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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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Na een voorjaar vol corona én prachtig weer waardoor het op ons
tuinpark drukker was dan ooit, zijn we inmiddels (begin juli) weer
meer terug bij ‘normaal’. Allerlei werkzaamheden zijn weer opgestart
en ook de zomer is weer ouderwets Nederlands, 20 graden C.,
Hollandse luchten (d.w.z. veel wolken) met regelmatig een bui. Goed
voor de bodem en de planten, maar geef mij maar de zon. Over hoe u
in tijden van droogte de planten het beste water kunt geven leest u op
pagina 29. Overigens lijkt het erop dat door de droge zomers van de
afgelopen jaren de hoeveelheid naaktslakken in de tuin afneemt. Vind
ik niet echt erg.
Zodra bekend werd dat we weer ‘open’ mochten, werd een
rommelmarkt georganiseerd op 12 juli jl. en schonk het bestuur
een borrel om het te vieren. Wellicht een impressie hiervan in het
najaarsnummer.
’Hoera, goed nieuws! Na jaren van onzekerheid over het voortbestaan
van de volkstuinparken in Amsterdam heeft de gemeente een
concept beleidsplan geschreven waarin zij kiest voor het behoud
én modernisering van alle 40 tuinparken in Amsterdam! Iedereen is
opgelucht, Wijkergouw hoeft niet te wijken voor woningbouw.’
Dit was de eerste reactie bij veel tuinders, toen zij hoorden over
de conceptnota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeheer. Toch zijn
er wel de nodige vragen. De volledige reactie van het bestuur
van Wijkergouw vindt u op onze website. Een toelichting op de
gemeentelijke plannen van Klaas Breunissen vindt u in het artikel
‘Wijkergouw moet moderniseren’.
Door miscommunicatie is er dit keer helaas geen Tuindagboek. In het
volgende nummer hopen we het wel weer op te kunnen nemen. Vindt
u het leuk om een keer het Tuindagboek te schrijven? Laat van u horen
via Wijkergouwtje@gmail.com, dan nemen wij contact met u op.
Ik wens iedereen een fijne zomer en weer veel leesplezier.

Thea Adriaansen

Welkom nieuwe tuinders:
Op tuin 10 verwelkomen we Wietske
Theunissen, op tuin 37 Mirjam
Meindertsma, op tuin 127 Roos Roelofsz
en op tuin 156 Natascha Wallig. We
wensen iedereen een fijne tijd op
Wijkergouw.
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Wijkergouw moet moderniseren
Tekst: Klaas Breunissen

De gemeente vindt dat meer Amsterdammers
van de volkstuinparken moeten genieten. Om
dat te bereiken zijn ingrijpende maatregelen op
de parken nodig. Ook op tuinpark Wijkergouw
zal dat tot veranderingen leiden.
In mei van dit jaar publiceerde de gemeente haar visie op
de toekomst van de volkstuinen. Dat deed zij in een nota
met de taaie titel ‘Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid’.
In ruim dertig pagina’s tekst ontvouwt het college van
burgemeester en wethouders zijn plannen.
Tot 25 juni jl. konden tuinders, burgers en organisaties een
inspraakreactie naar de gemeente sturen. Het bestuur van
tuinpark Wijkergouw heeft dat ook gedaan. Op basis van
de inspraak zal het college van b&w zijn visie misschien nog
aanpassen en in het najaar stelt de gemeenteraad de visie,
al dan niet gewijzigd, vast.

Behouden voor de toekomst
De gemeente steekt de loftrompet over de volkstuinparken.
Zij heeft het over de ‘prachtige, cultuurhistorisch en
ecologisch waardevolle volkstuinparken die al ruim honderd
jaar bij de stad horen’.
Het gemeentebestuur wil de parken graag behouden
voor de toekomst, maar ‘daarbij is het belangrijk dat meer
Amsterdammers van ze kunnen genieten’. De driehonderd
hectare volkstuinparken moet meer onderdeel worden van
de structuur van de stad.
De volkstuinparken blijven in de toekomst bestaan,
verzekert het gemeentebestuur. De bestaande tuinparken
krijgen uiterlijk 1 januari 2022 huurcontracten voor tien jaar
en (onder voorwaarden) een verlenging van nogmaals tien
jaar. Uitbreiding met nieuwe volkstuinparken in de stad zit
er volgens de gemeente niet in.

Twee maal 20%
De gemeente wil dat de volkstuinparken ‘moderniseren’.
Daarmee bedoelt ze dat de parken toegankelijker en
openbaarder moeten worden. In de gemeentenota
staat een hele serie eisen waaraan de tuinparken in de
toekomst moeten voldoen. Hieronder noemen we de twee
ingrijpendste.
• Circa 20% van het grondgebied van de tuinparken moet
worden omgevormd tot openbare parkzone, met daar
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doorheen een openbare langzaamverkeersroute. Het
openbare deel moet het hele jaar toegankelijk zijn en de
gemeente wijst aan waar het ‘globaal’ komt te liggen.
De gemeente neemt op zich dit openbare deel te gaan
beheren.
In het overblijvende deel van het tuinpark moet 20% van
de tuinen diverser worden. Bij het woord ‘divers’ denkt
de gemeente aan jaarlijkse verhuur van tuinen, gedeeld
gebruik van een tuin, opsplitsing in kleinere tuinen en
aanleg van thematuinen.

Om de openbare zones vrij te krijgen en de overblijvende
tuinen diverser te maken, moeten tuinpercelen worden
vrijgemaakt en heringericht. De gemeente wil dat de
tuinparken zelf een voorstel maken hoe ze dit gaan doen,
bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, het geleidelijk
tuinpercelen beschikbaar krijgen bij vertrek van huurders.

Huurverhoging
De gemeentelijke nota bevat nog tal van andere eisen en
opmerkingen. Zoals de aanleg van doorgaande fietsroutes
over de parken en het aantrekkelijker maken van de
parkentrees door de vestiging van een kleinschalige
horecavoorziening.
De gemeente schrijft dat ze de huur van de tuinparken
fors wil verhogen. Ze zegt er alleen niet bij hoeveel. Zij
wil afspraken met ons maken ‘om tuinders met een laag
inkomen tegemoet te komen’. Hoe die tegemoetkoming
eruitziet, is onduidelijk.
Ook zegt de gemeente toe te willen meebetalen aan de
noodzakelijke investeringen en het beheer. Maar hoeveel
geld beschikbaar is, vertelt ze niet.

Plan van Aanpak
Hoe gaat het nu verder?
In het najaar stelt de gemeenteraad het volkstuinenbeleid
definitief vast.
Daarna komt de gemeente met een ‘Ontwikkelperspectief’
voor ieder tuinpark, waarin zij formuleert hoe ieder
tuinpark er volgens haar ‘globaal’ moet uitzien in de
toekomst.
Vervolgens moet ieder tuinpark een Plan van Aanpak
maken, waarin het opschrijft hoe de modernisering er bij
hem gaat uitzien en welke maatregelen het daarvoor moet
nemen.

Rond 2035 moet de modernisering voltooid zijn.
Elf tuinparken moeten sneller aan de slag, omdat die in
delen van de stad liggen waar veel nieuwe woningen en
andere functies gebouwd worden. Die moeten in 2030 al
klaar zijn met de modernisering. Wijkergouw is een van
deze parken.

Openbaarheid
De gemeente wil dat 20% van de oppervlakte van ons
tuinpark openbaar gebied wordt. In deze openbare
parkzone moet een openbare (fiets- en/of wandel-)
route komen. In haar nota geeft de gemeente een
illustratie van hoe dat gerealiseerd kan worden. Die
illustratie nemen wij hieronder over.

REACTIE BESTUUR
In een gesprek met Andrea van Pol en Nelleke
Bosland (bestuur) laten zij desgevraagd weten dat het
bestuur van Wijkergouw inmiddels een reactie op de
conceptnota ‘Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid’
heeft ingediend. Heel veel is nog onduidelijk en roept
vele vragen op.
Alle tuinders hebben het stuk via de nieuwsbrief kunnen
lezen en het is ook gepubliceerd op onze website, www.
wijkergouw.nl

Is het alleen maar kommer en kwel?
Nee, Andrea benadrukt dat het toch wel heel erg fijn is
dat we blijven bestaan.
De sfeer op het park is geweldig. Het bestuur heeft een
werkgroep ingesteld om voor Wijkergouw een Plan van
Aanpak voor de modernisering op te stellen.
De basis is toch dat we een vereniging zijn, het moet
door de tuinders zelf gedragen worden. Het behoud
van de verenigingscultuur is een voorwaarde voor
het behoud van ons tuinpark. Het is zo’n mooie plek.
Hup, schouders eronder. Veel mensen staan op. Het
bestuur ziet met vertrouwen de nieuwe ontwikkelingen
tegemoet. Maar, wel scherp en kritisch blijven. Oftewel:
we laten ons niet onderschoffelen. Het gaat om behoud
van onze paradijsjes.
Redactie

Kleinere tuinen
De gemeente wil dat 20% van de
overblijvende particuliere tuinen
diverser wordt. Daarmee bedoelt zij: de
bestaande grote percelen opsplitsen in
drieën of door drie tuinders collectief
laten gebruiken. Langs die diversere
tuinen moet een openbaar wandelpad
komen, dat niet openbaar is als het
tuinpark gesloten is. In haar nota geeft
de gemeente in een tekening weer hoe
dat eruit kan zien. Die tekening nemen
wij hiernaast over.
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Foto’s: Gwen de Ruijter, tenzij anders aangegeven

Werkbeurten
Het plannen van de werkbeurten
in Supersaas is prettig en helemaal
van deze tijd. Bij deze het dringende
verzoek om u af te melden wanneer u
niet aanwezig bent op de werkbeurt.
Nu blijven er soms werkbeurten
in Supersaas staan en ontneemt
udaarmee andere tuinders de
mogelijkheid zich aan te melden.
Daardoor hebben we een kleinere
groep dan op de planning staat
en krijgen we een ‘ophoping’ van
werkbeurten.

Essentaksterfte
Omdat er regelmatig problemen
zijn met grote afgebroken takken
inspecteerde Roël Joles van Bewust
Boomverzorging half juni voor ons
de essen op de buitensingels rondom
het park. Hieronder een deel uit het
verslag:
‘Afgelopen vrijdag hebben wij een
aantal essen op het tuinpark gesnoeid.
Omdat ik heb begrepen dat de
gemeente het onderhoud hiervan naar
het park wil schuiven wil ik jullie op de
hoogte brengen van mijn bevindingen
van de staat van de bomen.
• Het zijn sowieso oude bomen die
qua leeftijd onderhoud nodig
hebben en wellicht met een jaar
of 10-20 zouden er veel vervangen
moeten worden.
• Normaal gesproken worden bomen
die in dit soort lanen worden
geplant regelmatig gesnoeid
waardoor de horizontale takken
over het algemeen worden
weggehaald. Zo houden de bomen
vooral opgaande takken die niet
zo erg overhangen. Dit is bij veel
bomen niet of te weinig gebeurd
waardoor er op veel plekken
erg grote armen over de tuinen
hangen.
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Van de tuincommissie
Bij sommigen essen waar wij
in hebben gezeten hebben wij
essentaksterfte ontdekt. Als bijlage
heb ik 2 foto’s toegevoegd. Hierin
zie je verschillende stadia van de
ziekte. De schimmel begint in de
takken en kruipt dan via de stam
naar beneden. De kern van de
boom wordt volledig aangetast
en slap. De bomen blijven in het
begin vaak nog redelijk in blad
maar kunnen al aardig hol zijn van
binnen waardoor ze makkelijker om
kunnen gaan’.

