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Correspondentie: 
Tuinpark Wijkergouw
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam
Telefoon: 020-4904567
Email: tuinparkwijkergouw@gmail.com
Website: www.wijkergouw.nl
Bankrekening nr.: NL83 INGB 0005 0900 56
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 tot 12.00 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 tussen 11.00-13.00 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 tussen 9.00 en 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. 
Tekst en foto’s: Thea Adriaansen, tenzij anders aangegeven. 
Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het volgende 
nummer is 7 januari 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.



Voorwoord
Beste medetuinders,

Mijn voorzitterschap zit er bijna op. Op de komende 
ALV zal hopelijk iemand anders het overnemen. Het 
bestuurswerk heb ik met veel plezier gedaan. Veel 
geleerd. Talenten ontwikkeld waarvan ik het bestaan 
niet vermoedde. En het bestuur heeft de afgelopen 
drie jaar een golf van energie veroorzaakt. Waardoor 
tuinders zich op alle fronten inzetten voor een 
beter tuinpark: Groenbeheer, Natuurlijk Tuinieren, 
onderhoud gebouwen, onderhoud terrein. Lunch en 
bar. Dit prachtige Wijkergouwtje. Een nieuwe website. 
Ontwikkelen van publieksfuncties. Een lange termijn 
visie. Een geoliede boekhouding. En er is vast nog meer 
te noemen. Ik was nog graag even doorgegaan en kan 
het iedereen aanraden. Maar de realiteit eist dat deze 
ZZP’er nog enkele jaren inkomen genereert. En dat kost 
tijd. En aandacht. Daarom vanaf december een stapje 
terug.  

We zien elkaar hopelijk op de ALV. Ik wens dat ons 
tuinpark op de ingeslagen weg doorgaat. 

Met groet,

Chris Teunissen, 
voorzitter
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Van de redactie

Ja, u hebt het goed gezien. Ons blad heet voortaan weer 
‘Wijkergouwtje’.
Eigenlijk is de naam ‘Wijkergouw’ voor het blad per ongeluk 
ontstaan, al vond ik het wel mooi in de tijd dat het van een 
blaadje een echt blad werd. Maar in de praktijk blijkt het 
nogal verwarrend. Het Tuinpark heet Wijkergouw, de weg 
waar we aan liggen heet Wijkergouw en nu heette het 
blad ook nog Wijkergouw. Dus hebben we besloten weer 
het ‘Wijkergouwtje’ te worden, maar met behoud van onze 
prachtige uitstraling.

Over blaadjes gesproken: Als ik naar buiten kijk (eind 
september) zie ik dat de bomen voor mijn deur al een 
herfstkleur vertonen. Volgens mij erg vroeg, maar ja, wat wil 
je na zo’n zomer waarin alles anders ging dan voorgaande 
jaren. Zelfs de regen van de laatste tijd heeft het 
watertekort in grote delen van ons land nog niet kunnen 
opheffen. En hoe moeten we dat de komende jaren gaan 
aanpakken? Droogte minnende planten die dan in de winter 
verdrinken, of soorten voor natte gronden, die zomers 
verleppen? Dit alles als gevolg van de klimaatverandering 
waar wij als tuinders een (klein beetje) tegenwicht aan 
kunnen bieden door zo natuurlijk mogelijk te tuinieren.

In het Wijkergouwtje besteden we daar regelmatig 
aandacht aan in de hoop steeds meer tuinders te verleiden 
tot het tuinieren op natuurlijke basis. Dat we met onze 
manier van tuinieren op de goede weg zijn blijkt wel uit het 
feit, dat we het Europees Diploma voor Ecologisch Tuinieren 
uitgereikt hebben gekregen door het Office International 
du Coin de Terre et des Jardins Familiaux te Luxembourg. 
Een verslag hiervan leest u op pag. 16.

In dit nummer natuurlijk de vaste rubrieken en verder een 
artikel over de Buxusmot, de geschiedenis van het baggeren 
met het baggerbriefje en een nieuwe rubriek ‘Tuindagboek’. 
Uiteraard zijn er de bestuursstukken ter voorbereiding op de 
Algemene Leden Vergadering op zaterdag 17 november a.s.

Wij wensen u weer veel leesplezier. Mocht u willen reageren 
op één van de artikelen, of zelf iets in willen brengen en/
of vragen, mail naar Wijkergouwtje@gmail.com of reageer 
per brief aan het bestuur. De sluitingsdatum voor het 
winternummer is 7 januari 2019.

Thea Adriaansen

Laatste Werkbeurt 2018 en 
Winterwerkbeurten 2019
Hebt u ook nog een werkbeurt openstaan? 
Ook dit jaar kan iedereen weer naar de 
laatste werkbeurt op zaterdag 3 november 
a.s. komen. Er is dan geen limiet van 
twintig deelnemers. Er zijn aan het eind van 
het seizoen altijd klussen die zijn blijven 
liggen. Samen zorgen we ervoor dat ons 
tuinpark er weer goed bij ligt tijdens de 
winterperiode. 

Voor januari en februari 2019 hebben we 
weer twee winterwerkbeurten gepland, 
inclusief overheerlijke, zelfgemaakte 
soep. De werkbeurten vinden plaats op 19 
januari en 16 februari 2019, bij slecht weer 
schuiven beide data een week op, dus naar 
26 januari en 23 februari 2019. Inschrijven 
kan via de agenda op www.supersaas.nl

Laatste werkbeurt 2017
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Onder dat motto hielden Pascal en Elja Sasbach van tuin 2 
op zaterdag 1 september j.l. een geslaagde presentatie over 
vlinders in de boerderij.

Kenners.
Pascal en Elja zijn al tien jaar lid van een vlinderwerkgroep 
en doen mee aan vlindertellingen op verschillende routes. 
Met hun vlinderkennis zit het dus wel goed en deze kennis 
wilden ze graag met ons delen. 

Tijdens de diapresentatie ging het hoofdzakelijk over 
dagvlinders en kwamen vragen aan de orde als: Waaraan 
herken je een vlinder, wat is het verschil tussen dag- en 
nachtvlinders, hoe overwintert een vlinder en last but not 
least: Hoe kun je vlinders naar je tuin lokken.

Verder gaf Pascal uitleg over de bouw van een vlinder 
(antennes, roltong en facetogen) , de levenscyclus (eitje, 
rups, pop, vlinder, eitje enz.) en het verschil tussen en belang 
van nectarplanten en waardplanten.

Vlinders op Wijkergouw
Er zijn in Nederland ruim vijftig soorten dagvlinders  
waaronder tien soorten witjes, en wel tweehonderd soorten 
nachtvlinders. Wijkergouw wordt o.a. bezocht door vijf 
soorten witjes, het boomblauwtje, verschillende soorten 
zandoogjes, de atalanta en de distelvlinder. (De laatste twee 
soorten zijn trekvlinders. Zij trekken naar het zuiden om 
te overwinteren, leggen meer dan duizend kilometer af en 
vliegen wel dertig kilometer per uur). Verder fladderen de 
dagpauwoog, de kleine vos, de gehakkelde aurelia en het 
landkaartje regelmatig langs. Het voorjaars-landkaartje is 
oranje, na de cyclus eitje/rups/pop verschijnt in de zomer een 
helemaal bruin/zwarte vlinder met een witte streep. Deze 
zomer is zelfs de kolibrievlinder gesignaleerd. 

Nectarplanten
Vlinders hebben nectar nodig om zich te voeden. In nectar 
zitten suiker en kleine hoeveelheden eiwitten en vitamines. 
Vrouwtjes hebben dit nodig om eitjes aan te maken. Het 
is belangrijk om biologische planten of zaden te kopen, 
want zoals bekend zijn bestrijdingsmiddelen slecht voor alle 
insecten. Zorg voor variatie in plantengroei, zoals hoogte, 
kleur en bloeitijd. Plant zoveel mogelijk inheemse planten 
en zo min mogelijk gevuld-bloemigen. Bij deze soorten 
zijn n.l. de meeldraden weg gekweekt waardoor geen 
stuifmeel meer wordt gemaakt. Zoals gewoonlijk zijn er 
uitzonderingen: De vlinderstruik is niet inheems, maar een 
stuifmeel/nectar leverancier bij uitstek. Veel vlinderplanten 
zijn ook uitstekend voor bijen. Twee ‘vliegen’ in één klap.

Waardplanten
Vlinders hebben waardplanten nodig om eitjes op af te 
zetten. De jonge rupsen kunnen dan na hun geboorte direct 
aan het ontbijt beginnen. Voor het landkaartje is dit b.v. 
de brandnetel. U kunt een pluk in een pot zetten op een 
zonnig plekje. Zo voorkomt u, dat de brandnetel de hele 
tuin doorgaat. Het oranjetipje zet haar eitjes af op look-
zonder-look en/of de pinksterbloem. Beide zijn inheemse 
wilde planten.

Wat u verder kunt doen
Zorg voor zon, warmte en beschutting in de tuin. Vlinders 
kunnen niet goed tegen de wind. Leg rottend fruit neer, 
zoals appel, peer of banaan. Vlinders zijn er dol op. Creëer 
een plek waar vlinders kunnen overwinteren. Laat in het 
najaar uitgebloeide bloemen staan. Daar profiteren ook de 
vogels van. 

Informatie
De presentatie werd afgesloten met een korte film van 
Annette van Berkel van de Vlinderstichting over het leven 
van de vlinder. Verder hadden Elja en Pascal gezorgd 
voor een aantal boeken over vlinders ter inzage en kreeg 
elke aanwezige de folder ‘Haal vlinders in je Tuin’, de 
uitklapzoekkaart ‘Wat vliegt daar-vlinders herkennen’ 
en een zakje zaad van de Pollinators voor bijen- en 
vlinderplanten. Alles bij elkaar een geslaagde middag.
Hebt u ook een onderwerp/kennis waar u ons van wil laten 
meegenieten? Mail naar tuincommissiewijkergouw@gmail.
com  of kom op zaterdagmorgen even langs bij Samen Sterk.

