen in stemming brengen over wat daarmee te 
doen, namelijk ofwel toevoegen aan de algemene reserve 
ofwel verrekenen met de jaarlasten per tuinder in 2020 (een 
verlaging van achttien euro per tuin). 

Klaas Breunissen (tuin 146) merkt op dat er wel een 
financieel jaarverslag 2018 is, maar geen inhoudelijk 
jaarverslag. Andrea van Pol (2e voorzitter) zegt toe dat het 
Bestuur daar zo spoedig mogelijk alsnog voor zal zorgen.  

Thea Adriaansen (tuin 45) vraagt om toelichting bij de 
posten ‘algemene kosten’ en ‘overige huisvestingskosten’. 
Nelleke Bosland (bestuur) geeft aan dat onder die noemers 
geld is besteed aan de taxatie van de boerderij en de 
aanschaf van een nieuwe elektrische boiler. Met de aanschaf 
van die nieuwe boiler wordt een voorschot genomen op 
het meer duurzaam maken van de boerderij. Zo kan nu 
geprobeerd worden om subsidie te krijgen van de Bond voor 
aanschaf van zonnepanelen voor de boerderij. 

Nell Donkers (tuin 229) geeft aan dat de opbrengsten van de 
bar eigenlijk hoger zijn, omdat de verkoop van drank tijdens 
de lunch nu geboekt wordt op de lunchcommissie en niet bij 
de barcommissie. Nelleke Bosland erkent dat dit inderdaad 
niet zo uitgesplitst wordt. 

Marian Rozendaal (tuin 19) vraagt om toelichting bij de 
gemaakte vaste kosten van de barcommissie. Nelleke 
Bosland geeft aan dat het daarbij gaat om het regelen van 
de horecavergunning, de kosten van de pinautomaat en de 
service van de leverancier van de kassa in verband met de 
BTW. 

4.b Rapportage kascommissie
Christine Schouten (tuin 201) rapporteert namens de 
kascommissie. Bij de controle zijn geen onrechtmatigheden 
geconstateerd. Wel plaatst de kascommissie een aantal 
opmerkingen: gebleken is dat het moeilijk is om bij de 
kastekorten ‘het lek boven’ te krijgen, maar inspanningen 
blijven nodig; de kascommissie heeft meegedaan aan 
de ‘eindejaarstellingen’ en vindt dat een zinvolle actie 
die herhaald zal worden; de kascommissie vindt de 
afspraken met de Landmarkt over ‘kopen op rekening’ (te) 
fraudegevoelig. Met inachtneming van die opmerkingen 
stelt de kascommissie voor om het Bestuur decharge te 
verlenen voor 2018. 

4c. Decharge Bestuur jaarrekening 2018
Het voorstel van de kascommissie wordt door de 
ledenvergadering unaniem aangenomen. 

4d. Bestemming overschot 2018
Unaniem wordt in de ledenvergadering besloten dit bedrag 
toe te voegen aan de reserves. 

5. Begroting 2019
Nelleke Bosland (bestuur) geeft aan dat buiten de begroting 
2019 door het Bestuur al uitgaven zijn gedaan voor de 
aanleg van een glasvezelnet, waardoor er veel beter 
internet is in de Boerderij. De aanbieding was zodanig dat 
er snel over moest worden beslist. Belangrijk punt waarover 
nog besloten moet worden door de ledenvergadering 
betreft de aanschaf van een tweede AED-apparaat. Het 
eerste apparaat is geplaatst bij de boerderij, terwijl een 
tweede apparaat bij de winkel geplaatst zou kunnen 
worden. Over het nut van AED’s wordt verschillend gedacht 
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en ook rijst de vraag of er wel voldoende mensen zijn die 
zo’n apparaat goed kunnen gebruiken. Bij navraag blijken 
ca. vijftien aanwezigen dit te kunnen; terwijl ook gewezen 
wordt op een nuttige app die ondersteuning biedt bij 
reanimatie en opgemerkt wordt dat bij contact met 112 ook 
ondersteuning wordt geboden. 
Andrea van Pol (bestuur) roept belangstellenden op om een 
cursus te volgen. Thom Perquin (tuin 167) geeft aan dat de 
Bond cursussen organiseert, maar dat het dan lang duurt. 
Wellicht is er een cursus in de boerderij te organiseren voor 
belangstellenden?
Bij stemming is een ruime meerderheid voor aanschaf 
van een tweede AED, zijn er vijf stemmen tegen en twee 
onthoudingen.  