Mocht u constateren dat één van de
essen op ons tuinpark veel (gevaarlijk)
dood hout heeft of erg slecht in blad
is gekomen, meldt u dit dan aan het
bestuur via tuinparkwijkergouw@
gmail.com.

Het terreintje.
Open: iedere zaterdag in het
seizoen van 10.30 uur - 12.00 uur
Het terreintje is weer iedere zaterdag
open.
Tineke, Wim en Cobie hopen iedereen
weer te voorzien van gas, zand, aarde
en andere zaken (tegels en stenen).
Zo regelen wij het rondbrengen van
karren zand, aarde en lege karren
voor gesnoeide takken die gehakseld
kunnen worden.
Het laatste moet wel voldoen aan het
volgende:
• takken niet dikker dan 8 cm
• de zijtakken moeten worden
verwijderd als de hoofdtakken de
maximale dikte hebben
• de takken moeten allemaal in één
richting in de kar worden gelegd
Kruiwagens zand en aarde kunt u zelf
scheppen.
Afspraak:
Lege karren vooraf betalen
Geen lege karren bij andere tuinders
of elders wegpakken, u gooit daarmee
onze administratie door elkaar
en benadeelt degenen die de kar
huurden.
Er zijn wel wat wijzigingen
ingevoerd!!!
Deze hebben o.a. te maken met de
Corona maatregelen.

Aangetaste kern
Foto: Bewust Boomverzorging

Wij zullen ook gebruik gaan maken
van een pinautomaat. Dat zal
ongetwijfeld wat vertraging opleveren,
omdat wij ons het gebruik daarvan nog
eigen moeten maken.
• Het gas, wat voorheen contant aan
Wim werd betaald, en afgelopen
weken in de winkel gepind werd,
wordt vanaf nu op het terreintje
gepind.

•

•

U moet wel vooraf bij ons
afrekenen, dan krijgt u een muntje,
waarvoor u een tank gas bij Wim
kunt halen.
Onze eigen verkoop wordt
uiteraard ook gepind.

tuincommissie over een boom in uw
tuin.
We vragen om de bomen goed te
onderhouden zodat ze in goede
conditie blijven. Daardoor blijven ze
behouden voor het park en draagt
het bij aan ons bestaansrecht als
tuinpark. Helaas, er staat vanuit de
bond of ons park niets tegenover
behalve de eer van het hebben van een
beeldbepalende boom.

Wij zouden het plezierig vinden als het
hakselen van kruiwagens met takken
in het bos ook op het terreintje gepind
gaat worden. Daarmee zal contant
geld langzaam maar zeker verdwijnen
op de tuin. Dat zal de administratie en
boekhouding vereenvoudigen.

Winkel

Houd rekening met onze ‘inwerk
periode’ wat betreft de pinautomaat.
Tot slot wil ik het volgende vermelden:
• Er kunnen geen oud ijzer, accu’s
of grote grindtegels meer op het
terreintje worden gebracht.
• Alleen stoeptegels 30x30 en klinkers
kunnen (op aanwijzing) worden
neergelegd.
Iedereen moet zelf bovengenoemde
zaken afvoeren naar het gemeentelijke
afvalpunt.
U kunt dit gratis doen ...er wordt alleen
naar uw postcode gevraagd (wel een
Amsterdamse).
Tot zaterdag op het terreintje: Wim,
Tineke en Cobie

Eikenprocessierups
Het einde van de eikenprocessierups op
Wijkergouw in 2020.
Ai, jakkes, het is toch weer gebeurd:
nesten van de eikenprocessierups in de
twee eiken bij de grote parkeerplaats
en in twee individuele tuinen. Ook
al zijn allerlei diertjes welkom op
ons park, de jeukende haren van
deze rups zorgen voor erg veel
ongemak. De nesten werden bij het
speciale meldpunt van de gemeente
aangemeld. Op 1 juli jl. is een speciaal
bedrijf gekomen om de nesten
te verwijderen. Er wordt als volgt
gewerkt: men klimt in de boom, (of
met een hoogwerker als het nest hoog
zit), de nesten worden gefixeerd met
lijm uit een spuitbus. Vervolgens wordt
het nest met de hand eruit getrokken
en in een zakje afgevoerd.

Afgelopen jaar hebben we van die
mooie koolmeesnestkasten op en
rond de eiken geplaatst omdat de
koolmees dol is op de processierups.
Echter, een koolmees zal niet nestelen
in een nestkast die aan een eik hangt
volgens de medewerker van de
bestrijdingsdienst. Okay, goed, hebben
we weer wat geleerd. Van de rupsen
zullen we dit jaar in ieder geval geen
last meer hebben.

De werkbeurten zijn de afgelopen
maanden natuurlijk totaal anders
dan anders gelopen. Aan de ene
kant leek het een beetje stil te staan,
aan de andere kant is er veel werk
verzet. Heeft u bijvoorbeeld al gezien
dat er hard gewerkt wordt om de
winkel op te knappen? Zowel aan
de binnen- als de buitenkant. Het
grootste deel van de (kapotte) hekken
met prikkeldraad is verwijderd. Er zijn
herstelwerkzaamheden gedaan en de
binnenkant van de winkel wordt met
zorg en grote inzet geschilderd.
In de winkel is allerlei materiaal
te huur tegen een vriendenprijsje.
Vraag ernaar als u iets nodig hebt.
Nu wordt regelmatig gereedschap
uit Samen Sterk geleend en soms niet
teruggebracht. Dit is niet de bedoeling.

Beeldbepalende bomen

Openstelling van “Het Bos”

Door de droge zomers en de natte
winters van de laatste jaren raken we
extra bewust van het nut van bomen.
Bomen zorgen natuurlijk voor schone
lucht, verkoeling, de opname van
water en een plek voor vogels om te
nestelen. De Amsterdamse tuinparken
vervullen een belangrijke rol in het
totaal van alle bomen in Amsterdam.
De bond wil graag invloed uitoefenen
in het voorkomen van het kappen van
bijzondere, beeldbepalende bomen op
de tuinparken.

Het hek bij het bos moet al een tijd
hersteld worden. Het hek is niet op slot
en ondertussen maken verschillende
tuinders hier gebruik van om van
hun groenafval af te komen. Ter
herinnering: afgelopen jaar zijn de
populieren in het bos gekapt en
ging het hek er uit. In plaats van
de populieren kregen we prachtige
fruitbomen. Deze krijgen regelmatig
water en daarom rijdt er regelmatig
een wagen met een watertank het bos
in en uit.

Op Wijkergouw hebben drie
deskundige tuinders ALLE bomen
serieus bekeken. Dus in het algemeen
groen en op individuele tuinen. Hier
is een lijst uit voort gekomen waar we
trots op mogen zijn. Het kan zijn dat
u binnenkort bericht ontvangt van de

De tuincommissie heeft besloten om als
proef het bos voor de periode van een
jaar echt open te laten. Op dit moment
zijn twee actieve tuinders bezig om
in samenspraak met compostmeester
Erik een duidelijke bewegwijzering
te maken. Om het groenafval goed
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te kunnen composteren is het van
belang dat de diverse soorten groen
op de daartoe bestemde plek terecht
komen. Of juist niet in het bos terecht
komen. In eerste instantie is het de
bedoeling om zo veel als mogelijk op
de eigen tuin te composteren. Brengt
u wel groenafval naar het bos, probeer
dan vóór de wandeling naar het bos
al zoveel mogelijk te sorteren. Zacht
spul zoals gras, takken met doorns al in
stukjes geknipt en te hakselen takken
zonder zijtakken zijn voorbeelden
hiervan. Het bos is beperkt en
momenteel erg vol. Alleen met elkaar
en met de enthousiaste inzet van Erik
en de hakselploeg kunnen we het
blijven gebruiken.
Het bos gaat dus open, maar dat
neemt niet weg dat het nog steeds de
voorkeur geniet om groenafval op de
zaterdagochtenden aan te bieden. Er
is dan een boswachter aanwezig die
duidelijk kan vertellen waar wat hoort.
Op zaterdagochtend kunnen de te
hakselen takken afgerekend worden
op het terreintje (pin, zie boven) of
evt. bij de boswachter. Wees zo eerlijk
om dit te doen. Van het geld wordt
de hakselmachine weer onderhouden.
Als we zien dat het een rommel wordt
in het bos kunnen we tussendoor

besluiten het bos weer af te sluiten. We
gaan er van uit dat dit niet nodig is,
het is afgelopen tijd best goed gegaan.

Oud IJzer
We zamelden oud ijzer in om een
bescheiden extra verdienste voor
het park te genereren. Hetzelfde
geldt voor accu’s. De organisatie, de
tijdsinvestering die het kost en de lage
prijs van ijzer hebben ertoe geleid dat
we zijn gestopt met de inzameling van
oud ijzer en accu’s. Het is nu allemaal
afgevoerd en iedereen moet in het
vervolg zijn eigen spullen afvoeren.

Het kan nu echt niet meer op het
terreintje gebracht worden. We gaan
het terreintje stukje bij beetje steeds
meer opruimen en opknappen.

Grind
Net als ieder jaar is er een vrachtwagen
vol grind al rijdend gestort op het
rijvlak van de grote parkeerplaats.
Hiermee onderhouden we het pad en
vullen we de kuilen weer op. Dankzij
de vrijwillige inzet van een aantal
tuinders ziet het er weer netjes uit.
Bedankt!

Laatste oud ijzer opgehaald

Teken

Veel mensen hebben niet door wanneer en waar ze een
tekenbeet op kunnen lopen. De lokale tekenverwachting op
NatureToday.nl en in de Nature Today-app (Apple en Google
Play) brengt daar verandering in.
Uit landelijk onderzoek van het RIVM blijkt dat het aantal
tekenbeten in tien jaar tijd met ongeveer dertig procent is
gestegen.

Mensen met de Nature Today-app kunnen
checken wat de tekenverwachting is bij hen
in de buurt. Op basis van weerinformatie,
satellietgegevens en het landschap wordt
een actueel Teken-alert gegenereerd en
via de app beschikbaar gemaakt. De app
kan mensen helpen tekenbeten en door
teken overdraagbare ziekten zoals Lyme en
tekenencefalitis te voorkomen.
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De meeste tekenbeten leiden gelukkig niet tot ziekte. Toch
krijgen elk jaar ongeveer 27.000 mensen de ziekte van Lyme.
Vaak is de enige klacht een rode ring of vlek op de huid. Maar
elk jaar ontstaan bij 1.500 mensen meteen ernstigere klachten.
Dit zijn bijvoorbeeld zenuwklachten, gewrichtsklachten of
hartklachten. De meeste mensen met de ziekte van Lyme
knappen na een behandeling met antibiotica op. Elk jaar
houden ongeveer 1.000 tot 2.500 mensen wel langer last van
klachten. Hebt u een teek? Verwijder deze dan direct met een
pincet en houd de plek van de beet drie maanden in de gaten.
Neem contact op met de huisarts als u een ring of vlek krijgt
of als u last krijgt van andere gezondheidsklachten.