Haal vlinders naar je tuin
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Rommelmarkt
Het was een gezellige boel op zaterdag 8 september tijdens 
de rommelmarkt op het terras van de boerderij en op het 
oude Jeu de Boules veldje. Er was antiek, curiosa, bric-à-brac, 
zelfgemaakte sieraden en kaarten, speelgoed en spul van 
de rommelzolder en uit de schuur te koop voor een zacht 
prijsje.

Bij de stand van Wijkergouw werden spulletjes verkocht 
die mensen hadden ingebracht. De opbrengst hiervan komt 

ten goede aan de opknapbeurt van het inwendige van de 
Boerderij. Ik zag veel mensen de dubbele vraagprijs geven, 
omdat de opbrengst voor het goede doel was. Er werd in 
totaal voor ruim 80 euro verkocht.

Het weer was ons goed gezind. Weliswaar geen 
zonovergoten dag, maar het bleef droog en de temperatuur 
was aangenaam.

Om het een echte Franse sfeer te geven zou het leuk zijn als 
er volgend jaar een accordeonist zou rondlopen om het nóg 
gezelliger te maken.

De waterpomp van complex 3 – vervolg
Chris Teunissen, voorzitter

Zoals bekend heeft de gemeente ter vervanging van de 
oude een nieuwe waterpomp geplaatst op complex 3 achter 
het werkhok van de Bouwcommissie. De capaciteit van deze 
nieuwe pomp is onvoldoende. Ongeveer 1/5 van de oude 
pomp. Dit is echter volgens voorschrift van Waterschap 
Hollands Noorderkwartier. Het bestuur en de Gemeente 
Amsterdam hebben er alles aan gedaan om het Waterschap 
op andere gedachten te brengen. Helaas tevergeefs. 

Om nu te voorkomen dat we met te hoog water van doen 
krijgen, dachten we zelf een oplossing te zoeken. Charl 
Noordermeer heeft geïnformeerd wat het zou kosten om de 
oude pomp te reviseren. Het advies van het bedrijf was: Niet 
doen. Het is kostbaar en het blijft een oude, versleten pomp 
met opnieuw risico van storingen en reparaties. 

Vervolgens heeft Charl een offerte gevraagd voor het 
plaatsen van een nieuwe pomp. De kosten hiervoor zijn 
ruim 8.000 euro. Dit vindt het bestuur te veel geld. Het is 
immers een pomp die illegaal, buiten goedkeuring van het 
Waterschap geplaatst wordt. Dat is al een risico. Bovendien 
is dit een probleem dat de Gemeente met het Waterschap 
moet oplossen. 

Onze gebiedsmakelaar de heer Otten heeft namens de 
Gemeente Amsterdam gezegd zich aansprakelijk te voelen 
voor deze situatie. Schades die hieruit voortkomen kunnen 
worden gemeld bij het bestuur en wij zullen ze declareren 
bij de Gemeente. Bovendien zal het bestuur de Gemeente 
Amsterdam in gebreke stellen. We moeten het dus voorlopig 
met deze pomp doen en wachten weer en water af. 
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TUINKINDEREN
Rubriek voor jonge Wijkergouwers

Fo
to

’s
 F

el
ix

 K
al

km
an

Hoi jonge tuinders,
 
De herfst is weer begonnen en de bomen krijgen weer 
prachtige kleuren! Daarom staat er vandaag een leuke ‘doe 
het zelf’ op het programma, namelijk hoe je een herbarium 
maakt! Ik ben al begonnen en ik heb ontdekt dat er 
ontzettend veel verschillende boomsoorten in ons tuinpark 
staan, zoals: De wilg, de populier, de esdoorn, de beuk en 
natuurlijk nog veel meer! 

Hier is de uitleg in stappen:

Stap 1: verzamel veel verschillende bladeren.
Stap 2:  doe ze tussen kranten en leg er dikke boeken op.
Nu kunnen ze drogen.

Ondertussen:
Stap 3: zoek een mooi boek en schrijf er herbarium op.
Stap 4:  schrijf per bladzijde de Nederlandse + Latijnse 

naam van je bladeren op en beschrijf waar je het 
gevonden hebt. Print eventueel een afbeelding van 
de boom uit om erbij te plakken.

Stap 5:  als de bladeren droog en plat zijn plak je ze in het 
boek en

Voila, je herbarium is af!

Dat ben ik:  
Emma Kalkman

En dat ben ik:  
Emma Schouten

Ik heb nog geen foto 
van mijn herbarium, 
want mijn bladeren 
drogen nog! Daarom 
een voorbeeld van een 
heel erg oud herbarium 
van Naturalis Biodiversity 
Center (met een 
tomatenplant).

Wilg: Er staan 
veel wilgen op 
Wijkergouw. Dit 
mooie exemplaar 
vond ik in mijn 
eigen tuin. 

De paardenkastanjes. 
Ze hebben mooie grote 
bladeren en gladde 
kastanjes! Een kastanje 
in je herbarium plakken 
kan niet natuurlijk. 
Maar het blad kan wel.

Herbarium drogen: Leg ieder blad tussen de pagina’s van 
een krant en leg er dan veel boeken op, zodat ze mooi plat 
worden. 

Samen zijn wij de Twee Emma’s
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De geschiedenis en het 
belang van baggeren.
Gebaseerd op informatie van de Oudheidkamer Oostzaan.

Het jaarlijks terugkerende moment om onze sloten te baggeren  
is weer aangebroken. 

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moeten onze sloten elk najaar geschoond 
worden. Baggeren is nodig om de kwaliteit van het water te bewaren, het regenwater snel af te voeren, de 
doorstroming in de sloten te bevorderen en zo droge voeten te houden. Het stelsel van sloten, tochten en 
gemalen dat voor de afvoer van het water zorgt, moet onderhouden worden.
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Baggeren gebeurt al eeuwen lang en er bestonden mooie 
namen voor zoals: halmeren, hallemeren, halmoeren 
en haalmoeren. Men gebruikte de kantensnijder 
om aangroeiing langs de slootkant los te snijden, de 
hallemerhaak om de rommel op de kant te trekken en met 
de baggerbeugel werd de bagger uit de sloot verwijderd 
zodat de sloot op diepte bleef.

De waterschappen vormen de oudste vorm van democratie. 
Zij besturen al vanaf de vijftiende eeuw de polders en 
droogmakerijen. En in het najaar bij de schouw trokken de 
bestuurders het polderland in. Nalatigen werden op ernstige 
wijze toegesproken, boetes kwamen weinig voor. Na de 
baggerschouw werd door de bestuurders de gezamenlijke 
schouwmaaltijd genuttigd.

Tegenwoordig wordt de najaarsschouw uitgevoerd door 
schouwmeesters en ambtenaren. De werkzaamheden zijn 
exact omschreven in de verordening van het waterschap. 
Voldoet een sloot niet aan de normen, dan wordt een boete 
uitgedeeld of zelfs de rechter ingeschakeld.

Om te voorkomen dat ons tuinpark zich voor de rechter 
moet verantwoorden, dient iedereen zijn/haar sloot te 
baggeren. Wij ontvangen graag uiterlijk vrijdag 2 november 
a.s. uw baggerbriefje in de brievenbus van Samen Sterk. 
Wie in gebreke blijft wordt beboet of voor de rechter 
gesleept!  Bovendien dient u uw sloot alsnog te 
baggeren. U bent gewaarschuwd. 

Er kan tot en met 2 november 2018 gebaggerd worden. 

Baggeren gaat als volgt: 
1. Verwijder takken en andere obstakels uit de sloot;
2. Schep uit uw helft van de sloot achter en naast uw tuin 

de aangeslibde modder, waterplanten, riet en alles wat 
niet in de sloot hoort; 

3. Bagger zo goed mogelijk, in het midden van de sloot 
ongeveer 35 cm diep, en schuin oplopend naar de 
kanten;

4. Indien uw gedeelte van de sloot aan een brug en/of 
duiker grenst, dient u aan die kant ook ongeveer 35 cm 
diep te baggeren;

5. Tuinders die aan een brede sloot wonen bijvoorbeeld op 
complex III zullen ook die sloot goed moeten baggeren. 
Voor de brede sloten zijn baggermandjes met langere 
stelen beschikbaar;

6. Het baggerslib moet gestort worden op uw tuin, op 
de strook grond langs de sloot. Stort u de bagger op 
een andere plek op uw tuin, vermeld dit dan op het 
baggerbriefje

7. Voor het baggeren kunnen de baggermandjes worden 
gebruikt die naast Samen Sterk liggen.

8. Gooi het ingevulde baggerbriefje UITERLIJK VRIJDAG 2 
NOVEMBER a.s. in de brievenbus van Samen Sterk.

Na gebruik graag de baggermandjes schoonspoelen 
en direct weer terugleggen, andere tuinders kunnen er 
vervolgens weer gebruik van maken. 

Op zaterdag 3 november a.s. wordt de laatste 
baggercontrole gehouden. Is er geen baggerbriefje 
ingeleverd of onvoldoende bagger verwijderd, dan krijgt de 

tuinder een boete van € 25.00. Deze boete ontheft u niet 
van het alsnog baggeren van de sloot. De tuincommissie zal 
aan de hand van de ingevulde briefjes controleren of het 
baggeren goed gedaan is. 

Tip: Van een emmer met gaten of een vergiet met een steel 
kunt u zelf baggergereedschap maken.

BAGGERBRIEFJE 2018 
Hierbij verklaar ik de aan mijn tuin grenzende sloot/
sloten te hebben gebaggerd. 

 � De bagger ligt op het talud langs de slootkant.

 � De bagger ligt op een andere plek namelijk:

 � Ik heb geen vuilnis op de tuin staan.

Tuinnummer:

Datum:

Naam:

Handtekening:
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Grachtenfestival op 
ons tuinpark! 
Tekst en foto: Andrea van Pol

Omdat het kerkje van Schellingwoude een bruiloft had, 
kwam het Grachtenfestival (via tuinders Karin en Nieko) 
per toeval op ons tuinpark terecht. De boerderij van 
Wijkergouw werd op zaterdag 18 augustus j.l. onderdeel 
van een muzikale fietsroute, samen met Ransdorp en 
Durgerdam.

Om 12.00 uur fietsten er tachtig muziekliefhebbers ons park 
op, namen koffie en croissants in de boerderij (topdrukte 
voor lunch- en barcommissie die de handen ineen hadden 
geslagen). 