6. Gebruik boerderij
De zoektocht naar zinvol gebruik van de boerderij 
heeft weinig resultaat opgeleverd. De beoogde 
medegebruikers (Cordaan en een school) hebben 
beslissingen op de lange baan geschoven; de Bond ziet 
veel bezwaren bij (commercieel) verhuur aan externe 
partijen voor evenementen. Het Bestuur is wel benaderd 
door tuinders over beschikbaarheid voor eenmalige 
evenementen (verjaardagen etc.), maar het Bestuur 
vindt dit organisatorisch lastig vorm te geven: wie is er 
verantwoordelijk voor het opruimen na afloop, hoe is de 
bar te bemensen etc. Als we op deze weg verder willen, 
dan moeten eerst de vereisten en randvoorwaarden goed 
worden doordacht. Het Bestuur zoekt vrijwilligers voor 
een werkgroepje om dit te doen. In de nieuwsbrief zal een 
oproep worden gedaan. 

7. Rapportage commissies
7a. Padnamen en bewegwijzering
De tijdelijke commissie heeft veel creatieve voorstellen 
gedaan, die het Bestuur waardeert, maar het Bestuur is 
van mening dat zo de oriëntatiemogelijkheden in het park 
niet genoeg verbeterd worden. In het najaar zal alsnog 
een voorstel aan de ledenvergadering worden voorgelegd. 
Ellen Burgwal (tuin 148) merkt op dat aanvulling van de 
bewegwijzering via de nummerbordjes hard nodig is. Thom 
Perquin (tuin 167) gaat hiermee aan de slag. 

7b. Arbocommissie
Thom Perquin (tuin 167) vraagt namens de Arbocommissie 
aandacht voor het rolstoelvriendelijk maken van de 
boerderij en voor de wankele stappalen in de speeltuin. 

7c. Bouwcommissie
Bram Eken geeft aan dat de bouwcommissie (nog) 
geen keuringen heeft gedaan. Hij roept mensen op om 
belangrijke verbeteringen aan de huisjes te melden bij de 
bouwcommissie (spreekuur), vanwege de taxatiewaarde 
voor de verzekering. De bouwcommissie is verder van 
plan om sneller in actie te komen als huisjes (dreigen te) 
verwaarlozen om te voorkomen dat uiteindelijk bij verkoop 
huisjes ‘sloopwaardig’ moeten worden verklaard. Men gaat 
bijvoorbeeld meelopen bij de komende tuinschouw. 

7d. Barcommissie
Marian Rozendaal meldt dat de barcommissie goed loopt. 
Er zijn vijftien leden, sommigen zijn reservist en anderen 
zijn beschikbaar voor speciale activiteiten. Zij roept op om 
activiteiten in de zomer tijdig te melden zodat er goed 
geroosterd kan worden. 

7e. Inkoop
Andre Tuin meldt dat de winkel goed gaat. Aan het eind van 
het seizoen gaat het klusteam de winkel schilderen.

7f. Kascommissie
Christine Schouten doet een oproep voor nieuwe leden.

7g. Klusteam
Is actief, maar niet aanwezig op de vergadering. 

7h. Lunchcommissie
Daphne van Kempen meldt dat de lunches goed bezocht 
worden. Er worden nieuwe leden gezocht voor volgend 
jaar, om een langer seizoen te kunnen draaien. Zij vraagt of 
activiteiten op zaterdagmiddag wat later kunnen beginnen, 
want het is behoorlijk krap met opruimen. 