Met Siem samen op pad
Tekst: Carla Peperkamp
Tekening: Siem Smeding

Waarom we maaien en daarna afharken en afvoeren
Een kleine maai uiteenzetting.
Een maai-beheerplan schrijven, wat, wanneer, waarom,
waar en hoe maaien?
Er zijn diverse redenen ...
• omdat je op een gazon wil liggen bakken, picknicken
of...
• omdat de bermen overzichtelijk moeten zijn
• omdat je het ene plantje wil ondersteunen, bv. omdat
het een waardplant is of een drachtplant ... en het
andere plantje niet
• omdat je rekening hebt te houden met het
broedseizoen...ook in augustus kunnen vogels een vol
nest hebben

gemaaid worden zodat de orchis zich kan uitzaaien, en we
wellicht volgend jaar nog meer orchissen zullen zien.
We maaien tegenwoordig later dan gebruikelijk, door
broedseizoen en plantensoorten, niet vanwege Covid19.
We gaan ook afharken en afvoeren, om de onderliggende
vegetatie niet te verstikken en te verrijken.
Willen we dat het zaad blijft liggen dan laten we de
gemaaide vegetatie niet langer dan een week liggen,
daarna afharken en afvoeren!
Willen we verschralen dan is het maaien en direct afharken
en afvoeren, zoals bij diverse grassige bermen, ruigtes/
veldjes en rietruigtes.
Bosrandjes met brandnetels laten we wat langer staan, we
houden van vlinders. Vlinders als bv. de dagpauwoog zetten
hun eitjes af op de brandnetel, hun rupsen smullen hiervan.

Zo hebben we langs het hoofdpad op het 2e complex
de bermen/talud naar de waterkant een poos niet
gemaaid i.v.m. de pinksterbloem die daar voorkomt. Het
oranjetipje (een vlinder) zet haar eitjes af op de steel van de
pinksterbloem, met het blote oog nauwelijks te zien.
Nu wil het toeval/voorzienigheid dat zich op dit stuk, door
de juiste bodemgesteldheid een gevlekte orchis heeft
gevestigd. Hoera! Dit stukje mag/kan pas medio september

Op de tekening zijn de maaivakken ingekleurd. Dit is
beter te zien in de digitale uitgave, te vinden op https://
wijkergouw.nl/archief/. De tekening is ook te zien in Samen
Sterk. Voor vragen kunt u Siem Smeding altijd aanspreken
wanneer hij op de maaier rondrijdt.

Natuurlijk maaien
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Bij regen niet maaien
Bij broedseizoen: maart t/m juli niet maaien / inspecteren
Geen strakke maai-lijnen; als “bezopene” maaien
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Roos
Tekst: Moniek van der Kroef

Met het onzelievevrouwebedstro
vertrok ze
met venushaar en slaapkamergeluk
alleen ogentroost liet ze me
omdat dat niet in een pot zit
Het gras maait ze niet meer
het groeit en verstopt nu
de kleine blauwe kijkers
er is niets meer van haar over
dan verwildering
Vergeetmeniet
heeft ze nooit gezaaid
meisjesogen tussen ijzerhard

Tussen vijf en zes
Tekst: Michael Kerkhof

slangenkruid onder de judasboom
stinkende lis aan de rand van de sloot
tussen wuivend riet, dat wel

De ochtend tussen vijf en zes
is, als de regen wegblijft,
een niet te missen dagbelevenis
De storende verkeersdreun
is nog in de maak,
wat overheerst is de natuur
in haar hoorbare aanwezigheid
De ochtendmerel
met zijn echopartner,
de tjiftjaf en de fitis
Het schorre groeten
van het kraaienvolk,
de verzamelkreet
van de halsband parkiet,
het hoge geluid
van de winterkoning
En steevast meldt zich
in de vroege uren
een eendenpaar als
vaste tuinbezoekers
Hoe zuiver de lucht
die je inademt,
hoe oorstrelend het
vroege morgenconcert
Wijkergoud belevenis.
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Willem is altijd zo druk geweest met zijn werkzaamheden
voor het gehele tuinpark dat hij zijn eigen tuin de laatste
jaren soms een beetje vergat. In zijn algemeenheid
zijn er altijd diverse tuinders die Willem waar mogelijk
ondersteunen. Zodra het officieel werd dat Willem zijn
huisje wilde verkopen hebben allerlei tuinders afkomstig
van het gehele park zich op diverse manieren ingezet om
hem te helpen zodat hij zijn tuin goed kan achterlaten
voor een volgende tuinder en goed afscheid kan nemen.
Dit is werkelijk hartverwarmend.

Ome Willem
Tekst: Andrea van Pol, voorzitter Wijkergouw, Gwen de Ruijter
voorzitter TC
Foto Willem: Andrea van Pol
Foto Frankfurter Polka Trio: Nelleke Bosland
Foto Willems tuin: Gwen de Ruijter

Veel tuinders vragen ons hoe het nou met Willem Vringer
is, oftewel Ome Willem, die veertig jaar lang elke dag klaar
stond voor allerlei klussen, en iedere zaterdag op de tractor
de karren van hot naar her reed (en onderhield! net als al
het gereedschap), en op de grasmaaier de oevers maaide.
Hij deed nog zoveel meer, zoals b.v. al het schilderwerk aan
de boerderij en andere gebouwen op Wijkergouw. Eigenlijk
teveel om op te noemen. Maar we hebben allemaal kunnen
merken dat de gezondheid van Willem de laatste jaren
afnam. Hij is ook al over de 80, en menigeen maakte zich
zorgen over hem, hoe moest dat verder?
Inmiddels had de tuincommissie al taken gedelegeerd naar
andere tuinders, zoals het maaien en op de trekker rijden.
(Het schilderwerk had Willem zelf een paar jaar geleden
al afgestoten). Naast de hulp van een aantal bevriende
tuinders is ook bestuurslid Diny Teekman afgelopen winter
enkele keren bij Willem langs geweest om te kijken hoe het
met hem ging en met hem te spreken over de toekomst, zijn
tuin en zijn werkzaamheden op Wijkergouw. Eigenlijk wilde
Willem niets uit handen geven, maar moest toch erkennen
dat zijn gezondheid hem steeds meer in de steek liet.

Afgelopen maand heeft Willem, samen met zijn zwager
Ben Visser, besloten zijn huisje op Wijkergouw weg te doen.
Medetuinder en vriend Piet Bakker, die al jaren veel voor
Willem doet, helpt hem hierbij.
Uiteraard zullen we, als het huisje verkocht wordt, iedereen
op de hoogte houden en op een passende manier Ome
Willem nogmaals bedanken voor wat hij al die jaren voor
Wijkergouw gedaan heeft. We hopen dat hij deze zomer
gewoon, zonder zware taken, op Wijkergouw langs wil
komen.

Het Frankfurter Polka Trio zorgt voor de vrolijke noot tijdens
één van de opknapbeurten in de tuin van Willem.
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Rubriek voor jonge Wijkergouwers

Wat heb je nodig:
• Een ijsjesvorm of een plastic waterfles
• Water
• Limonade, kies zelf een smaak
• Een ijsstokje Let op: dit heb je alleen nodig als je een
plastic fles gebruikt
• IJskast of vriezer
Wat moet je doen:
1. Maak limonade
2. Vul je vorm of fles met limonade
3. Als je een fles hebt doe je nu het stokje erin, zorg
ervoor dat hij uit de fles steekt en er niet in valt.
4. Doe je vorm of fles in de vriezer voor 4 tot 5 uur
5. Haal je ijs als het helemaal hard is uit de vorm of fles

Foto’s Felix Kalkman

Eindelijk, zomer! Weer lekker zonnig weer na al die
weken regen en kou. Maar, je moet natuurlijk wel iets
hebben om lekker koel te blijven terwijl je van de zon
geniet. En wat is er nou lekkerder dan zelfgemaakte ijsjes?
Hier zie je in een paar makkelijke stappen hoe je ijsjes kan
maken.
Dat ben ik:
Emma Kalkman

En dat ben ik:
Emma Schouten

Samen zijn wij de Twee Emma’s
Op https://www.youtube.com/watch?v=DNIZ_K9DPZU vind je
een heel leuk filmpje van Kinderen voor kinderen en kan je
zien wat je in een moestuin kan doen.

Geniet nu lekker van je ijsjes op het strand na het
zwemmen! (of gewoon in je tuintje)

Foto: Deze kun je zelf maken om planten
tegenaan te laten klimmen.
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Nanny Kok
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Bomen
in de Tuin
Tekst: Bert Saal, tuin 194

Wie op de site van de Gemeente Amsterdam kijkt ziet onder
het kopje ‘bomen’ de volgende tekst:
“Het wordt niet alleen heter in de stad, maar het regent
ook meer. Daarom wil de gemeente de stad hitte- en
regenbestendig maken. Bomen helpen daarbij. Daarnaast
zorgen de bomen in Amsterdam voor een grotere
biodiversiteit.”
De stad wordt tegenwoordig zo warm dat ik zeker 2 graden
C verschil meet tussen Wijkergouw aan de rand en tussen
de huizen in het centrum van Amsterdam. Dit verschil is
voldoende om lokaal een klimaatverschil te creëren. De
stad droogt hierdoor sneller uit en kan geen water meer
absorberen. Dit gebeurt ook op je volkstuin als deze de hele
dag in de volle zon ligt. Het gras wordt geel en de grond
verhardt. Wanneer het regent loopt het water niet meer in
de bodem maar stroomt naar het laagste punt. Het grasveld
verdroogt en een paar meter verder ontstaat een plas.
Tuinders vragen zich af waarom de plassen ontstaan maar de
oorzaak kan vaak met het blote oog al worden vastgesteld.
Probeer eens een worm op te graven in een stuk grond dat
de hele dag in de zon ligt, het zal niet gemakkelijk zijn.
Ik kan als tuinder aan het beleid van de gemeente nog wel
een aantal redenen toevoegen waarom het een goed idee
is om meer bomen in je omgeving te hebben. Wat betreft
de waterhuishouding kan ik noemen dat een koelere
en vochtigere bodem veel meer leven kan huisvesten.
Bacteriën, schimmels en wormen die essentieel zijn voor
de voedselkringloop in de bodem krijgen meer kans zich
te ontwikkelen. Zelf dienen ze weer als voedsel voor plant
en dier. Meer leven in de bodem betekent meer planten en
betere opbrengsten.
Als we boven de grond kijken zien we hetzelfde gebeuren.
Tussen de bomen ontstaat een koele windstille luwte.
Heerlijk om zelf in te zitten en te genieten van de sfeer.
Maar ook de vlinders vliegen hier rond in de luwte van
het groen. In de bomen bouwen vogels en insecten hun
nesten en zoeken er beschutting. Groenblijvende bomen
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geven vogels extra beschutting in de winter. Onder de
dichte takken vind je nachtvlinders die schuilen voor de
zon. Vruchtbomen zijn een aantrekkelijke voedselbron voor
insecten en vogels. Bij ons in de tuin staat een kersenboom
die iedere dag een gaai op bezoek krijgt om te ontbijten
met onrijpe kersen. Ik denk dat hij weinig voor mij overlaat
maar ik geniet ervan als ik zie hoe hij door de boom sluipt
en probeert ongezien zijn buit te bemachtigen. Ook denk
ik, als ik een appel van de appelboom pluk, hoe deze appel
eens niet uit Spanje komt. En hoe deze met een minimale
voetafdruk bezorgd is aan huis, lekker vers en sappig.
Ja, er zijn nog meer kringlopen te bewonderen die
samenhangen met de bomen. In de herfst wordt ieder jaar
mijn tuin bemest en voorzien van een deken bladeren tegen
de vorst. De hommelkoninginnen die volgend jaar voor de
bevruchting van mijn kersenboom gaan zorgen kunnen zich
hieronder verschuilen zodat ze weer fit in de lente kunnen
beginnen. Lekker laten liggen dus, dat blad. Het verteert
vanzelf met de hulp van pissebedden, duizendpoten,
paddenstoelen en vele andere voor mij nog onbekende
hulpjes. En gemaakt van CO2 uit de lucht onttrokken, vormt
het bladerdek volgend jaar weer een goede kiemplaats voor
alle kruiden en vergeet-mij-nietjes en behoeden ons een
klein beetje tegen de opwarming van de aarde.
De gemeente wil meer bomen en geeft hier zelfs subsidie
voor. Zij denken aan ondergelopen straten en kelders. En ik
denk bij bomen aan een tuin in balans, zwoele zomerdagen,
grappige vogels, en aan sappige appels. Heerlijk.
Team Natuurlijk Tuinieren heeft in de boerderij een
thematentoonstelling georganiseerd over bomen in de tuin.
Als de boerderij geopend is kunt u hier inspiratie opdoen en
kennis verdiepen.