Zij luisterden samen met nog vele Wijkergouwtuinders naar 
een prachtig concert van de 3Viola’s, een ensemble van 3 
jonge altviolisten. Daarbij genoten ze van de lommerrijke 
ambiance (‘wat een prachtig tuinpark!’).

Daarna fietste groep 1 weer door. Dit herhaalde zich 
nog twee keer. Eén keer achter de boerderij onder de 
kastanjeboom, en twee keer in de boerderij omdat het 
een beetje begon te spetteren. In de boerderij kwamen 
de melancholieke, verfijnde klanken van de altviolen nog 
beter tot hun recht. De 3Viola’s speelden Rachmaninoff en 
Prokofjev, maar vooral hun eigen improvisaties maakten 
indruk.

de 3Viola’s

Meerdere tuinders waren bij alle optredens, en de borrel na 
afloop was geanimeerd (de laatste fietsgroep vloog weg, 
want moest de pont halen). Kortom voor herhaling vatbaar, 
wat ik aan de organisatie van het Grachtenfestival heb 
doorgegeven (die ook zeer te spreken was over de locatie 
en onze ontvangst). Dus hopelijk volgend jaar weer. Dank 
iedereen die heeft meegeholpen aan deze mooie middag! 

OPROEP
Gezocht:

1)  Boom Zagers
2)  Gras Maaiers
3)  Coördinatoren werkbeurten en speeltuin

Wij zoeken dus niet één zagers, twee maaiers en drie 
coördinatoren, maar tuinders die tijdens of naast hun 
werkbeurten, de tuincommissie kunnen/willen helpen met 
deze klussen.

Voor zagers, met de elektrische zaag, wordt een korte cursus 
(vier dagen) vergoed. Tijdens deze cursus van Landschap 
Noord-Holland wordt aandacht besteed aan diverse 
manieren om bomen te zagen, veiligheid en onderhoud 
van de apparatuur. Veiligheidskleding (zaagpak, helm, e.d.) 
wordt beschikbaar gesteld door Wijkergouw.

Voor het werken met de bosmaaier geldt hetzelfde: de 
cursus wordt betaald door Wijkergouw en duurt 1 dag.

Voor de coördinatoren (van de werkbeurten) helaas geen 
cursus, maar wel wordt u de eerste keren bijgestaan door 
een ervaren coördinator. Vindt u het leuk om mensen te 
begeleiden tijdens de werkbeurten dan is dit iets voor u!

Ten slotte zoeken we nog een coördinator voor de speeltuin. 
De kinderen mogen hier alleen spelen als de speeltuin aan 
de wettelijk vastgestelde eisen voldoet. Is dit niet het geval 
dan moeten we de speeltuin afsluiten. Het gaat om het 
signaleren en organiseren van de werkzaamheden in de 
speeltuin. De werkzaamheden zelf worden onder uw leiding 
uitgevoerd door de ‘werkbeurters’.

Heeft u interesse? Uw inspanningen worden beloond met 
koffie, een big smile en het goede gevoel bij te dragen aan 
het onderhouden en voortbestaan van Wijkergouw. Stuur 
uw mail naar Tuincommissiewijkergouw@gmail.com dan 
nemen wij contact met u op.
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In het Zonnetje 
Tekst en foto’s: 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:

De tuinders van het eerste uur.

Hoeveel zijn er nog, de eerste tuinders die hier het complex hebben 
opgebouwd? En zullen we die dan eens in het zonnetje zetten? 
Welke verhalen van vroeger kunnen nog verteld worden?

Over gehaktballen en erwtensoep

Eerder sprak ik al met Willem Vringer van tuin 43. Die kwam 
hier vanuit tuinpark Insulinde dat moest verdwijnen. Hij 
glimt helemaal als hij over vroeger vertelt. Zijn huisje is 
meerdere keren verhuisd op een dieplader van Mesman. 
Maar toen het voor de zoveelste keer werd verplaatst was 
het hele verband eruit en hebben ze het maar in de fik 
gestoken. 
Willem heeft vijftien jaar de kantine gedaan. Hij haalde dan 
gehaktballen bij een slager in de Nierstraat, eerst vijftig, 
maar ze waren zo lekker dat er op het laatst wel honderd 
ballen doorheen gingen. En erwtensoep, ook zeer geliefd. 
De oude boerderij had twee kantines, na de brand is de deel 
niet meer teruggebouwd. 
Voor de jeugd werden voetbaltoernooien georganiseerd, 
er waren groen witte shirtjes met Wijkergouw erop, er 
werd gespeeld tegen teams van andere tuinparken, de 
strijd ging om de beker die de Bond van Volkstuinders 
uitloofde. Tijdens de wedstrijden stonden er wel veertig 
tot zestig ouders aan de kant te juichen. Op het grote 
grasveld tegenover de boerderij van Zwart zette Willem een 
pipowagen, boer Zwart leverde de stroom voor de koelkast. 
En dan maar ijsjes verkopen.
De dames hadden hun eigen volleybaltoernooi.  

Kikkers en boerenbruiloften

Ook Wim Hilgers van tuin 225 kan smakelijk over de 
begintijd verhalen. Na drie jaar verloving wilden ze wel 
eens samenwonen en dat begon op hun eerste huisje dat 
zij voor zevenentwintighonderd gulden lieten bouwen. 
Een schuurtje erbij mocht toen nog niet. Na enkele jaren 
kon hij er een stuk grond bij krijgen. Na het rooien van veel 
bomen en struiken is daar een prachtige moestuin gemaakt. 
Nog volop in ‘bedrijf’ maar nu wel onderhouden door zijn 

Ik loop met een lijstje met wat tuinnummers over het 
complex op zoek naar tuinders van het eerste uur. Want ja, 
geen mailadres voorhanden om een afspraak te kunnen 
maken.

Strenge commissies, gouden hoekjes en 
Goliath

Even later word ik op tuin 170 allervriendelijkst ontvangen 
door Mw. Rijff die meteen van wal steekt en ondertussen 
een kop koffie voor me maakt. In 1964 uit liefhebberij 
op Wijkergouw begonnen. Alles moest nog worden 
opgebouwd. Eerst dachten ze aan een dagverblijf, maar 
ja, als je helemaal uit Slotermeer met de bus hiernaar toe 
komt dan is een huisje waarin je kunt verblijven toch wel 
fijner. Het was hier meteen gezellig, er werden pannen soep 
gekookt en dan mocht iedereen soep komen eten. Meneer 
Rijff komt er ook bij zitten, hij had even wat vuil naar de 
hoop gebracht. En dan komen de verhalen helemaal los, 
over de hele strenge bouwcommissie die wel even bepaalde 
waar de keuken moest komen, over het appelboompje dat 
door de tuincommissie zonder overleg werd gerooid omdat 
daar de waterleiding moest komen, over het leidingwerk 
dat werd afgekeurd omdat dat door een erkend bedrijf 
moest worden aangelegd. De tuinders die toevallig naast 
elkaar zaten en die zonder een lening konden bouwen 
werden ´het gouden hoekje´ genoemd. Zo ging dat toen. 

Afijn, het huisje was af, de familie streek neer en ook het 
kleine hondje, genaamd Goliath, kwam mee naar de tuin. 
Hij was nog eens een dag weg, iedereen zoeken, maar bleek 
toen achter het opklapbed heerlijk in slaap te zijn gevallen. 
Vroeger, ja dat was heel anders. In het begin was er geen 
waterleiding, dat haalde je bij de put. Vermeldenswaard is 
ook nog, dat dhr. Rijff vijfentwintig jaar lang haring heeft 
schoongemaakt op alle Wijkergouwfeesten. 

Wim Hilgers
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zoon die de tuin heeft overgenomen. Wim vertelt dat de 
kinderen kikkers vingen met behulp van rode lapjes, die zien 
zij aan voor een willig vrouwtje? In het begin waren er geen 
werkbeurten, als er een klus was dan kwamen er zo dertig 
vrijwilligers opdagen en dan was het zo gepiept. Er was 
veel saamhorigheid, mensen hielpen elkaar met bouwen en 
graven. 
En feesten hè, rondom een thema werden geweldige 
feesten georganiseerd. Dan kwam er een grote tent met een 
dansvloer en golfde de vloer onder de stampende massa bij 
een ‘boerenbruiloft’. Zomerfeesten duurden een weekend 
lang. Er stonden stalletjes met haring, poffertjes, patat en 
hamburgers, snoep, en een biertap van Heineken. “Aan 
die weekenden hielden we wel vier- tot vijfduizend gulden 
over”! 

Dansles, Jeu de boules en lampionnen

Zo´n veertig jaar zijn Chris en Tineke van Willigen op de 
tuin, beiden nu 74 jaar. Zij namen eerst huisje 30 over van de 
toenmalige penningmeester. Nog geen drie maanden later 
werd Chris gevraagd om in het bestuur plaats te nemen. En 
omdat hij timmerman was heeft Chris ook jarenlang huisjes 
gekeurd. 
Later belandden ze op tuin 174, mooi aan de rand van het 
complex. Toen kon je heel leuk de klok van het kerkje van 
Schellingwoude zien, nu staan de rietkragen daar te hoog 
voor. Er was veel te doen indertijd. Tineke noemt de dansles 
van Joke ten Ham, op maandag knutselen voor dames, 
op dinsdag was er jeu des boules en mevrouw Jonkman 
gaf op donderdag les in bloemschikken. En natuurlijk het 
klaverjassen, soms een hele dag in marathon, en dan het 
kerstklaverjassen met mooie prijzen. Tineke hielp elke 
donderdagmorgen Piet Bakker van het bestuur. Er kwam 
een visboer op het complex en in het winkeltje kon je wat 
kruidenierswaren kopen. Voor de tuinkeuringen deed 
iedereen erg zijn best om winnaar van het jaar te worden, 
het ging zover dat zij haar buurman met een nagelschaartje 
het gras zag knippen om het op gelijke hoogte te krijgen…
Tineke heeft goeie herinneringen aan de jaarlijkse 
lichtjesavond. Met de kinderen werden lampionnen in 
elkaar geknutseld. 