7i. Redactiecommissie
Thea Adriaansen maakt melding van contacten met 
‘t Zwaantje, een blad van de Dorpenraad in de buurt, 
waardoor nieuws uitgewisseld kan worden. Verder wordt 
gewerkt aan een stroomlijning met de nieuwsbrief van het 
Bestuur. Zij roept leden op om ook te kijken op de web-
agenda op de website en doet een oproep voor een goede 
web-redacteur. 

7j. Tuincommissie
Gwen de Ruijter geeft aan dat alles naar behoren verloopt. 
Men is bezig met de ontwikkeling van een ‘voedselbos’ en 
doet een oproep om workshops te organiseren rondom 
‘eten uit de tuin’. Zij geeft aan dat bij de schouw wel gelet 
zal worden op overhangende takken, maar dat pas na het 
broedseizoen hoeft te worden gesnoeid. 

7k. Interieurcommissie
Loopt goed. Wel een oproep om na gebruik het toilet 
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Verlenging huurcontract
Tekst: Klaas Breunissen

schoon achter te laten. De laatste tijd laat een en ander 
nogal te wensen over. Bij werkbeurten moet gebruik 
worden gemaakt van het toilet bij Samen Sterk (en dus niet 
in de boerderij). 

7l. Waterleidingcommissie
Geen bijzonderheden.

8. Bestuursverkiezingen
Nelleke Bosland en Margot van de Zilver zijn herkiesbaar en 
Andrea van Pol is verkiesbaar als voorzitter.
De kiescommissie bestaat uit: Marcel de Wit, Ellen Klijssen en 
Aleid. Er zijn 52 stemgerechtigde leden. 

Uitslag: Nelleke Bosland wordt herkozen met 50 stemmen 
voor en 2 onthoudingen; Margot van de Zilver wordt 
herkozen met 52 stemmen voor; Andrea van Pol wordt 
gekozen als voorzitter met 50 stemmen voor en 2 tegen. 
Het Bestuur doet een oproep voor nieuwe (kandidaat-)
bestuursleden om zich aan te melden. 

9. Rondvraag
Aleid vraagt een applaus van de leden voor het werk van 
Marjo Palm (tuin 123) om de schade aangebracht door 
de vrachtauto’s in de tuin bij het hek zo snel en goed te 
herstellen. 

R. Kuiken (tuin 150) meldt dat er bij de sloot op een 
waterput een instabiele plaats is ontstaan, die heel 
gevaarlijk is en gerepareerd moet worden. 

AGM van Leeuwen (tuin 218) vraagt het Bestuur om 
voorstellen voor duurzame investeringen in het tuinpark. 

Gevraagd wordt of de bouwcommissie heeft gecontroleerd 
of de verouderde gasslangen inderdaad zijn vervangen. 
Anders blijft het gevaarlijk. De bouwcommissie pakt dit op. 

Nell Donkers (tuin 229) wil het gebruik van de vriezer nieuw 
leven inblazen en roept tuinders, geïnteresseerd in gebruik 
van de vriezer, op zich bij haar te melden en is op zoek naar 
een (nieuwe) vriezer om de oude te vervangen. 

Kyrinka Cramer (tuin 190) vraagt aandacht voor de in de 
boerderij ingerichte tentoonstelling over verbetering van de 
bodemkwaliteit onder andere via wormen. 

Opgemerkt wordt dat het aanzien van het terras 
bedroevend is en nodig moet worden opgepakt.

In antwoord op een vraag over vervanging van de 
beschoeiing wordt aangekondigd dat daarover binnenkort 
informatie zal worden verspreid.

In antwoord op een vraag over de mogelijkheid van 
kleurenfoto’s in Wijkergouw, geeft het Bestuur aan dat men 
de kosten daarvan zal gaan bekijken en afwegen. 

Om 16.05 uur sluit de voorzitter de ledenvergadering, 
bedankt de aanwezigen en nodigt hen uit voor een drankje. 

Op onze voorjaarsvergadering heb ik toegezegd u via het 
Wijkergouwtje te informeren over de verlenging van het 
huurcontract van tuinpark Wijkergouw. Dat doe ik bij deze.