Wespen

Muggen

Wordt u door een wesp belaagd: blijf rustig en verjaag de
wesp met rustige armgebaren. Een wesp heeft facetogen
die onze paniek waarnemen als bedreiging. Daardoor zal hij
sneller steken. Hoe rustiger u blijft, hoe rustiger de wesp zal
reageren.
Verjaag wespen met geur: Zet een bakje met citroenolie op
de tuintafel of hang bossen lavendel in de buurt op. Doe
een beetje koffie op een stukje zilverpapier en leg dat op
een theeverwarmer. Doe het kaarsje aan en laat de koffie
smeulen. Hier kunnen de wespen niet tegen! Óf steek een
paar kruidnagels in een sinaasappel, limoen of citroen en leg
deze op een schaaltje, of hak een ui in vieren en leg deze
in een kommetje water. Wie dan toch nog wespen heeft,
moet misschien alle tips combineren. Sla een wesp nooit
dood. Een gedode wesp scheidt een geurstof af waar andere
wespen op afkomen en die hen agressief maakt. Bent u
toch gestoken, zuig het gif dan uit de beet, krab niet, koel
de plek enkele uren en gebruik evt. Azaron. Bij allergische
reactie direct de huisarts bellen.

Twee vliegen, of liever muggen, in één klap. Helpen lavendel
en citroengeur al tegen wespen, ook muggen houden er
niet van. Reden te meer om veel lavendel en citroenkruid,
citroengras en/of citroenmelisse te planten. Kunt u ook
nog lekkere thee van zetten. Verder zouden rozemarijn,
basilicum en munt een geur afgeven die voor muggen niet
aantrekkelijk is. Al deze planten kunnen prima in een pot
op tafel. En een paar takjes rozemarijn op de barbecue
verjaagt zowel muggen als wespen. Natuurlijk koopt u
wel biologische kruiden. Verder houden muggen niet van
goudsbloem en van kattenkruid. Goudsbloem maakt ook
bladluis onschadelijk, dus is eigenlijk onmisbaar in de tuin.
Kattenkruid wordt zelfs verwerkt in anti-muggenspray. Het
kruid bevat nepetalacton en dat weert muggen. De munt/
citroenachtige geur werkt hier ook aan mee.

Vogels op en rondom Wijkergouw deel 2
Tekst: Joke van Pel

In de zomereditie zoals beloofd op de middenpagina’s
de foto’s van vogels van het tweede deel van de
waarnemingenlijst. Vogels die we kunnen horen en
zien en waarvan we kunnen genieten. Op deze lijst
zijn nog enkele aanvullingen gekomen zodat we nu op
een totaal van 55 komen. De aangevulde lijst treft u
hiernaast aan.
Benieuwd hoe de Cetti’s zanger eruit ziet? Het is dat
niksige vaalbruine vogeltje dat in de verte iets van een
winterkoninkje heeft. Hij houdt zich goed verborgen in
braamstruiken en riet. Je hoort hem voornamelijk een
aantal harde schelle kreten uitstoten, tot nu toe heb ik
hem niet in mijn verrekijker mogen bewonderen. Maar,
luid en duidelijk aanwezig dus. Hoe meer melodieus
daarentegen is de roep van de wulp die we heel af en
toe kunnen horen als ze op een van de ons omringende
weilanden foerageren. Elegante steltlopers met hun
lange kromme snavels. Ook de gierzwaluw is zo’n
vogel die hier niet zal neerstrijken maar, zijn naam zegt
het al, gierend door de lucht scheert. De keep die in
Duitsland baumfink wordt genoemd heeft wel iets weg
van de vink, en de houtsnip lijkt ook erg veel op de
watersnip. Diversiteit, hoe mooi is dat alles. Veel plezier
met deze tweede poster!

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

29. Meerkoet
30. Merel
31. Ooievaar
32. Pimpelmees
33. Ransuil
34. Rietzanger
35. Roerdomp (1 x gesignaleerd)
36. Roodborst
37. Sijs
38. Staartmees
39. Tjiftjaf
40. Torenvalk
41. Vink
42. Visdiefje
43. Waterhoen
44. Watersnip
45. Wilde eend
46. Winterkoninkje
47. Wulp
48. Zanglijster
49. Zwartkop
50. Cetti’s zanger
51. Gierzwaluw
52. Grote zilverreiger
53. Keep
54. Boomklever
55. Houtsnip
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Krakeend
Koperwiek
Merel

Kwak
Zanglijster

Kraai

Ooievaar

Pimpelmees

Roerdomp

16

Wulp

Tuinpark Wijkergouw

Roodborst

Winterkoninkje

Meerkoet

Ransuil

Sijs

Rietzanger

Boomklever

Torenvalk
Tjiftjaf

Vink

Staartmees

Visdiefje

Watersnip
Waterhoen

Cetti’s zanger

Wilde eend

Zwartkop (vrouwtje)

Grote zilverreiger

Keep

Gierzwaluw

Houtsnip
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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:

André Tuin

Na weken van droog en zonnig weer loop ik op een
onstuimige regenachtige dag de tuin in van André Tuin.
Hoewel nu weer even de zon schijnt gaan we toch op
gepaste afstand binnen zitten. Picobello huisje, je kan zien
dat hier een precieze en technisch onderlegde man de zaak
op orde heeft en houdt. Geertje, zijn vrouw, is de tuinierster
van de twee. Het is, als ik het zo mag zeggen, een “lieve”
tuin, met mooie hoekjes en zitjes, een vijvertje en paden van
grote rode flagstones. Rustig gelegen langs de vogelsingel.
Niet heel veel zon maar dat hoeft van hen ook niet.
De ouders van Geertje, de familie Jonkmans (ja, van
mevrouw Jonkmans die ook jaren in het bestuur heeft
gezeten) zijn op Wijkergouw begonnen als volkstuinders.
Eerst op een andere plek en later op nummer 17. Op de fiets
vanaf Slotervaart heen en weer. Meneer Jonkmans heeft dat
tot zijn tachtigste volgehouden! Het was hun “apegatje”,
volgens Geertje. “Hun wat?” Ik ken die uitdrukking niet. “Is
het Amsterdams?” “Ja hoor”, zegt Geertje, “betekent dat je
daar helemaal blij mee bent”.
André is allround elektromonteur en heeft zijn hele leven
in het Slotervaartziekenhuis gewerkt. Het ziekenhuis ging
anderhalf jaar geleden failliet maar het laboratorium
van Atal bleef gevestigd in het nu lege gebouw en André
werd gevraagd om voor de technische voorzieningen
te zorgen. Totdat de Corona crisis hier een einde aan
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maakte. Het faillissement van het ziekenhuis bracht veel
onzekerheid teweeg. Het goede nieuws nu is dat een grote
vastgoedonderneming het oude ziekenhuis heeft opgekocht
en dat alle schuldeisers, de werknemers voorop, hun nooit
betaalde loon alsnog ontvangen.
Vanaf hun komst op de tuin, die zij overnamen van Geertjes
ouders in 2000, startte André met de verkoop en het
onderhoud van accu’s. De tuinders wisten André te vinden.
Hij heeft in menig huisje elektriciteit aangelegd en vele
zonnepanelen op het dak gelegd totdat Geertje een keer
opmerkte dat dat toch wel wat veel en gevaarlijk werd.
André gaf haar gelijk, nu zegt hij tegen zijn klantjes: “dít is
stuk en dáár kun je het krijgen”.
In 2001 kwam daar het winkeltje bij. Alles gaat door zijn
handen, het bijhouden van de voorraden, de inkoop (nu
via de bekende blauwe internetwinkel die het zo lekker
makkelijk komt bezorgen) de zorg voor de betalingen. En
aan het einde van het seizoen worden de inventarislijsten
en de kasstaten aangeleverd bij de penningmeester. Dit
alles voor de jaarlijkse afrekening en het opstellen van een
nieuwe begroting. Vanuit mijn ervaring als kascommissielid
weet ik dat dat heel nauwgezet gebeurt! Tijdens het proces
van het Natuurlijk Tuinieren keurmerk werd de hele winkel
gecontroleerd op milieuonvriendelijke artikelen en werd

een aanzienlijk deel van de voorraad vernietigd. Dat was
ergens toch ook wel weer zonde.
De winkel is net vanochtend weer opengegaan. Van tevoren
heeft André de winkel Coronaproef gemaakt, bijvoorbeeld
door looprichtingen aan te geven zodat iedereen netjes
afstand kan houden. Het is voor iedereen wennen. Er staat
nu ook een pinautomaat in de winkel. Verder worden nu
het gas, aarde en zand in het winkeltje afgerekend. Jammer
is wel dat betalingen via een telefoontje niet altijd lukken.
En André is dan zo aardig om het bedrag maar zelf te
pinnen om vervolgens de klant contant aan hem terug te
laten betalen. Dus tuinders, neem vooral je pinpas mee want
die werkt!
Wat wordt er het meest verkocht? Dat is toch wel aarde,
gasflessen en olie. Daarnaast de gasslangen die regelmatig
moeten worden vervangen en drukregelaars. Ook kun
je er nieuwe wielen kopen voor een kruiwagen. Op een
keer kwam een klant terug met de vraag: “Waar zit het
ventiel”? ”Waar heb je een ventiel voor nodig”, vroeg
André? “Nou, ik moet hem toch kunnen oppompen”. Maar
het zijn massieve banden, nooit meer pompen dus. Voor
de ‘kleinverkoop’ verdeelt André grote verpakkingen in

kleinere hoeveelheden, zoals bij de koemest. Al met al is
een winkeltje een kleine onderneming waar André elke
week paraat is, samen natuurlijk met Alie, Ria, Wil en
Wim. Zij allen vormen het gehele verkoopteam.
Ik dacht, zo’n elektraman met alles in zijn huisje op
stroom, die heeft vast ook een besproeiingsinstallatie.
“Ja hoor, die heb ik”, zegt André, “dat is Geertje.” En die
beaamt dat. “Ik ben van het gefrunnik in de tuin en loop
met water te sjouwen.”
Het gesprek neemt een andere wending, we komen, naast
de tuin, terecht op een ander groot “apegatje”; vakanties
per cruiseschip. Waar zijn ze niet geweest: allerlei tochten
langs steden aan de Middellandse Zee en in het noorden,
de Noordkaap en de Oostzee. En dan overal met mooie
excursies mee. Met lichtjes in de ogen vertellen ze over
die keer dat de kapitein ervoor zorgde dat ze in de
avond langs de vulkaan de Stromboli voeren zodat ze de
uitbarsting die gaande was konden zien. Helaas gaat een
geplande reis via Schotland naar IJsland en Noorwegen dit
jaar niet door. Maar volgend jaar zijn ze zeker weer van de
partij.