De eerste zonnepanelen en poffertjes

In de winkel is Wil Tim, 83 jaar, op zaterdag nog steeds 
actief. Haar tuin heeft ze vorige jaar weggedaan, het werd 
te veel. Maar de tuin om haar huis waar ik met haar heb 
afgesproken ligt er piekfijn bij. In een notendop trekt haar 
levensverhaal aan mij voorbij en wie haar niet kent: ze is me 
er eentje. Wil heeft jarenlang ‘achter de bar’ gestaan. Op 
een dag had een tuinder bedacht daar op zaterdagavond 
zijn verjaardag te vieren. En hoe meer drank erin ging 
hoe harder de muziek werd gezet. Tot Wil, na diverse 
waarschuwingen, vond dat het zo wel genoeg was en ze 
trok zo de stekker eruit. Ook vertelt ze smakelijk hoe ze 
een keer een man die tot vervelens aan toe wel zeven keer 
hetzelfde verhaal vertelde de sloot in heeft gewerkt. Ja, 

wie niet naar Wil luistert kan maatregelen verwachten. 
Wil begon eerst met een stacaravan in Edam. Na elf jaar 
streek ze in 1978 op Wijkergouw neer. Zij begon als eerste 
met zonnepanelen op het dak en sloot daar een piepklein 
teeveetje op aan. 
Wil is de vrouw van de poffertjes. Ze begon te bakken 
tijdens de beginjaren van het Bredewegfestival in de 
Watergraafsmeer. En bij de Scouting waar ze jarenlang 
actief was zijn Wils poffertjes een begrip.
Tijdens de brand van de boerderij (in 1993) heeft ze de 
brandweer helpen blussen. Die brand komt in alle verhalen 
terug. Ik krijg een stapel foto’s te zien, grote uitslaande 
vlammen. Wat overblijft is een volkomen afgefikt vierkant 
waarvan wonderwel de voorgevel nog overeind staat. De 
oorzaak is nooit achterhaald. Als een kleinzoon van Wil met 
een vriendje bij haar komt zegt die kleinzoon: “dit is mijn 
Oma, ze is heel lief maar vreselijk streng. Ga nooit tegen 
haar in want ze heeft altijd gelijk”. Wil zegt waar het op 
staat. Komt een tuinder met het idee om op zondagavond 
de vuilplaats open te stellen zegt Wil meteen: “goed idee, 
wanneer begin je?”

Er zijn vast nog veel meer anekdotes over vroeger te 
vertellen. Het is me niet gelukt om nog meer tuinders 
van het eerste uur ‘aan de praat’ te krijgen. En met het 
overlijden van Mw. Van Leeuwen, zij ruste zacht, worden 
we door de tijd ingehaald. Het park verandert, de goede 
herinneringen blijven. 

Wil Tim
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De exploitatie van de boerderij
Tekst: Chris Teunissen, voorzitter

Medegebruik boerderij
De kosten voor de boerderij lopen op. Het onderhoud. De 
verzekering. En al deze kosten zijn voor onze rekening. 
Daarom zoekt het bestuur naar mogelijkheden om de 
boerderij te verhuren, zodat deze kosten niet bij onze 
jaarlijkse contributie zullen komen. Bovendien verwacht 
de Gemeente Amsterdam van ons dat wij ons meer 
maatschappelijk opstellen. 

Op dit moment zijn we in gesprek met de Cordaangroep 
die dinsdags altijd onder leiding van Tineke en Chris van 
Willigen komen werken. Zij zijn mogelijk geïnteresseerd om 
de boerderij als dagbesteding te gebruiken. Van maandag 
tot en met vrijdag. Van 9.00 tot 17.00 uur. Het bestuur is 
hierin bijzonder geïnteresseerd. Cordaan lijkt een serieuze 
kandidaat juist omdat dit geen commercieel bedrijf is maar 
een maatschappelijk relevante organisatie. Op de komende 
ledenvergadering zullen we uw mening hierover vragen en 
dit punt in stemming brengen. Hopelijk krijgt het bestuur 
uw toestemming om door te gaan met deze of andere 
onderhandelingen. Want als dit niet doorgaat dan willen we 
toch op zoek gaan naar andere geïnteresseerden of andere 
vormen om de boerderij te verhuren. 

Boerderij in de steigers     

Geschilderd en gerepareerd
Zoals iedereen wel gezien heeft, is de boerderij geschilderd. 
Dat was hard nodig. Vooral de dakkapel was in slechte 
staat: veel houtrot. En de kleine ruiten van dubbel glas 
waren ‘lek’. Daardoor bleef er vocht tussen de ruitjes wat 
weer houtrot veroorzaakte. Ook deze moesten worden 
vervangen. Maar nu kan de boerderij er weer jaren tegen. 
De kleuren zijn gekozen op basis van de voorschriften voor 
stolpboerderijen in Noord-Holland. Deze wijken overigens 
niet veel af van de eerdere kleuren. Alles bij elkaar was het 
een omvangrijke klus en de schilders hebben prima werk 
geleverd. 

CV ketel
Na het seizoen van 2018 zal de cv-ketel vervangen 
worden. De huidige ketel is al vrij oud en de geiser is aan 
vervanging toe. Op dit moment zijn we nog bezig offertes 
te vergelijken. Er komt een Hoog-Rendement Combiketel. 
Een ketel op propaangas. Zoals ook nu het geval is. Maar 
wel een stuk zuiniger in gebruik en we hebben dan geen 
aparte geiser meer nodig. Eventueel is dit systeem uit te 
breiden met zonneboiler en warmwaterpomp. Maar de 
kosten daarvoor zijn zo hoog en ons gebruik op dit moment 
zo gering dat we dat niet terugverdienen. 
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Thea’s Tuin WWWeetjes
Foto’s: Pixabay

De Vlinderkalender 2019 is weer uit. Als u dit jaar nog lid 
wordt van de Vlinderstichting krijgt u de unieke kalender 
als welkomstcadeau. De kalender (en nog veel meer 
leuke en informatieve dingen) is ook te koop op www.
vlinderstichting.nl

Doe de postcode Vogelcheck en ontdek welke vogels er 
bij u in de buurt leven. Ook kunt u er tips vinden voor 
vogels in uw tuin. Nu de winter er weer aankomt kunnen 
vogels wel een steuntje in de rug gebruiken. Kijk op www.
vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin 

En merkt u ook regelmatig dat kauwen, eksters en 
duiven het voer wegkapen voor de snavels van mezen en 
mussen? Dan is het beschermkooitje waar alleen kleine 
tuinvogels doorheen passen de oplossing. Te koop via 
www.vogelbescherming.nl. Daar vindt u ook de nieuwe 
Vogelbescherming Kalender en de Agenda 2019.

In ‘De Verborgen Boom’ vindt u een schat aan informatie 
over de vraag waarom bomen hun blad afwerpen, 
paddenstoelen zich laten zien enz. De titel van dit boek slaat 
op het boven- en onderaardse leven, waar we nauwelijks 
weet van hebben en behandelt het boomsoorteigen 
ecosysteem van onze inheemse loof- en naaldbomen. ISBN 
978 90 774 089 88.

Een ander duidelijk boek is: Eetbare Paddenstoelen. Fraai 
uitgevoerd met duidelijke foto’s en praktische informatie. 
Ideaal voor de beginnende en iets gevorderde plukker. 
Uitgegeven door de KNNV, ISBN 978 90 501 152 16.

In ‘Van Hommel tot Hooiwagen’ schetst natuurjournaliste 
Monica Wesseling vijfentwintig prachtige portretten van 
insecten en andere kriebelbeestjes. Met de nodige humor 
worden overlevingskracht en vernuft van deze dieren 
verteld. ISBN 978 90 245 808 42.

De Huismus heeft ook zijn/haar eigen boek gekregen, een 
gedichtenbundel met de titel ‘Mussenlust’. Vijftig gedichten 
en honderdvijftig tekeningen. Ingeleid door Jean-Pierre 
Geelen en tekeningen van Peter Vos. Kan het mooier? De 
gedichten zijn verzameld en uitgegeven door Peter Müller. 
ISBN 978 90 813 887 26’

Heerlijke recepten met groenten uit eigen tuin vindt u op 
www.Mergenmetz.nl/recepten Met overheerlijke recepten, 
veelal aangepast aan het jaargetijde.

Al meer dan twintig jaar stellen Romke van de Kaa en Paul 
Geerts de ‘Tuinscheurkalender’ samen. Deze klassieker staat 
ook in 2019 weer vol tuintips veelal gericht op biodiversiteit, 
samen met gedichten, recepten en wetenswaardigheden. 
ISBN 978 90 450 360 83

Van vrijdag 25 t/m zondag 27 januari 2019 kunt u (weer) 
meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling. Dat kan met 
of zonder eigen account. Meedoen en een account kunt u 
aanmaken op www.tuinvogeltelling.nl/meedoen. U wordt 
dan op de hoogte gehouden van alle relevante informatie 
en ontvangt in november a.s. een speciale actiekorting op 
vogelvoer, voersystemen en nestkasten in de webshop van 
Vogelbescherming.

Nacht van de Nacht. Op zaterdag 27 oktober a.s. is het weer 
de Nacht van de Nacht, georganiseerd door de Natuur- en 
Milieufederaties. Overmatig en onnodig gebruik van licht 
heeft grote gevolgen op de maatschappij, ook voor dieren 
en planten. Laat het donker worden en ontdek hoe mooi de 
nacht is. Op www.nachtvandenacht.nl kunt u lezen welke 
manifestaties er door het hele land heen georganiseerd 
worden, van masterclass sterrenkunde via het beklimmen 
van de Dom, naar misschien wel een diner bij kaarslicht.