Het huurcontract dat de Bond van Volkstuinders met 
de gemeente Amsterdam heeft gesloten voor tuinpark 
Wijkergouw loopt af op 31 december 2020. Het werd tien 
jaar geleden afgesloten. Het huurcontract wordt, als het niet 
wordt opgezegd, stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde 
tijd.   De opzegtermijn is een half jaar.

Langdurige contracten
De Bond van Volkstuinders is op dit moment in overleg met 
de gemeente over de toekomst van de tuinparken en de 
eisen waaraan de hedendaagse tuinparken moeten voldoen. 
Een van de onderwerpen die daarbij besproken zal worden, 
zijn de huurcontracten voor de tuinparken. Op dit moment 
verschillen die contracten nogal van elkaar. Het is de 
bedoeling daarin wat uniformering te krijgen. De Bond 
streeft naar langdurige huurovereenkomsten.

Stilzwijgende verlenging
Op de Bondsvergadering van 15 juni jl. hebben we gevraagd 
naar de stand van zaken. 

Het duurt nog even, aldus het Bondsbestuur. Wij als 
gezamenlijke volkstuinparken zijn immers bezig met het 
opstellen van ons Beleidsplan en de gemeente is bezig 
met het maken van een Groenvisie. ‘Het kan nog wel een 
jaar duren, voordat er nieuwe afspraken met de gemeente 
gemaakt zijn over de huurcontracten.’

Geen reden om ons zorgen te maken, aldus het 
Bondsbestuur. ‘Zolang er geen nieuwe afspraken gemaakt 
zijn, zullen huurcontracten die aflopen stilzwijgend verlengd 
worden. Het Bondsbestuur gaat ervan uit dat de gemeente 
tijdens het overleg met de tuinparken geen contracten 
eenzijdig zal opzeggen.’
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Tekst: Annemieke (Imker Miek)
Foto’s: Pixabay

Wat is er zo bijzonder aan de Wilg? 

Wilgen worden gesnoeid, anders scheurt de wilg en ben 
je ‘m kwijt. Dat snoeien gebeurt over het algemeen in de 
wintermaanden. Snoei kan elk jaar plaatsvinden (voor vogels 
vóór het broeden, dus vaak vóór de bloei en voor insecten 
liever na de bloei). Daarom is een cyclus van 2 tot 4 jaar te 
prefereren. In een rij wilgen kun je zo om en om de periodes 
bepalen, dat wilgen bladeren hebben, katjes dragen 
en kaal zijn. Op die manier kunnen wilgen permanent 
nestgelegenheid en voedsel leveren en een aantrekkelijk 
beeld in het landschap bieden. Diverse wilgensoorten 
bloeien afwisselend van februari tot juni, zodat er altijd wel 
wat te genieten valt voor mens en dier. 

Wilgen aan de Wijkergouw 

In het Nederlandse landschap en ook rond Schellingwoude 
werden gebieden sinds de 11de eeuw ontgonnen. In 
ondoordringbare wildernissen van elzen, berken en 
wilgen met een ondergroei van onder andere leverkruid, 
watereppe, bitterzoet en haagwinde werden wegen 
aangelegd langs de begaanbare klei-oevers van riviertjes 
in veengebieden. Aan die wegen werden boerderijen 
gebouwd en de bewoners mochten het veen ontginnen en 
een boerenbedrijf houden. 

Op tuinpark Wijkergouw staan nog steeds diverse wilgen, 
met name aan de Wijkergouw. De imkers hebben rond 2009 
enkele boswilgen gestekt op het Bijenpark Waterland. Op 
de bomenkaart op http://maps.amsterdam.nl is te zien waar 
de wilgen op en rond het tuinpark staan. 

Vermeerdering: 
De zaden worden in de zomer door de wind verspreid, 
maar ze zijn slechts kort kiemkrachtig. Jonge twijgen zijn 
taai en buigzaam en kunnen makkelijk gestekt worden. 
Wilgen maken massaal stuifmeel aan, dat deels door de 
wind verstuift. Daardoor kan ook zonder insecten bestuiving 
plaatsvinden. Wilgensoorten nemen het onderling niet zo 
nauw: stuifmeel van de ene soort kan makkelijk kiemen op 
een andere soort, soms ook met vruchtbare bastaarden tot 
gevolg. Wil je de natuurwaarden in een gebied verhogen, 
dan plant je verschillende soorten mannelijke en vrouwelijke 
wilgen aan met verschillende bloeitijden. 