De Vlindertuin
Tekst: Adri Muller

Op complex 3 naast de boerderij ligt
‘De Vlindertuin’ met daarachter het
zogeheten ‘Stille Laantje’. Dankzij de
natte aprilmaand, gevolgd door veel
zon in mei, staat de tuin er prachtig bij.
Er is de laatste jaren veel tot stand
gebracht; we hebben een bijenhotel
gemaakt, een vlinderbar (is aan een
opknapbeurt toe), twee zandcirkels,
twee hügels en een hakselpad langs
de zonneborder. De planten bij de
kleine vijvers hebben een opknapbeurt
gekregen, er is daar ook een
tegelpaadje aangelegd en er is langs
het Stille Laantje een gevarieerdere
inheemse beplanting gerealiseerd.
Onze opzet was om een natuurlijk
uitziende tuin te maken waar vlinders,
maar ook bijen, hommels, vogels en
andere kleine dieren graag komen
eten, slapen en wonen. Dat lukt. In
de zonneborder zijn in de lente veel
vlinders gesignaleerd en bijen en
hommels zijn dol op de inheemse
bloemen en komen ze in grote getale
bezoeken. In de bomen en struiken

achter de border en langs het Stille
Laantje, zoeken vogels naar voedsel en
als je er aan het werk bent, zingen ze
gratis het hoogste lied.
Variatie van planten en bloemen
is belangrijk omdat daardoor het
dierenleven ook gevarieerder wordt.
Daarom houden we de woekeraars in
toom en planten, zaaien en stekken
we regelmatig nieuwe (inheemse)
bloemen zoals daslook, lieve-vrouwenbedstro, lelietje van dalen, salvia,
rozemarijn, etc, etc.
Wat erg leuk is, is de onberekenbare
natuur die ons regelmatig verrast met
nieuwe bloemen en planten zoals
vergeet-mij-nietjes, boerenwormkruid,
kaardenbol, havikskruid, groot
kaasjeskruid, wilde weegbree,
bosandoorn, wilde akelei, dagkoekoeksbloem, bloeiend zevenblad en
nog veel meer.
De hügel is begin juni beplant met o.a.
zaaigoed van wilde bloemen en wat
groenten. De groenten worden niet
geoogst waardoor ze gaan bloeien. We

zijn benieuwd hoe dat eruit gaat zien!
Voor de komende jaren moet er qua
beplanting meer rekening worden
gehouden met de drogere en warmere
zomers.
Als laatste willen we iedereen die
met ons meewerkt om de mooie
Vlindertuin te behouden voor de
planten, de dieren en de mensen,
enorm bedanken!!
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Bestuurlijke zaken
Tekst: Annemieke Timmerman, secretaris

Eigen rubriek

najaars ALV. Hierover in het volgende Wijkergouwtje meer.
In dit zomernummer alvast de financiën en de toelichting
erop. Over de voorstellen kunt u vanaf nu nadenken, erover
stemmen doen we pas op de eerstvolgende ALV. Als datum
houden we hiervoor zaterdag 14 november 2020 aan.

In het vervolg kunt u de bestuurlijke zaken bij elkaar en
duidelijk aangegeven in het Wijkergouwtje aantreffen,
met duidelijke aanduiding van de formele status. Want
we zijn tenslotte een afdeling van een grote Amsterdamse
tuinvereniging de Bond van Volkstuinders!

De bestuursnieuwsbrief

De organisatorische jaarcyclus

Het bestuur wil beschikbare informatie zoveel mogelijk
delen en gelukkig hebben we iedereen op de hoogte
kunnen houden via de bestuursnieuwsbrief, die per mail
verstuurd wordt aan alle tuinders van Wijkergouw. Streven
is om ongeveer eens per maand te berichten over lopende
zaken. Graag horen we van de tuinders wat u ervan vindt.
Uw reactie kan naar tuinparkwijkergouw@gmail.com

In het voorjaar wisten we nog niet wat ons te wachten
stond met covid-19. In het voorjaarsnummer heeft u
nog wel ‘gewoon’ een jaarverslag kunnen vinden, maar
geen agenda voor een voorjaarsvergadering. We hadden
toen nog stille hoop dat de ALV in de zomer zou kunnen
plaatsvinden. Inmiddels is de datum opgeschoven en
koersen we aan op de najaars ALV. Dan staan er dus
eigenlijk twee vergaderingen gepland, de voorjaars en de

Rapportage financiële huishouding Wijkergouw 2019
Nelleke Bosland – penningmeester - namens bestuur volkstuinpark Wijkergouw
Balans per 31-12-2019
Tuinpark Wijkergouw

werkelijk

ACTIVA

2019

Vlottende activa

werkelijk

2018

werkelijk

Voorraden
Voorraad winkel
Voorraad buffet
Voorraad gas

€ 4.981
€ 1.376
€0

€ 5.608
€ 542
€ 462

Reserves
Reserve algemene middelen
Bestemmingsreserves
Resultaat lopend boekjaar

Totaal vooraden

€ 6.357

€ 6.612

Totaal reserves

Vorderingen
Debiteuren (advertenties etc)
Vorderingen op leden
Overige vorderingen
Te ontvangen rente

€0
€ 25
€ 2.329
€ 10

-€ 45
€ 75
-€ 284
€ 10

€ 2.364

-€ 244

€ 2.140
€ 426
€ 200.901

€ 3.088
€ 300
€ 191.985

€ 203.467

€ 195.372

1

Totaal vorderingen
Liquide middelen
Kas
Kas (commissies)
Banken
Totaal liquide middelen

2
3

Voorzieningen
Overige voorzieningen

Langlopende schulden
Overige schulden
Depot en waarborgsommen
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€ 212.188

€ 201.740

4
5
6

Overige schulden
Nog te betalen kosten
Omzetbelasting

Totaal passief

werkelijk

2018

€ 65.427
€ 58.988
€ 11.552

€ 65.427
€ 58.988
€ 7.305

€ 135.968

€ 131.720

7

€ 70.195

€ 62.140

8

€ 10.190

€ 9.649

€ 10.190

€ 9.649

-€ 8.728

€ 340

€ 3.192
€ 1.372

€ 1.805
-€ 3.914

-€ 4.164

-€ 1.769

€ 212.188

€ 201.740

Kortlopende
Schulden
schulden
aan leveranciers en afdelingen
Crediteuren

Totaal overige schulden

Totaal Actief

2019

PASSIVA
Eigen vermogen

9

TOELICHTING OP DE BALANS
Tuinpark Wijkergouw
VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen (1)
Kruisposten
Tussenrekening BVV
Overige vorderingen (vooruitbetaalde kosten)
Emballage

€ 2.329

Stand
31-12-2019
€ 183
-€ 1.438
€ 2.476
€ 1.108
€ 2.329

Stand
1-1-2019
€ 421
-€ 1.743
€ 439
€ 599
-€ 284

De kruisposten bestaat uit wisselgeld en een te verrekenen voorschot
De tussenrekening BVV is de afrekening van de Bond van Volkstuinders over 2019 welke in 2020 is betaald
De overige vorderingen bestaat uit nota's welke wij in 2019 hebben ontvangen maar waarvan de kosten betrekking hebben op 2020 en het tegoed beleggingsgelden

Kas commissies (2)
Kas tuincommissie
Kas winkel

Banken (3)

€ 426

€ 200.901

Rabobank NL72RABO0188678018

Rabobank spaarrekening NL50RABO1025160339

Stand
31-12-2019
€ 276
€ 150
€ 426

Stand
1-1-2019
€ 300
€0
€ 300

Stand
31-12-2019
€ 24.692
€ 176.209
€ 200.901

Stand
1-1-2019
€ 15.786
€ 176.199
€ 191.985

RESERVES
Reserve algemene middelen (4)

€ 65.427

Continuiteitsreserve (Algemene reserve)

Bestemmingsreserves (5)

€ 58.988

Reserve nieuwe waterleiding
Reserve nieuw materieel
Reserve inventaris

Onverdeeld resultaat (6)

Stand
31-12-2019
€ 65.427
€ 65.427
Stand
31-12-2019
€ 50.000
€ 5.008
€ 3.980
€ 58.988

onttrekking

toevoeging
€0

onttrekking

€0

toevoeging

€0

€0

Stand
1-1-2019
€ 65.427
€ 65.427
Stand
1-1-2019
€ 50.000
€ 5.008
€ 3.980
€ 58.988

€ 11.552

In 2019 is het onverdeeld resultaat van 2018 als volgt verdeeld
Toevoeging aan voorziening onderhoud tuinpark

€ 7.305

Het bestuur stelt voor het resutaat over het lopende boekjaar als volgt te verdelen:
Toevoeging aan

€0

Zie schriftelijke toelichting voorstel verdeling

VOORZIENINGEN
Voorzieningen (7)
Vooorziening baggerwerkzaamheden
Voorziening onderhoud gebouwen
Voorziening onderhoud tuinpark
Voorziening beschoeiing

€ 70.195

Stand
31-12-2019
€ 5.000
€ 14.475
€ 45.720
€ 5.000
€ 70.195

onttrekking

toevoeging

8055
€0

€ 8.055

Stand
1-1-2019
€ 5.000
€ 14.475
€ 37.665
€ 5.000
€ 62.140

De toevoeging aan de voorziening onderhoud tuinpark is deels de verdeling van het resultaat van 2018 en deels toevoeging door nieuwe tuinders
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LANGLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen kosten langlopend (8)

€ 10.190

Stand
31-12-2019
€ 10.190
€ 10.190

Stand
1-1-2019
€ 9.649
€ 9.649

€ 3.192

Stand
31-12-2019
€ 3.192
€ 3.192

Stand
1-1-2019
€ 1.805
€ 1.805

Sleuteldeposito

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen kosten kortlopend (9)
Nog te betalen kosten

De nog te betalen kosten zijn nota's die wij in 2020 hebben ontvangen maar waarvan de kosten nog betrekking hebben op 2019

Staat van baten en lasten voor 2019

Tuinpark Wijkergouw

werkelijk
2019

Baten
Baten leden
Rentebaten
Overige verenigingsinkomsten
Baten commissies
Onderhoudsbijdrage stadsdeel
Advertentie opbrengsten

10

begroting
2019

werkelijk
2018

begroting
2020

€ 11.747
€ 10
€ 23.379
€ 18.210
€ 7.725
€ 266

€ 11.750
€0
€ 24.139
€ 21.700
€ 7.500
-€ 300

€ 13.504
€ 10
€ 23.278
€ 20.396
€ 9.692
€ 266

€ 12.000
€0
€ 24.489
€ 20.300
€ 7.860
€ 300

€ 61.337

€ 64.789

€ 67.146

€ 64.949

€ 10.492
€ 2.555
€ 2.136
€ 10.649
€ 987
€ 296
€ 218
€ 227
€ 20.439
€ 7.725
-€ 5.940