Vreeken’s Zaden heeft de knoflookcollectie weer compleet. 
Ook sjalotten en andere bijzondere smaakjes zijn weer 
leverbaar. Verder zijn er weer fruitstruiken, zoals de 
smakelijke kiwibessen of Kiwai, en niet-eetbare bijzondere 
planten, waaronder niet-winterharde- en kamerplanten. 
Bestellen kan via www.vreeken.nl
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Klimaatverandering zorgt in Nederland voor heftigere 
regenval én voor lange periodes met droog en warm weer. 
Particuliere tuinen hebben een grote rol in het terugdringen 
van de wateroverlast en hittestress die dit veroorzaakt. 
Inmiddels is het herfst en neemt de kans op wateroverlast 
in onze tuinen weer toe. Tips om uw tuin ‘waterproof’ 
te maken kunt u vinden op  www.naturetoday.com/
intl/nl/nature-reports/message/?msg=24630 . Daar kunt 
u doorklikken naar www.tuinbranche.nl/vrijepagina/
handboek-voor-de-watervriendelijke-tuin om (bladen 
van) het handboek te downloaden waarin o.a. ook wordt 
ingegaan op het belang van een gezonde bodem en 
plantenlijsten voor een natte en een droge tuin.

En kijk ook even op onze eigen vernieuwde website, www.
wijkergouw.nl Daar staat ook dit Wijkergouwtje weer in full 
colour op.

BUXUSMOT
Foto’s: Pixabay

Helaas, ook mijn buxus moet er aan geloven. Aangevreten 
door de buxusmot. Dit beestje komt de laatste jaren 
steeds vaker voor en is inmiddels ook in mijn haag geland. 
Kaalgevreten delen, dode twijgen. 

Invasieve soort
De buxusmot is een invasieve exoot die oorspronkelijk uit 
Oost-Azië komt. In Nederland komt de soort sinds 2007 voor 
en voor tuinliefhebbers en kwekers zijn de rupsen van de 
mot een ware plaag. Ze kunnen de buxus binnen een paar 
dagen kaal vreten, waarna de plant afsterft. Door gebrek 
aan natuurlijke vijanden neemt hun aantal drastisch toe. 
Wel ontdekken steeds meer kauwen, eksters en mezen dit 
lopend buffet. De rups van de buxusmot is te herkennen 
aan de groenige kleur met over de lengte van de rups 
dikke zwarte en dunne witte strepen. Tevens zitten er wit 
omlijnde zwarte stippen over de gehele lengte van de rups. 
Voor duidelijke afbeeldingen van en meer informatie over 
rups en vlinder zie www.vlinderstichting.nl/buxusmot 

Gebruik géén gif
Het is van groot belang de rupsen niet met gif te bestrijden. 
Genoemde vogels, maar ook sluipwespen, die waarschijnlijk 
zullen gaan parasiteren op de rupsen, zullen lijden onder 
de behandeling met gif. Wanneer de buxus nog weinig is 
aangetast kunt u de dode delen verwijderen en vernietigen 
(afvalcontainer). Controleer de struik (dagelijks) op de 
aanwezigheid van eitjes, poppen en rupsen en vernietig 
deze. Er zijn ook feromoonvallen in de handel. Hierin zit de 
specifieke sexlokstof van vrouwtjes die de mannetjes van 
de buxusmot aantrekt. Deze val is o.a. te koop bij www.
biocontrole.nl/feromoonval-buxusmot-meermalig-inclusief-
feromoon.html . Ook zou bestuiven met lavameel een 
oplossing bieden. 

Wanneer de buxus te ver is aangevreten zal snoeien niet 
meer helpen. De plant is dan al te verzwakt en zal een 
volgende ‘aanval’ niet overleven. Het beste is de struik dan 
te verwijderen en te vervangen door een andere soort, 
b.v. liguster (met bloei in de zomer en dus voedsel voor 
bijen en vlinders), de struikkamperfoelie (lonicera nitida, 
geurt heerlijk in het vroege voorjaar) of Japanse hulst (Ilex 
crenata). Tot slot wil de Vlinderstichting graag op de hoogte 
blijven van de verspreiding van de buxusmot. Meldingen 
zijn welkom via www.waarneming.nl , www.telmee.nl of 
www.tuintelling.nl . Google op Buxusmot voor meer tips en 
informatie.
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Wijkergouw breekt internationaal door!  
Tekst en foto’s Wijkergouw: Annemieke Timmerman
Foto van de uitreiking in Kortrijk: gemaakt door lid van Belgische 
tuinorganisatie Tuinhier                                                                                           

Natuurlijk tuinieren
De succesvolle afronding van het twee jaar durend project 
Natuurlijk Tuinieren met de vier-stippenbeloning in najaar 
2017 ligt nog vers in ons geheugen. We sidderden in 2018 
nog wat na zonder noemenswaardige activiteiten rond 
dit thema. Tuinders, onder meer in de tuincommissie en 
het bestuur, hebben besproken hoe we op Wijkergouw 
‘Natuurlijk Tuinieren’ gaan voortzetten. Liefst zonder 
dat label, want in onze visie is tuinieren per definitie 
NATUURLIJK. Zeker na de verwerving van het Nationaal 
Keurmerk is dit op Wijkergouw de norm geworden en nu al 
doen naar schatting 75% van de tuinders onbewust of actief 
mee. 

Vanaf nu is de opgave: hoe houden we de norm 
NATUURLIJK levend en krachtig? Hoe zorgen we ervoor dat 
100% tuinders actief gaan meedoen? Hoe blijven we oog 
houden voor al die bijzondere aspecten van ons tuinieren, 
hoe blijven we alert op nieuwe inzichten en vernieuwingen? 
Het antwoord is simpel: natuurlijk door grenzen te 
verkennen, door naar buiten te gaan en door onze eigen 
verworvenheden en prestaties te spiegelen aan die van 
anderen! 

Volkstuinen in Europa 
In vervolg op de verwerving van het Nationaal Keurmerk, 
dat wordt verleend door het Algemeen Verbond van 
Volkstuinverenigingen in Nederland (https://www.avvn.
nl), heeft het AVVN gevraagd of zij ons kandidaat kon 
stellen voor de toekenning van het Europees Diploma 
voor ecologisch tuinieren. Deze diploma’s worden jaarlijks 
uitgereikt door de volkstuinorganisatie Office International 
du Coin de Terre et des Jardins Familiaux, gevestigd in de 
stad Luxemburg (http://www.jardins-familiaux.org/nations/
nl/eng/nl_e_start.html). 

De voordracht is opgesteld op basis van ons keurmerk 
Natuurlijk Tuinieren en we hebben onlangs vernomen: 
Wijkergouw heeft een Internationaal Certificaat voor 
ecologische tuinparken verdiend! Dit diploma wordt 
uitgegeven door het Office en deze eretitel wordt uitgereikt 
aan tuinparken die door hun inrichting, beheer, onderhoud 
en communicatie een voortreffelijke voorbeeldrol vervullen 
voor de volkstuinsector in Europa. Tijdens een studiesessie 
op 25 augustus 2018 in Kortrijk hebben bestuursleden van 
het AVVN ons diploma in ontvangst genomen. Op onze 
Algemene Leden Vergadering op 17 november a.s. komt 
voorzitter Ruud Grondel van het AVVN het diploma aan ons 
overhandigen. We zijn zeer vereerd met deze internationale 
erkenning van ons tuinpark Wijkergouw! 

Wat betekent deze prijs voor ons tuinpark? 
Er zijn vele voordelen: het maakt alle tuinders bewust, het is 
een opsteker voor iedere tuinder die het natuurlijk tuinieren 
een warm hart toedraagt en het versterkt het groepsgevoel 
in de vereniging. Samen tuinieren is een feest! 

Malou Weirich, ‘secretaris-generaal’ van het Office, heeft het 
diploma voor Tuinpark Wijkergouw overhandigd aan Ruud Grondel, 

voorzitter van de AVVN.
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Verder biedt deze prijs kansen voor positieve promotie en 
publiciteit en bij het onderhouden van goede contacten 
met de gemeente Amsterdam. Dit is in en rond Amsterdam 
nodig om een sterke positie te hebben bij het in kaart 
brengen van het nut van ons grondgebruik en vastgoed. 
  
Waarom is Wijkergouw interessant in Europa? 
Naast de toegevoegde waarde van tuinparken voor 
de natuur en voor Amsterdammers (niet alleen leden, 
maar ook buren, aspirant-leden, bezoekers en andere 
maatschappelijke organisaties genieten mee), blijkt nu ook 
dat er internationale waardering is voor ons ‘natuurlijk 
erfgoed’: in aanvulling op wat waterschap en gemeente 
doen in de openbare ruimte, hebben we laten zien dat de 
vrijwilligers op tuinparken in grote mate een rol spelen bij 
beheer en behoud van inheemse flora en fauna en bij de 
waterbeheersing. Daarmee is samen tuinieren ook nog eens 
een avontuur! 

Ben je benieuwd naar de exacte beoordelingspunten en 
naar de andere winnaars, kijk dan op:  
http://www.jardins-familiaux.org/enewsall.html en/of op 
http://www.jardins-familiaux.org/pdf/ehrungen18/
OI190830_E_Diploma18.pdf

Prijzenmoe? 
Nee hoor, als iemand een idee heeft om ergens aan mee te 
doen, laat het weten. Meedoen om prijzen in de wacht te 
slepen houdt ons scherp en helpt je om je te positioneren in 
een wereld die constant evolueert. Net als in de natuur: om 
te begrijpen is het handig om te weten waar je je bevindt in 
de kringloop. Laten we met ons allen de prijzenkast vullen 
en daar energie door krijgen! 

Nestkasten in trek 
als slaapplaats
Tekst: Vogelbescherming Nederland

Heeft u al een nestkast in de tuin? Maak hem dan nu 
schoon. Met heet water, tegen het ongedierte. Nog geen 
nestkast? Hang er eentje op. Vogels zoeken er nu al 
beschutting in tijdens koude nachten. Waar moet u op 
letten bij het ophangen en de aanschaf van nestkasten. Kijk 
voor tips en informatie op www.vogelbescherming.nl/in-
mijn-tuin/nestkasten 

Juist nu al maakt u er veel vogels gelukkig mee. Bij slecht 
weer kunnen ze er prima in schuilen. Bovendien kunnen 
ze vast wennen aan een fijn plekje in uw tuin. Ga dus nu al 
aan de slag, en wie weet zitten er volgend jaar ook jonge 
vogels in uw tuin. Wel in het voorjaar (maart) nog even 
schoonmaken. Veel plezier.