Uiterlijk:
De meeste soorten wilgen zijn struiken. Een opgaande boom 
is meestal een schietwilg of knotwilg, een van de mooiste 
boomsoorten. Wilg is snelgroeiend en staat het liefst op 
voedselrijke, vochtige plekken. De bloemen hebben of 
alleen meeldraden of alleen stampers (ze zijn ‘eenslachtig’). 
De bomen dragen of alleen mannelijke bloemen of alleen 
vrouwelijke bloemen (ze zijn ‘tweehuizig’). Mannelijke 
katjes vallen in het oog door het heldergeel van de vele 
helmkoppen. De vrouwelijke katjes hebben glanzende, 
groenige haren, een rode stempel en verspreiden een 
honingachtige geur. Knotwilg ontstaat door twijgen op ± 
2 m van de grond af te kappen. Treurwilg is er net als de 
knotwilg in vele soorten en maten en is een kruising tussen 
bijvoorbeeld de Salix alba en de Salix babylonica.

Soorten:
De wilgenfamilie (Salicaceae) kent een groot aantal soorten, 
onder andere schietwilg (Salix alba), boswilg (Salix caprea), 
geoorde wilg (Salix aurita), grauwe wilg (Salix cinerea), 
kraakwilg (Salix fragilis), bittere wilg (Salix purpurea), 
laurierwilg (Salix pentandra), amandelwilg (Salix triandra), 
kruipwilg (Salix repens, salix rosmarinfolia) en bastaarden 
en kruisingen daarvan. De kronkelwilg of gedraaide wilg 
(Salix babylonica ‘Tortuosa’ of Salix matsudana ‘Tortuosa’) 
is een mooie paasstruik, die je niet moet verwarren met de 
kronkelhazelaar of kurkentrekkerhazelaar (Corylus maxima 
‘Contorta’, Corylus avellana ‘Contorta’). 

De Wilg 
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Wat hebben dieren aan de wilg? 

De nectar is makkelijk bereikbaar en diverse solitaire bijen, 
waaronder zeker 7 zandbijsoorten zijn volledig afhankelijk 
van wilgen. Maar ook (zweef-)vliegen, dagvlinders en 
nachtvlinders zijn gretige bezoekers. Voor honingbijen is de 
wilg van levensbelang als de dagen lengen, zowel vanwege 
het stuifmeel (P5) als vanwege de nectar (N5). Stuifmeel is 
een bron van eiwit nodig voor ontwikkeling van gezonde 
jonge larven (insecten) en nectar levert de benodigde 
energie om te kunnen vliegen.  

Diverse vogels nestelen graag in de wilg, omdat er 
zoveel insecten op af komen. Pimpelmeesjes bezoeken 
afwisselend mannelijke en vrouwelijke wilgenkatjes, 
op zoek naar nectar. Op de kop is dan geel stuifmeel te 
zien, maar bestuiving is een toevallig neveneffect. Door 
het zachte hout hebben wilgen snel holtes. Die dienen 
als schuilplaats of nestruimte voor vleermuizen, kleine 
zoogdieren en marterachtigen. Bijvoorbeeld de bever is 
een ware wilgenwortelliefhebber. Als er water in de holtes 
blijft staan, zijn dit goede broedplaatsen voor amfibieën en 
salamanders. Eigenlijk is de wilg een wonder van diversiteit!
 

Wat kunnen mensen met de wilg?