€ 11.750
€ 7.150
-€ 1.750
€ 13.000
€ 1.200
€ 1.000
€ 900
-€ 425
€ 22.435
€ 7.500
€0

€ 10.443
€ 4.449
€ 2.077
€ 8.774
€ 1.067
€ 453
€ 1.799
€ 250
€ 20.489
€ 9.853
€ 189

€ 12.000
€ 5.250
€ 2.400
€ 9.934
€ 3.300
€ 800
€ 950
€ 250
€ 22.205
€ 7.860
€0

Totaal lasten

€ 49.784

€ 62.760

€ 59.841

€ 64.949

Resultaat boekjaar (winst +/verlies -)

€ 11.552

€ 2.029

€ 7.305

€0

12
13

Totaal baten
Lasten
Kosten leden
Algemene verenigingskosten
Verenigingsblad en drukwerk
Huisvesting
Kantoorkosten
Bestuurskosten
Algemene kosten
Bankkosten
Kosten commissies
Onderhoudsbijdrage stadsdeel
Byzondere Baten en Lasten

11
15
16
17
18
19
14
20

Specificatie resultaten en begroting
werkelijk
2019
Baten leden (10)
Berekend waterverbruik
Berekend vuilafvoer

Kosten leden (11)
Waterverbruik
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Afvalstoffenheffing/vuilafvoer

begroting
2019

werkelijk
2018

begroting
2020

€ 7.997
€ 3.750
€ 11.747

€ 8.000
€ 3.750
€ 11.750

€ 10.001
€ 3.503
€ 13.504

€ 8.000
€ 4.000
€ 12.000

€ 7.408
€ 3.084

€ 8.000
€ 3.750

€ 5.914
€ 4.529

€ 8.000
€ 4.000

Byzondere Baten en Lasten

20

-€ 5.940

€0

€ 189

€0

Totaal lasten

€ 49.784

€ 62.760

€ 59.841

€ 64.949

Resultaat boekjaar (winst +/verlies -)

€ 11.552

€ 2.029

€ 7.305

€0

Specificatie resultaten en begroting
werkelijk
2019
Baten leden (10)
Berekend waterverbruik
Berekend vuilafvoer

Kosten leden (11)
Waterverbruik
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer

Overige verenigingsinkomsten (12)
Berekende bijdrage afdeling
Inschrijfgeld aspiranten
Berekend entreegeld
Berekende boetes
Berekende werkuren
Diverse opbrengsten

begroting
2019

werkelijk
2018

begroting
2020

€ 7.997
€ 3.750
€ 11.747

€ 8.000
€ 3.750
€ 11.750

€ 10.001
€ 3.503
€ 13.504

€ 8.000
€ 4.000
€ 12.000

€ 7.408
€ 3.084
€ 10.492

€ 8.000
€ 3.750
€ 11.750

€ 5.914
€ 4.529
€ 10.443

€ 8.000
€ 4.000
€ 12.000

€ 21.022
€ 1.425
€ 700
€0
€ 175
€ 57
€ 23.379

€ 21.809
€ 1.250
€ 980
€ 100
€0
€0
€ 24.139

€ 19.536
€ 1.650
€ 1.540
€ 100
€ 125
€ 328
€ 23.278

€ 21.809
€ 1.700
€ 980
€0
€0
€0
€ 24.489

€ 4.260
-€ 3.153
-€ 166
€ 941

€ 6.000
-€ 2.300
€0
€ 3.700

€ 5.030
-€ 2.477
-€ 131
€ 2.422

€ 5.700
-€ 3.000
-€ 125
€ 2.575

Baten en lasten commissies (13 en 14)
Winkel
Verkoop winkel
Inkoop winkel
Kosten inkoopcommissie
Totaal winkel

Van de opbrengst winkel in € 894 door het terreintje verdiend, het overige deel € 3366 is van de winkel
Accu's en gas
Verkoop gasflessen
Verkoop en opladen accu's
Inkoop gas
Inkoop accu's
Totaal accu's en gas

€ 9.872
€ 106
-€ 9.669
€0
€ 309

€ 10.000
€ 1.200
-€ 9.000
-€ 1.000
€ 1.200

€ 9.691
€ 1.133
-€ 8.583
-€ 868
€ 1.373

€ 10.000
€ 100
-€ 9.000
€0
€ 1.100

Kantine
Verkoop kantine
Inkoop kantine
Kosten barcommissie
Totaal Kantine

€ 3.836
-€ 2.948
-€ 698
€ 190

€ 4.500
-€ 3.000
€0
€ 1.500

€ 4.416
-€ 3.927
-€ 965
-€ 476

€ 4.500
-€ 3.000
-€ 500
€ 1.000

In de bar is € 2300 omgezet door de lunchcommissie en het restant € 1536 door de barcommissie. Hiervan was
€ 680 voor de klaverjas. De inkoop van de lunch bedroeg € 1498
Wanneer algemene kosten buiten beschouwing worden gelaten heeft de lunch € 802 winst gemaakt en de bar € 86
Onstpanningscommissie
Opbrengst ontspanningscommissie
Kosten ontspanningscommissie
Totaal ontspanningscommissie

€ 136
-€ 186
-€ 50

€0
-€ 1.500
-€ 1.500

€ 77
-€ 388
-€ 312

€0
-€ 1.500
-€ 1.500

Diverse commissies
Opbrengst commissies
Kosten Bouw- en taxatiecommissie
Kosten arbocommissie
Kosten waterleidingcommissie
Kosten tuincommissie
Kosten technische commissie
Kosten interieurcommissie
Kosten overige commissies
Totaal diverse commissies

€0
€0
-€ 1.593
-€ 112
-€ 1.218
-€ 631
-€ 15
-€ 50
-€ 3.620

€0
-€ 2.000
-€ 500
-€ 250
-€ 2.485
€0
€0
-€ 400
-€ 5.635

€ 50
-€ 13
-€ 279
-€ 102
-€ 2.541
€0
€0
-€ 215
-€ 3.100

€0
-€ 790
-€ 300
-€ 250
-€ 3.740
€0
€0
€0
-€ 5.080

Totale baten commissies (13)
Totale lasten commissies (14)
Algemene verenigingskosten (14)

€ 18.210
-€ 20.439

€ 21.700
-€ 22.435

€ 20.396
-€ 20.489

€ 20.300
-€ 22.205
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Wanneer algemene kosten buiten beschouwing worden gelaten heeft de lunch € 802 winst gemaakt en de bar € 86
Onstpanningscommissie
Opbrengst ontspanningscommissie
Kosten ontspanningscommissie
Totaal ontspanningscommissie

€ 136
-€ 186
-€ 50

€0
-€ 1.500
-€ 1.500

€ 77
-€ 388
-€ 312

€0
-€ 1.500
-€ 1.500

Diverse commissies
Opbrengst commissies
Kosten Bouw- en taxatiecommissie
Kosten arbocommissie
Kosten waterleidingcommissie
Kosten tuincommissie
Kosten technische commissie
Kosten interieurcommissie
Kosten overige commissies
Totaal diverse commissies

€0
€0
-€ 1.593
-€ 112
-€ 1.218
-€ 631
-€ 15
-€ 50
-€ 3.620

€0
-€ 2.000
-€ 500
-€ 250
-€ 2.485
€0
€0
-€ 400
-€ 5.635

€ 50
-€ 13
-€ 279
-€ 102
-€ 2.541
€0
€0
-€ 215
-€ 3.100

€0
-€ 790
-€ 300
-€ 250
-€ 3.740
€0
€0
€0
-€ 5.080

Totale baten commissies (13)
Totale lasten commissies (14)
Algemene verenigingskosten (14)
Onderhoud complex
Aanschaf gereedschap en klein materieel
Onderhoud gereedschap en machines

Huisvestingskosten (16)
Onderhoud gebouwen
Gas, water en elektra algemeen
Beveiliging
Overige huisvestingskosten

€ 18.210
-€ 20.439

€ 21.700
-€ 22.435

€ 20.396
-€ 20.489

€ 20.300
-€ 22.205

€ 2.538
€0
€ 17
€ 2.555

€ 3.000
€ 800
€ 3.350
€ 7.150

€ 2.913
€ 39
€ 1.497
€ 4.449

€ 3.000
€ 750
€ 1.500
€ 5.250

€ 1.746
€ 3.753
€ 279
€ 4.871
€ 10.649

€ 2.000
€ 5.000
€ 1.000
€ 5.000
€ 13.000

€ 2.301
€ 5.374
€ 582
€ 517
€ 8.774

€ 4.000
€ 5.000
€ 600
€ 334
€ 9.934

De overige huisvestingskosten bestaat grotendeels uit de investering in een nieuwe ketel welke betaald wordt uit de beleggingsgelden.
Er is een vordering opgenomen voor de nog te ontvangen beleggingsgelden, de opbrengst is geboekt in de overige bijzondere baten
Kantoorkosten (17)
Kantoorkosten algemeen
Contributies en abonnementen
Internetaansluiting
Automatiseringskosten
Lidmaatschappen en donaties

Bestuurskosten (18)
Bestuurskosten
Consumpties medewerkers
Vrijwilligersvergoeding

Algemene kosten (19)
Kosten website
Representatie
Evenementen
Diverse algemene kosten

Bijzondere baten en lasten (20)
Overige bijzondere baten en lasten
Kasverschillen