Elk jaar koopt de Tuincommissie een aantal nieuwe 
nestkasten om op ons tuinpark op te hangen en op die 
manier de vogels te helpen. Naast mezenkasten plaatsen 
we dit jaar ook enkele uilenkasten in de hoop natuurlijk, 
dat deze in gebruik genomen zullen worden. Als u ziet 
dat een nestkast in gebruik genomen is, wilt u dat dan 
aan ons laten weten op tuincommissiewijkergouw@
gmail.com
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In het seizoen: Herfst
Foto’s en afbeelding: Pixabay

Officieel gaat de herfst in op 21 september en loopt tot 
en met 20 december. Voor weerkundigen begint de herfst 
op 1 september. De astronomische herfst begint rond 23 
september, omdat dan de zon precies boven de evenaar 
staat en dag en nacht overal op aarde even lang zijn.

In vroeger eeuwen was september de maand van de 
vogelvangst. De vogeltrek komt op gang en de eerste 
najaarstrekvinken of ‘septembertjes’ verschijnen. Een 
lekkernij en dus de hoogste tijd om ‘op het vinkentouw te 
gaan zitten’ en op het juiste moment het uitgezette net 
dicht te trekken.

De naam Herfst stamt af van het Germaanse woord voor 
wortel, Harbista, en werd via het Oudhoogduits, het 
Middelhoogduits, het Oud-Fries en Middelnederlands 
uiteindelijk onze Herfst. Ook het Engelse woord harvest, wat 
oogst betekent, is verwant met onze naam voor dit seizoen.

Wat is er allemaal te doen en te beleven in de herfsttuin?
Heel veel!

September en oktober kunnen nog prachtige dagen geven. 
De bodem is nog warm en dit is een goede tijd om bollen te 
planten, zodat de tuin er in het voorjaar al vrolijk uitziet en 
de eerste bijen en vlinders aantrekt.
Echt biologisch geteelde bloembollen herken je aan het 
SKAL-keurmerk. Biologisch geteelde bloembollen zijn (nog) 
schaars in Nederland. Enkele leveranciers zijn:
•	 www.dewarande.nl Zij leveren bijzondere stinzenbollen 

via de webshop www.sterkebollen.nl , waaronder een 
aantal biologisch gekweekte soorten; 

•	 Ecobulbs van Hoeve Vertrouwen, www.ecobulbs.nl levert 
zo’n 120 soorten biologisch gekweekte bollen;

•	 JUB Holland www.jubholland.nl , hofleverancier sinds 
2010 en in het bezit van het Milieukeur, teelt niet zelf 
biologische bollen maar levert deze wel;

•	 Ook Nijssen Tuin en Bulbs www.nijssentuin.nl biedt een 
behoorlijke keuze aan biologische en duurzaam geteelde 
bloembollen;

•	 Bij kwekerij de Heliant wordt op natuurvriendelijke 
wijze gekweekt, dus geen kunstmest en geen chemische 
bestrijdingsmiddelen. Hun aanbod verwilderingsbollen 
vindt u op www.deheliant.nl 

•	 Tot slot noem ik www.naturalbulbs.nl met het SKAL 
keurmerk en een mooie collectie verwilderingsbollen.

Lang niet alle bollen hoeft u na de bloei uit te graven. 
Verwilderingssoorten kunnen gewoon blijven zitten en 
breiden zich ieder jaar uit. Dit bespaart u veel werk. Door 

vóór het planten de bollen eventueel te mengen en uit te 
strooien op de geplande plek, bereikt u een natuurlijke 
uitstraling.

Het is ook leuk om bolletjes in het gazon te planten. 
Geschikt hiervoor zijn sneeuwklokjes, crocus, winterakoniet 
en kievitsbloem (allemaal verwilderingsbolletjes, dus 
‘zittenblijvertjes’). Het beste maakt u met een scherpe 
spade een H in het gras en klapt u beide kanten om. Bij 
de eerste maaibeurten in het voorjaar moet u dan wel om 
de (uitgebloeide) bolletjes heen maaien. Pas als het blad 

helemaal vergeeld is kunt u het meemaaien.

De tuin winterklaar?
In de jaren ’80 van de vorige eeuw maakten van Kooten 
en de Bie als Jacobse en van Es de tuin al winterklaar bij 
de beter gesitueerden. Scheurgras eruit, neutronenkorrels 
er overheen, struiken met bladschurft verwijderen. 
De tuinhuishouding werd bijgesteld, zoals de heren 
tuinmannen het noemden.

Anno 2018 doen we het anders. Het vaak prachtig gekleurde 
blad valt weer van de bomen. Wat de kinderen ermee 
kunnen doen leest u in de rubriek van Emma en Emma. 
Wat wij als tuinders ermee kunnen? Niets. Dat wil zeggen, 
niets dóen. Gewoon in de tuin laten liggen. Nou ja, niet 
overal. Paden en grasveld moeten wel afgeharkt worden. 
Paden worden glad en het grasveld verstikt als het blad 
erop blijft liggen. Maar afvoeren hoeft niet. Een bladlaag 
in de borders beschermt de planten tegen de winterkou, 
geeft voedingsstoffen af aan de bodem en onderdrukt 
de groei van onkruid. Bovendien biedt het bescherming 
aan tal van insecten die er overwinteren. Deze dienen 
weer als voedsel voor overwinterende vogels. Ook egels 

doorsnee bol met rokken      narcis         crocus              hyacint         sneeuwklokje                     tulp
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overwinteren graag in een bladerhoop. Hebt u teveel 
blad, composteer dat dan tot bladaarde wat u volgend 
jaar weer op de tuin verspreidt. Knip ook niet alle planten 
tot de grond toe af. Lieveheerbeestjes zijn dol op holle 
stengels die ze gebruiken als winterjasje. Door de stengels 
te laten staan wordt U volgend jaar beloond met massa’s 
lieveheerbeestjes die korte metten maken met de luizen 
op de rozen en andere planten. 

Foto’s
In de herfst zijn prachtige foto’s te maken. Of misschien 
maakt u mooie tekeningen. Stuur uw foto’s of 
afbeeldingen op aan het Wijkergouwtje, Wijkergouwtje@
gmail.com . In het volgende nummer nemen we de 
mooiste inzendingen op.

HERFST 
Tekst: Michael Kerkhof

Afbeelding: Pixabay

Zie de tuin 
in herftstlicht

oktober signaleert

De wind die keert en keert
en zucht en trekt
geen blad gerust

geknakt gekneusd
gekleurd ten gronde

Verpulverd stoffig
nog niet ontbonden

keerpunt van de jaargetijde
bereidt zich voor op winterzijde

Kiert de zon
door flarden wolken

laat de storm de bladen kolken
wervelt door de klamme lucht
valt dan neder met een zucht

Eenmaal op een hoop geharkt
prima schuilplaats microleven
kringloop van het herbeleven

Overleden
Op 6 september j.l. is mevrouw van Leeuwen (Annie) 
van tuin 218 overleden. De familie van Leeuwen 
had sinds 1964 een tuin op Wijkergouw. De heer 
van Leeuwen is een aantal jaar voorzitter geweest. 
Mevrouw van Leeuwen is 89 jaar geworden. Wilt u de 
familie een kaartje sturen? Het correspondentieadres is: 
Celebesstraat 176, 1094 GB Amsterdam.

Bodembedekkers
Voor aankleding van de slootkanten (borders) langs het 
hoofdpad op het 3e complex willen we graag uw overtollige 
bodembedekkers hebben, zoals Zenegroen, Vrouwenmantel, 
lage Geraniumsoorten, e.d. om het oprukkend onkruid te 
kunnen onderdrukken. U kunt de planten inleveren tijdens 
de werkbeurten, bij Samen Sterk op zaterdagochtend 
voor 10.00 uur, zodat de ‘werkbeurters’ ze meteen kunnen 
planten. Het gaat om een redelijk groot oppervlak, dus alle 
plantjes helpen.



20 Tuinpark Wijkergouw

Stadsbijen 
Tekst: Annemieke Timmerman, imker en tuinder tuin 83



21

Naar schatting staan er zo’n zevenhonderd 
tot achthonderd bijenkasten verspreid over 
Amsterdam. De stad biedt (nog) genoeg 
mogelijkheden voor deze bijenvolken. 
Binnentuinen en lindenbomen (een belangrijke 
drachtboom), maar ook plekken als Wijkergouw 
leveren voldoende voedsel.

Honing
Als mensen horen dat ik imker ben, dan is het volgende dat 
in ze opkomt: heb je honing? Ik heb het meerdere malen 
gezien: mensen, vooral kleine kinderen, die op een zonnige 
zomerdag een schepje honing uit de raat direct uit een 
bijenvolk proeven, krijgen een onwaarschijnlijke glans in 
hun ogen: wow, wat is dat bijzonder! En dat is het zeker. 

Bestuiving
De producten uit de bijenkast zijn echter niet de 
belangrijkste bijdrage van honingbijen aan de wereld. Dat is 
de bestuiving van gewassen: bijna alle fruit en veel groenten 
worden bestoven door honingbijen en andere bestuivers. 
We kunnen wel zonder zoet, maar niet zonder voedsel. 
Iedereen kent het plaatje wel: Geen bijen? Dan geen appels, 
peren, bloemkool of aardappels! En ook geen balletje 
gehakt erbij, want koeien, kippen en varkens eten groen. 

Economie 
Kenniscentrum Triple E heeft in 2012 becijferd dat de 
bijenhouderij aan de basis staat voor honderden miljoenen 
euro’s aan omzet in de Nederlandse landbouw. De agro 
food-cluster is een Nederlandse topsector, waar niet alleen 
de groente- en fruitsector deel van uitmaakt, maar ook 
de zaadteeltsector. Ook om zaad te maken is bestuiving 
nodig en zonder zaad zijn er minder volgende generaties 
gewassen. De honingbij doet dat bestuiven natuurlijk niet 
alleen, maar samen met een leger solitaire bijen, hommels, 
vliegen, wespen, kevers, vlinders en diverse andere kleine 
beestjes. Ook de wind werkt rijkelijk mee. Als de kleine 
beestjes loon naar werken kregen, dan zou een groot 
onrecht zijn rechtgezet. Want als ze hun vrijwilligerswerk 
zouden staken, dan wordt onze wereld een woestijn.