De twijgen (tenen) worden gevlochten voor hekken, 
zinkstukken of grondkering. De stammen worden 
gebruikt om klompen te maken. De bast van wilg bevat 
een pijnstillend, ontstekingsremmend en anti reumatisch 
middel dat ‘salicine’ is genoemd naar de wilg. Dit 
wordt nog steeds gebruikt bij de fabricage van aspirine 
(acetylsalicylzuur), maar kan bijwerkingen veroorzaken 
als maagklachten en bloedingen. Vernieuwend is de 
aanleg van wilgen-energiebossen, onder andere op het 
terrein van een voormalige kartonfabriek in Appingedam 
en op een bedrijventerrein in Roodehaan. De wilg staat 
bekend om slecht haardhout, maar het versnipperde 
wilgenhout is als biobrandstof geschikt voor moderne 
houtverbrandingsinstallaties.   

Recept voor een voetbad: 
Voor vermoeide voeten, verfrissend en versterkend: 1 
handvol bijvoetkruid, 1 handvol wilgenbladeren en 1 
handvol boerenwormkruid. Breng de verse of gedroogde 
kruiden in een gesloten pot met 5 liter water aan de kook. 
Afzeven en in een emmer/voetbad of een ligbad vullen.  
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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

Wat maakt Easy Living
zo uniek?
• Permanente expositie van meer dan 80 slaap-
   banken en 8 bedkastenprogramma’s in het
   betere genre.
• Slaapbanken en bedkasten in alle gangbare
   maten (1- en 2-persoons, twijfelaars en lits-
   jumeaux).
• Alle bedsystemen.
• Modern en klassiek.
• Korte levertijden.
• Uitmuntende service en garantiebepalingen
   (CBW).
• Scherpe prijsstelling
• Projectafdeling.
• Dealer van alle Europese topmerken.
Gratis bezorging door
het hele land, inclusief
campings en 
tuincomplexen.

CS-Bedsysteem

Dwarsslaper

Clic-Clac

BEDKASTEN

SHOWROOM
Middenweg 109-113A,
1098 AH Amsterdam.
Tel. (020) 663 11 61

Uitgebreide kleurenfolder op aanvraag

internet:
http://www.slaapbanken.nl

e-mail: easy@open.net

De grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN

Easy Living is de grootste speciaalzaak van Nederland in slaapbanken in 
het betere genre. Op hetzelfde hoge niveau exposeert Easy Living ook 8 
bedkastenprogramma’s, welke zijn samengebracht in een hiervoor speciaal 
ingerichte STUDIO.
Het belangrijkste voordeel van een bedkast is uiteraard ruimte winst. De hori

-

zontaal of verticaal uitklapbare bedden zijn leverbaar in alle gangbare maten. 
In alle bedkasten wordt een lattenbodem verwerkt, welke in combinatie met 
een koudschuim-, binnen-vering-, pocketveren- of latexmatras een volwaardig 
bed oplevert. De huidige uitvoeringen zijn uitmuntend te combineren met hang-, 
leg-, vitrine- en boekenkasten. Derhalve zijn er vele mogelijkheden om optimaal 
functionerende wanden samen te stellen voor de woon- en slaapkamer, maar 
ook voor logeerkamer of vakantie woning. Een bezoek aan de bedkasten-studio 
van Easy Living is meer dan de
moeite waard. De adviseurs
nemen ruim de tijd om de
consument in deze complexe
materie wegwijs te maken.
Easy Living bezorgt
en monteert
gratis!
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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

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

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 (redactie), 
Robert Oomen (vormgeving)

EHBO: Marcel Monsuur, tuinnr. 191

Inkoop winkel: Wil Tim

Gasverkoop: Wim Hilgers

Kascommissie: Joke van Pel (woordvoerder), Christine 
Schouten, Karin Goertz, Silvia van Dongen 

Tuincommissie: Gwen de Ruijter; Ellen Burgwal, Cobie 
van Gent; Thea Adriaansen; Nico Duyvesteijn;
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, Daphne van Kempen, Diana Tromp, 
Frank Hoekstra, Frederieke Schouten, Guus Markmann, 
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/

’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 

Oud ijzer: uitsluitend persoonlijk aanbieden op 
’t Terreintje tijdens de openingstijden op zaterdag. 

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.

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere diensten



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 hangt een 
AED-apparaat. Bij het apparaat bevindt zich een 
gebruiksaanwijzing.

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

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

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.    

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.