€ 115
€0
€ 847
€0
€ 25
€ 987

€ 300
€0
€ 900
€0
€0
€ 1.200

€ 137
€ 55
€ 823
€ 51
€0
€ 1.067

€ 300
€ 100
€ 900
€ 2.000
€0
€ 3.300

€ 245
€0
€ 51
€ 296

€ 500
€ 100
€ 400
€ 1.000

€ 47
€0
€ 406
€ 453

€ 100
€ 100
€ 600
€ 800

€ 27
€ 122
€ 59
€ 10
€ 218

€0
€ 100
€ 800
€0
€ 900

€0
€ 134
€ 793
€ 872
€ 1.799

€ 50
€ 150
€ 750
€0
€ 950

-€ 5.890
-€ 50
-€ 5.940

€0
€0
€0

€ 512
-€ 323
€ 189

€0
€0
€0

De overige bijzondere baten betreft de nog te ontvangen beleggingsgelden ten behoeve van de nieuw aangeschafte ketel en
de schenking van tuinhuis nummer 10 door mevrouw Plante.
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Toelichting op de jaarrekening 2019
Algemeen.
Bijgaand de schriftelijke toelichting op de resultaten over
het jaar 2019.
Het financiële overzicht bestaat zoals elk jaar uit twee delen:
1 Staat van baten en lasten
2 De balans
Toelichting
We sluiten 2019 af met een positief resultaat van 11.552,20
euro. Dat is een behoorlijk groot verschil in inkomsten en
uitgaven ten opzichte van wat we begroot hebben.
Uit volgende analyses blijken de opvallendste verschillen
tussen werkelijk en begroot:
• Kosten en baten commissies.
Totaal is er een verschil van ongeveer 500 euro bij
de kosten en baten van de commissies. Het bedrag
voor de ontspanning is bijna niet gebruikt. Winkel en
kantine hebben minder uitgaven en opbrengsten dan
begroot. Het is een trend dat er afgelopen jaren minder
geld wordt uitgegeven dan begroot. Voor 2021 zullen
we kritisch kijken naar het realiteitsgehalte van de
begroting.
• Kosten en baten leden.
Het waterverbruik heeft de leden 1250 euro minder
gekost dan begroot en ook voor het afvoeren van de
vuilnis is 1300 euro minder uitgegeven. Deze post is heel
moeilijk in te schatten, omdat we niet weten hoe droog
of hoe nat het seizoen gaat worden.
• Algemene verenigingskosten.
Er is 4500 euro minder uitgegeven. Hieronder vallen
onder andere onderhoud van gereedschap en
huisvesting. Het onderhoud van het gereedschap is nog
niet helemaal afgerond en er is in 2019 geen factuur
ontvangen en betaald. Dit zal doorschuiven naar 2020,
waardoor daar mogelijk overschreden zal worden.
Verder vallen de huisvestingskosten (gas en elektra,
beveiliging) lager uit dan begroot.
• Bestuurlijke kosten.
Bijna 700 euro minder bestuurskosten uitgegeven
en ook 700 euro minder algemene kosten. In totaal
1900 euro was begroot voor algemene bestuurskosten
en consumpties, vrijwilligersvergoeding, website en
evenementen. Hierop zijn minder uitgaven geweest dan
gepland.
• Overige baten en lasten.
Er was sprake van twee onverwachte inkomsten.
De verkoop van een tuin leverde Wijkergouw een
bedrag van bijna 3700 euro op en er is bij de bond
voor volkstuinders bijna 2200 euro beleggingsgelden
vrijgevallen. Dit beleggingsgeld mocht uitgegeven
worden aan de aanschaf van duurzame energie. Wij
hebben daar een nieuwe cv ketel en een boiler voor
gekocht. Omdat we daar geld voor hadden opgenomen
in de begroting was dit een meevaller.

Het bestuur legt de ALV volgende keuzes voor wat in 2020
te doen met het te veel betaalde jaargeld in 2019 (totaal
11.552 euro). In de ALV zullen we hierover stemmen.
De keuzes zijn:
A. De opbrengst van de verkochte tuin (3700 euro) te
bestemmen voor het opknappen van de binnenkant van
de boerderij.
Het resterende bedrag (7852 euro) toevoegen aan de
reserve voor onderhoud van het park.
B. De opbrengst van de verkochte tuin (3700 euro) te
bestemmen voor het opknappen van de binnenkant van
de boerderij.
Het bedrag dat te veel is begroot voor het water en
de vuilnisafvoer terug te betalen. (2550 euro). Dit zijn
kosten die direct door de tuinders zijn ‘bespaard’. Het
komt neer op een eenmalige terugbetaling (verrekening)
van bijna 10 euro per tuin. Het andere deel (5302 euro)
toevoegen aan de reserve voor onderhoud van het park.
Ander beslispunt is dat de continuïteitsreserve of algemene
reserve te hoog is. De continuïteitsreserve mag een
minimum van 21.022 euro en een maximum van 63.065 euro
hebben. Wijkergouw komt nu uit op 65.427 euro, dat is
65.427-63.065 = 2362 euro te veel.
Voorstel is om dit bedrag eveneens te reserveren voor het
onderhoud van het park en dan wel specifiek voor het
vernieuwen van de beschoeiingen.

Wijkergouw in tijden van Corona
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Thea’s WWWeetjes
Afbeeldingen: diverse websites

Op het moment dat ik dit schrijf, lijkt het met
Corona de goede kant op te gaan en zijn steeds
meer uitjes weer mogelijk. Mocht u ergens naar
toe willen, check dan voor de zekerheid eerst
de website. Ook weer veel boeken dit keer,
om lekker lui mee onderuit te zakken, of een
wandeling te ondernemen met het boek onder
de arm.
Waterland Amsterdam-Noord in beeld gebracht. Een
wandeling door de dorpen in Landelijk Noord langs 35
covertekeningen van het Zwaantje (het maandelijks
wijkblad voor de dorpen) en voor deze gelegenheid in
kleur. Het boekje is voor de prijs van € 4,00 te verkrijgen
bij het kantoor van de Centrale Dorpenraad, Dorpsweg 35,
Ransdorp, tel. 020 4904437 en bij de auteur en tekenaar,
Hennie Koopman, op Durgerdam 65.
Sfeervol biologisch eten bij de boer, dat is Boergondineren.
Aanschuifavonden, eetthema’s, picknick, cocktailmiddag,
enz. Er is veel mogelijk in de hooischuur bij de familie
Vendrig, Liergouw 78B in Ransdorp. Kijk op de website
www.boergondineren.nl
Van Hoolesloot tot Holysloot. Holysloot heeft haar eigen
geschiedenis beschreven in het unieke boek ‘Van Hoolesloot
tot Holysloot, Dorp van zeevaarders, boeren en buitenlui’.
Het boek geeft een prachtig beeld van de historie van dit
eeuwenoude dorp. Het boek kost € 19,95 en is te koop in
Holysloot en bij de Centrale Dorpenraad. Meer informatie
op https://holysloot.nl/holysloot-boek/
Voor veel mensen zitten vakanties in verre landen er dit jaar
even niet in. Gelukkig hoef je de stad niet te verlaten voor
een echt vakantiegevoel. Om de zomer te vieren organiseert
de Hortus Amsterdam dit jaar een reeks Zomeravonden!
Bezoekers kunnen extra lang genieten van de tuin en
kassen. Iedere zondag is de tuin te bewonderen tot 19:00
uur. Op donderdag en vrijdag zelfs tot 21:00 uur! Voor
picknick mandjes uit de Oranjerie, zie horeca@dehortus.nl
of bel 020-7025405. Of kom luisteren naar prachtige muziek
in de Palmenkas, tickets en info https://www.dehortus.nl/
programma/activiteiten/
Download de Nature Today-app in Google Play of de
Apple Store en zie meer met Nature Today. Lees de
natuurberichten. Ontdek de vogels, zoogdieren, planten,
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vlinders en libellen die u nu tegen kunt komen en wat
u in de natuur kunt doen. Kijk voor meer informatie
op https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/
message/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=user-mailing&msg=26240
In ‘De onderwereld van de tuin’
verdiept Romke van der Kaa zich in
de ondergrondse gemeenschap van
larven, wormen, schimmels, bacteriën,
amoeben en geleedpotigen. Terwijl
je met je handen in de grond zit, kom
je tot nieuwe inzichten en met de
geur van verse aarde in je neus begin
je te beseffen dat er onder je voeten
misschien nog wel meer tuin is dan
daarboven. ISBN 9789045042084.
Al eerder schreef Romke van der Kaa het boek ‘Verwilderen,
laat de plant het werk doen.’
In Verwilderen beschrijft Romke van de Kaa als geen
ander de technieken, mogelijkheden en planten- en
bloemensoorten die zich goed lenen voor het laten
verwilderen van de tuin. Als je ‘verwilderd’ in het
woordenboek opzoekt, vind je betekenissen als woest en
ongetemd. Een verwilderde tuin betekent echter iets heel
anders: het gaat niet om het creëren van rommel en chaos
of het verwaarlozen van een tuin, maar om het avontuur
van planten die hun eigen weg gaan, al dan niet onder
begeleiding van ons.
ISBN 9789046706428 www.atlascontact.nl/boek/verwilderen/
Het Tuintelschrift Wat leeft er in
de tuin? Dit notitieschrift helpt
om alle soorten eenvoudig bij
te houden. Met overzichtelijke
afvinklijstjes, ruimte voor eigen
notities en zoekkaarten die
herkenning makkelijker maken.
Te bestellen op https://www.
sovon.nl/nl/webwinkel/telschriftdieren-mijn-tuin-actie

In de stad duiken steeds vaker bijzondere wilde
plantensoorten op. Tweederde van de natuurlijke flora
komt in steden voor. Vaak zijn dat bekende en ingeburgerde
soorten. Maar door de toegenomen mobiliteit van de

mens en het veranderende klimaat - het wordt warmer
en droger - komen steeds meer soorten van elders in onze
stedelijke gebieden voor. Reden voor stadsflorist Ton
Denters om een gids te schrijven: de Stadsflora van de Lage
Landen. Naast ruim 800 stadsplanten vindt u hierin ook
routebeschrijvingen in de steden waar u de planten kunt
vinden. Fontaine Uitgevers, EAN 9789059569737.
‘Volkstuinverhalen’ is voor iedereen
die van bloemen, bijen en bietjes
van eigen kweek houdt. Maar ook
voor wie benieuwd is naar wat zich
nou precies achter die hekken van
de tuinparken bevindt en droomt
van een tiny house verscholen in
het groen. ISBN: 978905011740. Te
bestellen bij https://knnvuitgeverij.nl/
artikel/volkstuinverhalen.html
Wat bomen ons vertellen, een
geschiedenis van de wereld
geschreven in jaarringen door
Valerie Trouet. Wat als de verhalen
van bomen en mensen nauwer
met elkaar verwant zijn dan we
denken? Als je wilt weten hoe
oud een boom is, moet je zijn
ringen tellen. Maar die jaarringen
kunnen je veel meer vertellen
dan dat. Dendrochronologie, de
wetenschappelijke studie van
jaarringen, levert een niet te
onderschatten bijdrage aan ons
begrip van de klimaatgeschiedenis van de aarde, de invloed
ervan op de menselijke beschavingen in de afgelopen
tweeduizend jaar en de complexe interactie tussen mens en
natuur. EAN: 9789401466752 Uitgever: Lannoo
Nóg een boek. ‘Balkon, groen, sfeervol en duurzaam’ een
uitgave van Terra, werd onder onze aandacht gebracht door
onze eigen imker Annemieke Timmerman. Op blz. 19 vindt
u een uitgebreid interview met haar. ISBN 978 90 8989 8272
https://www.terralannoo.nl/nl/balkon
In het ‘Duurzaam handboek voor de luie tuinier’ legt Loethe
Olthuis, journalist en hartstochtelijk tuinliefhebber, in
tien simpele stappen uit hoe u uw eigen stukje bloeiende,
weelderige natuur creëert. Ze vertelt bijvoorbeeld
waar gratis planten te vinden zijn. Hoe u uw tuin
klimaatbestendig kunt maken. Welke bloemen de meeste
vlinders en bijen trekken en hoe er het hele jaar door kleur
te zien is. Waarom u juist een luie tuinier moet zijn, zodat
egels, vogels, insecten en andere dieren zich thuis voelen. En
ze laat zien hoe u uw eigen eettuin of smulbalkon met fruit
en groente kunt aanleggen: kruiden in potten zijn al een
prima begin. Met leesbaar plezier en oog voor mensen-metdrukke agenda’s (die heeft ze zelf ook) beschrijft Loethe
haar praktische natuurtuin-stappenplan zo dat u meteen

wilt beginnen! Ga aan de slag en geniet van uw eigen stukje
natuur aan huis.
ISBN 9789000372300 www.spectrumlifestyle.nl
Slakken zijn erg gevoelig voor invloeden van buitenaf.
Uitdroging is de grootste angst van de weekdieren, omdat
hun lichaam voor het grootste deel uit water bestaat.
Vandaar dat zout strooien funest is voor de diertjes en
erg dieronvriendelijk. Kijk voor tips om slakken op een
diervriendelijke wijze te bestrijden op https://www.
buitenleven.nl/wat-doe-je-tegen-slakken/
Workshop ‘Maak je siertuin eetbaar’
Plannen maken voor 2021? zaterdag 17 oktober 13:30 17:30 uur
Maak van je tuin een Eetbare Siertuin! Dat is helemaal
niet zo moeilijk, als je het eenmaal weet. Informatie en
aanmelden op https://mergenmetz.nl/webshop/17-oktober2020-workshop-maak-je-siertuin-eetbaar/
Het boekje ‘Dwalen door betoverend heemgroen’
is opnieuw uitgegeven. Met een beschrijving van de
ongekende schoonheid van de Amstelveense heemparken.
Het boekje beschrijft een wandeling door de parken en
is verkrijgbaar in de boekwinkel of via de site https://
lmpublishers.nl/?s=dwalen+door+betoverend+heemgroen&l
ang=nl. ISBN 978 94 60 22 27 26
Historisch Centrum Amsterdam-Noord heeft na veel
onderzoek een rijk geïllustreerd boek over Schellingwoude
gepubliceerd. Voor (veel) meer (leuke) informatie zie https://
hcan.nl/home/nieuw-boek-over-schellingwoude-nu-te-koop/.
En natuurlijk staat dit Wijkergouwtje weer geheel in kleur
op onze eigen website www.wijkergouw.nl/archief

Vergeet de vogels
niet
Geef ze extra water tijdens warme dagen. U maakt
ze dolgelukkig met een vogelbadje. Zet dit op een
schaduwrijke plek en ververs het water regelmatig.
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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.