Stad en Platteland 
Door de verkaveling en schaalvergroting in de Nederlandse 
landbouw zijn na de oorlogsjaren 1940-1945 op het 
platteland mono-culturen ontstaan. Rommelhoekjes werden 
economisch rendabel gemaakt, grote velden van dezelfde 
gewassen werden aangelegd om het werk op het land 
makkelijker en sneller te kunnen uitvoeren. Onze boeren 
boekten wereldwijd succes met hun bedrijfsvoering. Voor 
onze bestuivers bleef steeds minder ruimte over.

Planologen en demografen stelden rond het jaar 2000 vast 
dat er, door verhuizingen van het platteland naar de stad 
en door toename van de wereldbevolking, meer mensen 
in steden woonden dan op het platteland. Steden en 
wegennet breidden uit, ten koste van grote stukken natuur. 

Bijen in de stad
Steeds meer Amsterdammers voelen zich betrokken bij de 
natuur en zijn zich bewust van de bedreiging van insecten 
en de noodzaak van groen. Zij plaatsen steeds vaker 
bijenkasten op hun balkon of in hun tuin. Gelukkig omvat 
Metropool Amsterdam naast particuliere tuinen nog steeds 
minder makkelijk winstgevend te maken terreinen zoals 
parken en wateren in een verder versteende omgeving. 
Deze eilandjes in de stad zijn de oases, waar insecten het 
hele jaar door voldoende voedsel kunnen vinden.

Toegevoegde waarde van volkstuinparken
Volkstuinders, met kleine perceeltjes in de scheggen 
van de stad Amsterdam, leven, werken en eten in door 
stadsbijen voorbewerkt groen. Op volkstuinparken is 
diversiteit de norm en zijn veel mensen niet bang voor werk. 
Zogenaamd vrijwilligerswerk (onbezoldigd en economisch 
niet interessant) veroorzaakt sociale cohesie en zorgt 
ervoor dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun 
leefomgeving. Buren en andere gasten genieten mee: ieder 
kan op gezette tijden de tuinparken bezoeken om mee te 
doen aan allerlei activiteiten en om gebruik te maken van 
voorzieningen en van de kenniscentra die veel tuinparken 
zijn geworden. Volkstuinparken zijn belangrijk: niet alleen 
voor de tuinders op de parken, maar voor alle stedelingen. 
En niet in de laatste plaats voor de stadsbijen! 

Wil je meer lezen over stadsbijen? Kijk dan op: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/27/50000-stadsbijen-op-
je-dakterras-a1810664
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Tekst en foto: Renée Dekker

Aan ons werd gevraagd iets ‘alledaags’ te schrijven over de 
tuin, ik kies als titel daarvoor:

‘BLOEI’
In april herdachten wij in ‘ t Gouden laantje’ Gerard 
Hersbach.
Vorig jaar rond de lentetijd werd hij ziek en terwijl de 
ransuilen, als was het om ons te troosten, hun jongen 
hadden, piepte hij er tussen uit, een lege plek in ons laantje. 
Op de parkeerplaats keek ik lange tijd tevergeefs naar zijn 
opvallende rode Mercedes. Gerard als groenbemester voor 
de grap, de graafmachine in vele gesprekken met inhoud, 
de hakselaar, de barman en de goede buur.  

Ik blijf hem missen en er is werkelijk iets veranderd , doordat 
we nu niemand meer hebben die ongegeneerd over de 
heg heen roept als je gras maait : “ ZIJN WE ONS weer aan 
het UITSLOVEN ?” ... Vaak de start voor een gesprek of een 
biertje drinken..

Met Tineke is het gemakkelijk om te praten over toen 
Gerard er nog was, waardoor de herinnering levend blijft 
en om dat te onderstrepen plantten we een boompje met 
uitzicht over het laantje. Een kleine appelboom. Het goot! 
Maar dat vond niemand erg, het was wel passend. We 
droegen vergeet-mij-nietjes in onze knoopsgaten. 

Daarna verloren we dit jaar Piet Vega. Wederom zo’n 
markante man. Hij stopte vaak even met zijn scootmobiel 
voor een praatje en was vooral geïnteresseerd als er aan 
een huisje iets verbouwd werd! Hij was een wandelend 
geschiedenisboek en legde in 1963 de watervoorziening 
aan, dat vergeet je wel eens ....al dat werk van onze 
voorgangers.

Opnieuw de sterke saamhorigheid, die elders in Amsterdam 
lang niet zo gemakkelijk ontstaat als hier op de tuin. Elders 
worden projecten bedacht om elkaar te leren kennen en 
dan werkt het vaak niet. Maar hier bloeit saamhorigheid, op 
natuurlijke wijze.

Met mooie bloemen, namen we ook afscheid van Piet en ik 
weet dat vele buren het vanzelfsprekend vinden om Rietje 
op haar tuin op te zoeken, te steunen door aan te bieden 
te helpen bij een klusje of een kopje thee te drinken, voor 
een kletspraatje, of om elkaars zelfgemaakte jam uit te 
wisselen... Ook voor Piet komt er een boom!
Maar dat wordt zeker geen appelboom, daar hield Piet niet 
van!

Namens alle dierbare bewoners van het laantje
Renee Dekker (huisje 56 van onder het groen beplante dak)

Tuindagboek
Een tuinder aan het woord.  

Iedereen maakt op de tuin wel iets mee wat het waard is om in een dagboek op te schrijven.
Dat kan een nieuw tuinproject zijn, een onverwachte ontmoeting met een dier, een bijzondere ervaring zoals hieronder 
beschreven of alles wat het waard is om verteld te worden.

de appelboom voor Gerard
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Welkom nieuwe tuinders
De afgelopen maanden is weer een aantal tuinen verkocht. 
We heten de heer Heman op tuin 23, Arie-Jan Laan op tuin 
55, Willemine Willems op tuin 108, Margje Muusse op tuin 
147, Danny de Bruin op tuin 151, Carine Burger op tuin 212 

FEEST OP WIJKERGOUW
Tekst: Janny Hofman
Foto: Chris Teunissen

Zaterdagavond 29 september 2018: vanaf 20.00 uur 
druppelen de mensen langzaam binnen in de boerderij. De 
band “Alien Moon” heeft de voorbereidingen en sound 
check achter de rug, en hoopt dat er straks veel gedanst zal 
worden.

Het dak gaat eraf!

Als ze even later met hun eerste nummer beginnen, is het 
nog niet vol in de boerderij, maar de muziek trekt nog 
meer publiek (oud en jong) naar binnen. Even later zijn alle 
stoelen bezet en gaat het dak eraf! Ook de bardames staan 
mee te swingen achter de bar (en soms ervoor).
Muziek uit de jaren ’70, ’80 en ’90: voor veel aanwezige 
tuinders heel herkenbaar! Zoals zo vaak het geval is moet 
eerst de schroom – om – de – dansvloer – op – te – gaan, 
overwonnen worden. Maar onze voorzitter Chris geeft 
het goede voorbeeld: samen met Marjo Palm die ook niet 

stil kan blijven zitten openen zij “het bal”. En vanaf dat 
moment wordt er volop gedanst, zowel door jonge als door 
oude(re) tuinders.

Op Wijkergouw blijf je fit!

Enkele uren later, tegen het einde van het optreden, zingt 
de band het nummer “She likes weed” van de Tee Set ( wie 
herinnert het zich nog...?). Het publiek zingt mee uit volle 
borst.
Het laatste nummer is echter niet het laatste nummer, want 
het publiek is zo enthousiast dat er een toegift komt. Om 
middernacht verlaten de laatste bezoekers de boerderij…
Kortom: een zeer geslaagde avond, die laat zien dat 
tuinieren op Wijkergouw je niet alleen fysiek soepel houdt, 
maar ook je gevoel voor muziek en dans stimuleert, met 
hulp van de fantastische band Alien Moon!

en Tobias Nierop op tuin 216 van harte welkom.
Jacqueline de Bruijn is verhuisd van tuin 204 naar tuin 50. 
We wensen iedereen veel tuinplezier op Wijkergouw.



24 Tuinpark Wijkergouw

Uitnodiging Najaarsvergadering (71e ALV)

worden door hun eigenaren, zelfs in de zomer. Dat 
schuurt aangezien er veel mensen op de wachtlijst van 
Wijkergouw staan, die graag actief willen tuinieren. 
In een aantal gevallen leidt dat ondergebruik tot 
verwaarlozing van tuinen. Dat is voor andere tuinders 
en voor bezoekers niet leuk om te zien, het schaadt ons 
imago als tuinpark. 

 Het bestuur wil in gesprek gaan met mensen die 
nauwelijks tuinieren in hun tuin om te achterhalen wat 
hen beweegt. Het kan zijn dat het hebben van een tuin 
niet meer past bij de levensfase waarin zij zich bevinden 
en overdracht van de tuin een verstandige stap kan zijn. 
Doel van de gesprekken is om het actief tuinieren en 
gebruik van tuinen te bevorderen. Uitgangspunt daarbij 

Beste tuinder,

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de 71e Algemene 
Leden Vergadering van tuinpark Wijkergouw. Deze 
vergadering vindt plaats op zaterdag 17 november 
a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in de boerderij. Op deze 
Najaarsvergadering staat een aantal gebruikelijke zaken 
op de agenda, zoals het Werkplan en de Begroting voor 
volgend jaar.

Speciale aandacht vraag ik u voor de volgende zaken:
•	 Bij het agendapunt Bestuursmededelingen wil het 

bestuur uw mening peilen over een mogelijk intensiever 
gebruik door Cordaan en haar cliënten van de boerderij 
en ons tuinpark. Het onderwerp medegebruik komt ook 
in een apart agendapunt terug, waarbij we de concept 
toekomstvisie van de Bond van Volkstuinders bespreken.

•	 Bij het agendapunt Voorzien in vacatures zult u 
schriftelijk moeten stemmen bij het onderwerp 
verkiezing bestuursleden. Op het moment dat het 
bestuur zijn kopij voor ’t Wijkergouwtje moet aanleveren 
is nog niet volledig bekend wie zich allemaal kandidaat 
voor een bestuursfunctie stellen. Het bestuur zal u 
uiterlijk 2 november a.s. per digitale nieuwsbrief 
informeren over de volledige stand van zaken dan. 