Grote soortenrijkdom op Wijkergouw
De tuinparken zijn
kerngebieden van de natuur.
Dat blijkt uit het onderzoek
dat Norbert Daemen heeft
gedaan naar de natuur in
de Schellingwouderscheg,
het noordoostelijk deel van
stadsdeel Noord. Een gesprek
met de onderzoeker.
Daemen heeft in mei een hele
middag rondgelopen op ons tuinpark
en alle planten, bomen en dieren
die hij in het openbare groen
tegenkwam, genoteerd. Ook heeft
hij dankbaar gebruik gemaakt van
de waarnemingen die tuinders hem
hebben doorgegeven, na de oproep
daartoe in het vorige Wijkergouwtje.
Variatie
In die korte tijd telde Daemen 227
verschillende soorten op ons tuinpark.
Vergeleken met andere groengebieden
binnen de Schellingwouderscheg is
dat een hoge score. In het Vliegenbos
telde hij bijvoorbeeld 162 soorten en in
het Schellingwouderpark 175. Ook de
andere tuinparken scoren heel hoog,
met Rust en Vreugd als topscorer (283).
Wat is de verklaring voor die grote
soortenrijkdom op de tuinparken?
Daemen: ‘Op tuinparken is heel
veel variatie, met plekken voor
verschillende soorten dieren, waar
ze kunnen schuilen, eten vinden en
nestelen. Het zijn grote oppervlakten
waar een relatieve rust heerst, zeker
in de winter en het voorjaar. Alleen
in de zomer is het er druk, maar ook
dan met rustige mensen. Ook het
natuurlijk tuinieren helpt enorm.
Tuinparken zijn zowel geschikt voor
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cultuurvolgers als natuurvolgers.
Een gebied als het Vliegenbos is veel
eenzijdiger met al zijn essen en iepen.
Oók heel belangrijk, maar eenzijdiger
qua begroeiing en daarom minder
soortenrijk.’
Slakken en lijsters
De helft van de soorten die de
onderzoeker op ons tuinpark aantrof,
zijn wilde planten. Ook planten die
zich vanuit de tuinen hebben verspreid
en verwilderen. ‘Tuinvlieders’ noemt
hij die.
De andere helft van de aangetroffen
soorten bestaat uit dieren en dan
vooral insecten en vogels. ‘Al die
planten, grassen en kruiden trekken
als ze bloeien, insecten aan. Zeker
als het inheemse planten zijn. Vogels
komen weer op die insecten af.’
Op de tuinparken komt vooral de
gemeenschap van kleine zangvogels
tot bloei.

‘Binnen de Schellingwouderscheg
zijn de tuinparken te beschouwen
als kerngebieden van de natuur. Ze
zijn enorm belangrijk vanwege hun
grote oppervlakte en vanwege hun
soortenrijkdom. Vanuit de volkstuinen
vindt verspreiding van planten en
dieren plaats naar de overige delen van
de Schellingwouderscheg.’
Het rapport van Norbert Daemen
van adviesbureau Arda voor natuur,
cultuurhistorie en recreatie heet
‘Schellingwouderscheg op de kaart’ en
is te vinden op de homepage van onze
website www.wijkergouw.nl.

Daemen onderstreept nog eens het
belang van natuurlijk tuinieren.
‘Lijsters, merels en egels eten slakken.
Als je slakken met gif bestrijdt, tref
je ook de lijster en de egel. Alles wat
je doet in de tuin heeft effect op de
natuur in en buiten je tuin. Het is goed
om je als tuinder daarvan bewust te
zijn.’
Kerngebieden
Je moet al die groengebieden in de
Schellingwouderscheg als één geheel
bekijken. De gebieden vullen elkaar
aan en versterken elkaar. ‘Om sterker
te worden, moeten ze beter met elkaar
verbonden worden’, zegt Daemen.
‘Door betere verbindingen te maken,
kan nog veel natuurwinst geboekt
worden.’

Natuuronderzoeker Norbert Daemen

Water geven
in tijden van
droogte

Planten water geven is een vak apart. Hoe weet je of de tuin
te droog of juist te nat is. Óf een plant water nodig heeft
geeft hij zelf aan. Wanneer de bladeren ook in de schaduw
slap blijven hangen mag de spuit erop. Gieten aan de voet
van de plant, dus bij de wortels, is beter dan sproeien. Het
vocht op de bladeren verdampt snel en bereikt de wortels
niet. De kans op bladschade (schimmel) is bovendien veel
groter. Geef nooit overdag water wanneer de volle zon op
de planten staat, want het vocht verdampt dan te snel. Geef
planten ’s avonds water, of liever nog ’s morgens vroeg,
dan hebben slakken minder kans. Die houden immers niet
van de zon. Geef liever eens per week een flinke plens dan
iedere dag een beetje, want daardoor worden de wortels lui
en blijft de plant oppervlakkig wortelen i.p.v. de diepte in te
gaan.

Een methode waardoor de grond minder snel uitdroogt is
de bodem bedekt houden ofwel mulchen. Mulchen kan o.a.
met compost of gemaaid gras. Door te mulchen kan de zon
niet rechtstreeks op de bodem schijnen en wordt uitdrogen
voorkomen. Maak de grond eerst goed nat en bedek deze
dan met een laagje mulch rond de planten.
In plaats van mulchen kan de bodem ook bedekt worden
door bodembedekkers, zoals kruipend zenegroen,
bosaardbeitjes (héérlijk), (grote) maagdenpalm,
schuimbloem (tiarella), vrouwenmantel en diverse
geraniumsoorten. Een ander voordeel van bodembedekkers
is, dat ze onkruid veel minder kans geven.

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

Roelof Hartstraat 19 / 2hg
1071 VG Amsterdam
Tel: 020 6793948 / 06 24646502
Referentie op verzoek te verstrekken
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De Groenwinkel is hét stadstuincentrum
van Amsterdam-Noord.
Je kan bij ons terecht
voor vaste planten en
bomen. En voor advies
en inspiratie over
(stads)tuinieren.

10%
KORTING

op vertoon van deze advertentie
krijgt u 10% korting
op alle bomen en planten

Wij verkopen vaste planten en bomen
onder andere:
- Fruitbomen
- Heesters
- Kruiden
- Rozen
- Schaduwplanten
- Inheemse planten
- Planten en bomen specifiek geschikt
voor op je balkon of dakterras

Heb je een tuin, balkon, dakterras, geveltuin of volkstuin?
Kom dan vooral eens langs.
ADRIAAN LOOSJESSTRAAT 40 - AMSTERDAM NOORD - WWW.DEGROENWINKEL.NL
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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 en Moniek
van der Kroef. Beheer Website:
Cindy Wever en Michel Walraven.
E-mail: Webredactiewijkergouw@
gmail.com. Sluitingsdatum voor
het inleveren van kopij voor het
volgende nummer is 1 oktober 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

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

Accudienst/Technische commissie:
André Tuin

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

Tuincommissie: Gwen de Ruijter, Ellen
Burgwal, Cobie van Gent, Thea Adriaansen
en Ewoud Hoogendijk. Coördinatie
Natuurlijk Tuinieren: Marga van Aalst

ARBO: Carien Ruijter, Thom Perquin
Materiaalbeheer: Willem Vringer
Bouwcommissie: Charl Noordermeer, Rob
de Bruin, Thom Perquin, Bram Eken, Marcel
de Bruijn
Barcommissie: Annemiek Daems, Carien
Ruijter, Frederieke Schouten, Ina Koudstaal
(de Klaverjasavonden), Iris Schouten, Janny
Hofman, Leticia Opperhuizen (reserve),
Marian Rozendaal en Remko Schouten.
Redactiecommissie: Thea Adriaansen,
Joke van Pel (redactie), Robert Oomen
(vormgeving), Cindy en Michel Wever
(webredactie)
EHBO: Marco Monsuur, tuinnr. 191
Inkoop winkel: Wil Tim, André Tuin, Ria
Akkermans en Alie de Boer

Interieurverzorging boerderij: Judith
Seymonson (coördinatie); Claire Taylor; Ria
Akkerman; Judith Wiering; Greet Rietveldt;
Kitty Horstink; M. Foster
Lunchcommissie: Alda Alispahic, Anita
Scheltema, Chikako Watanabe, Christine
Schouten, Daphne van Kempen, Diana
Tromp, Frank Hoekstra, Guus Markmann,
Hantzen Ploeger, Herman en Thea van
Kempen, Jan Verdonk, José Haverkamp,
Linda Tromp, Maria Lebouille, Mari-Jan
Boer, Nell Donkers en Nieko Nierop
Verzekeringszaken: Formulier aanvragen
bij het bestuur of downloaden via https://
wijkergouw.nl/archief/

Gasverkoop: Wim Hilgers, uitsluitend met
pin betalen
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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.
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. Uitsluitend met pin 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. Er zijn
beperkte activiteiten zolang het coronavirus heerst.
Ontvang maximaal 3 bezoekers tegelijk op uw tuin.

’t Terreintje
Tijdens de werkbeurten geopend op zaterdag van 10.30
uur tot 12.00 uur.
Opmerking: Zo lang het coronavirus heerst:
Neem zelf een schep mee, betaal met pin en houd
1,5 m. afstand
Vuilcontainerverhuur: 30 euro per container per
week. Op ’t Terreintje bespreken en betalen.
Hakselen: 5,00 euro per kar, 1,00 euro per kruiwagen.
Als u wilt laten hakselen: op ‘t Terreintje bespreken en
betalen en laten hakselen in het bos
Aarde (van externe leverancier): 30 euro per kar.
2,75 euro per kruiwagen
Zand: 27 euro per kar. 2,50 euro per kruiwagen
Gas: In het seizoen zijn op ‘t Terreintje gasflessen
te koop. Prijs per fles 22,00 euro, af te rekenen in
‘t Winkeltje. Uitsluitend met pin te betalen.
Er kan geen oud ijzer meer worden ingeleverd.
Alle prijzen onder voorbehoud.