Naast alle serieuze vergaderkwesties is er ook een 
heel feestelijk moment gepland. Tuinpark Wijkergouw 
heeft immers weer een prijs gewonnen en die zal ons 
worden uitgereikt door de voorzitter van de landelijke 
volkstuindersorganisatie AVVN.
Als u verhinderd bent de vergadering bij te wonen, kunt 
u iemand schriftelijk machtigen namens u tijdens de 
vergadering te stemmen. 

Ik hoop u allen te zien op zaterdag 17 november 2018.
Klaas Breunissen, 1e secretaris

Agendapunt 5
Jaarplan 2019

1. Organisatie goed laten functioneren 
Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie van ons 
tuinpark goed functioneert en blijft functioneren. 
Bestuur, commissies en tuinders moeten hun taken 
naar behoren uitvoeren. Het bestuur faciliteert zoveel 
mogelijk initiatieven van tuinders en bevordert de 
constructieve sfeer onder de tuinders. De continuïteit, 
doorstroming en diversiteit van de bemensing van 
bestuur en commissies krijgen extra aandacht.

2. Gebruik tuinen door tuinders stimuleren 
Er zijn nogal wat tuinen die nauwelijks gebruikt 

Agenda

1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Uitreiking van Europees Diploma aan tuinpark 

Wijkergouw door AVVN-voorzitter Ruud Grondel. 
Zie voor achtergrondinformatie over deze prijs het 
artikel hierover elders in ’t Wijkergouwtje.

3. Vaststellen van het verslag van de Voorjaars-ALV van 
26 mei 2018. 
Het verslag is te vinden in het zomernummer van ’t 
Wijkergouwtje.

4. Mededelingen vanuit het bestuur  
Ter informatie: het bestuur wil uw mening peilen 
over een intensiever gebruik van de boerderij en 
het tuinpark door Cordaan of een andere groep van 
buiten, bv. vijf dagen per week overdag. 

5. Jaarplan 2019 
Zie bijlage. Ter besluitvorming.

6. Begroting 2019  
Zie bijlage. Ter besluitvorming.

7. Verkiezing bestuursleden 
Zie bijlage. Schriftelijke stemming.

8. Wijziging Supplementreglement 
Zie bijlage. Ter besluitvorming.

9. Toekomstvisie Bond 
Zie bijlage. Ter bespreking.

10. Rapportage vanuit de Commissies 
Mondeling. Ter informatie.

11. Bondsvergadering: mondeling verslag van 
Bondsvergadering van 9 juni 2018 en voorbereiding 
van de Bondsvergadering van 10 december 2018

12. Rondvraag
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blijft dat iedere tuinder het recht heeft om het tuinieren 
op eigen wijze in te vullen. 

3. Medegebruik tuinpark door derden bevorderen 
Om het maatschappelijk en politieke draagvlak 
van ons tuinpark te vergroten zal het bestuur zich 
inspannen meer niet-tuinders van ons tuinpark 
gebruik te laten maken. We willen de contacten 
met de bewoners en organisaties in de buurt 
(Schellingwoude, Waterlandpleinbuurt) aanhalen. Voor 
bepaalde activiteiten zullen omwonenden worden 
uitgenodigd. Dat vraagt om een specifiek op hen gericht 
communicatiebeleid. Het bestuur onderzoekt of met 
een organisatie van buiten (zoals Cordaan) tot afspraken 
kan worden gekomen om de boerderij en het tuinpark 
intensief te gebruiken. Intensieve samenwerking met de 
Bond en de gemeente zal nodig zijn om zo’n intensiever 
gebruik van het tuinpark mogelijk te maken.

Agendapunt 7
Verkiezing bestuursleden

Volgens het Afdelingsreglement van de Bond van 
Volkstuinders (artikel 7) worden bestuursleden van 
afdelingen voor drie jaar benoemd. Na drie jaar moeten 
zij aftreden, maar ze kunnen herbenoemd worden. 
In onderstaand overzicht staat wanneer de huidige 
bestuursleden van afdeling Wijkergouw door de Algemene 
Leden Vergadering benoemd zijn en reglementair moeten 
aftreden.

Naam   Benoemd Aftredend
Chris Teunissen  21 nov 2015 najaar 2018
Klaas Breunissen  21 nov 2015 najaar 2018
Andrea van Pol  21 nov 2015 najaar 2018
Nelleke Bosland   21 mei 2016 voorjaar 2019
Margot van de Zilver 21 mei 2016 voorjaar 2019
Diny Teekman   12 nov 2016 najaar 2019
Annemieke Timmerman 20 mei 2017 voorjaar 2020

Van de bestuursleden die reglementair op de 
najaarsvergadering moeten aftreden, stellen Chris Teunissen 
en Klaas Breunissen zich niet herkiesbaar. Andrea van Pol 
stelt zich wel herkiesbaar. 

Als nieuw kandidaat-bestuurslid heeft zich tot nu toe (eind 
september) gemeld: Marion Cornelissen (tuin 200).

Het bestuur zal de leden uiterlijk 2 november a.s. middels 
de digitale nieuwsbrief (waarvan een exemplaar ook op de 
mededelingenborden zal worden gehangen) informeren 
of nog andere tuinders zich als kandidaat-bestuurslid en/of 
kandidaat-voorzitter hebben aangemeld.

Agendapunt 8
Wijziging Supplementreglement

De Tuincommissie stelt een wijziging van het 
Supplementreglement van tuinpark Wijkergouw voor. 
Het gaat om artikel 5 over Goed tuinbeheer, lid 3. De tekst 
van lid 3 luidt op dit moment: ‘De paden grenzend aan de 
tuin moeten voor de ‘eigen’ helft vrij worden gehouden 
van gras en onkruid. Tuinders aan de buitensingels laten 
de aangrenzende paden over de volle breedte vergrassen 
en houden deze vrij van onkruid en gewassen. Tuinders 
wier tuin aan de hoofdpaden van het complex grenst, al 
dan niet gescheiden door een watergang, groenstrook of 
border, moeten de rand van dat hoofdpad tot 40 centimeter 
vrijhouden van gras en andere groeisels.’
De Tuincommissie stelt voor de laatste zin over het wieden 
van de hoofdpaden te schrappen. De Tuincommissie meent 
dat deze regel bij nader inzien niet billijk is jegens de 
tuinders met een tuin grenzend aan de hoofdpaden en zij 
bezint zich daarom op een andere manier om de hoofpaden 
effectief onkruidvrij te houden.

Agendapunt 9
Toekomstvisie Bond

De Bond van Volkstuinders heeft een concept-toekomstvisie 
opgesteld. Het is de bedoeling dat deze wordt vastgesteld 
op de Bondsvergadering van 10 december 2018. We 
agenderen deze toekomstvisie apart, omdat zij belangrijk is 
voor de toekomst van de volkstuinparken in Amsterdam en 
omgeving en voor het beleid van de Bond. U kunt de tekst 
van de toekomstvisie vinden in het najaarsnummer van de 
Vroegop, het blad van de Bond, dat eind oktober bij u in de 
brievenbus valt.

Takken en tuinafvaL
Het heeft even geduurd, maar inmiddels zijn alle takken- en tuinafvalhopen in de buitensingels op het 3e complex 
opgeruimd. 

Alle tuinders zijn verplicht hun takken en tuinafval zelf af te voeren en dit niet te dumpen aan de slootkanten. Afvoeren 
kan op woensdagavond en zaterdagochtend als het bos geopend is. Mocht een tuinder zijn/haar plicht verzaken en 
toch tuinafval aan de slootkant achterlaten, wees dan niet zo onsportief om uw afval daarbij te gooien. U bezorgt de 
tuincommissie daar veel extra werk mee.
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Begroting van 2019 
Inleiding
Het is weer gelukt. Een begroting voor het nieuwe jaar. Na 
overleg met de verschillende commissies presenteert het 
bestuur de begroting voor 2019. 
Het bestuur van Wijkergouw laat zich bij het opstellen van 
de begroting mede leiden door de drie speerpunten in het 
jaarplan 2019, te weten: 
1. organisatie goed laten functioneren
2. gebruik tuinen door tuinders stimuleren
3. medegebruik door derden bevorderen

Vooral het eerste speerpunt heeft invloed op de begroting. 
De overige twee zullen als er kosten zijn in een apart 
financieel voorstel aan de leden worden voorgelegd. 

Een aantal veranderingen in de opzet van de 
begroting 
De input voor de begroting van de tuincommissie bestaat uit 
vier delen: 
•	 de werkzaamheden van de tuincommissie;
•	 het onderhoud park voor die onderdelen waar de 

tuincommissie verantwoordelijkheid heeft; 
•	 de aanschaf gereedschap en klein materieel;
•	 het onderhoud gereedschap en machines.

Verder is er het komende jaar een extra uitgave te 
verwachten. Er is een nieuwe cv-ketel in de boerderij nodig. 
Op het moment van dit schrijven zijn er offertes opgevraagd 
en wordt nagegaan of we subsidie van de Bond kunnen 
krijgen voor de aanschaf. 

Wat is te zien op de jaarlijkse factuur?
Aan de begroting is een globaal overzicht toegevoegd 
dat een inzicht geeft in de jaarnota voor 2019. Dit onder 
voorbehoud van goedkeuring van deze begroting in de 
ALV en de goedkeuring van de Bondsbegroting door de 
Bondsvergadering in december (deze begroting is te lezen 
in de Vroegop). De contributie van de Bond is voor 2019 
gesteld op 28 euro. 

Voor het eerst dit jaar zijn de boerderij en andere opstallen 
verzekerd. Ook is er op basis van de inventarisatie een 
inboedelverzekering afgesloten. De verrekening van 
deze premies gaan via de Bond. Op welke manier dit 
doorberekend zal worden aan de tuinders is nog niet 
bekend bij het bestuur. We verwachten daar in de ALV van 
17 november a.s. meer duidelijkheid over te kunnen geven. 

Een meerjarenplan groot onderhoud in ontwikkeling.  
Sinds een aantal jaren bestaat - op advies van de 
kascommissie en de Bond van Volkstuinders - de wens 
om meer vooruit te kijken om de kosten voor het groot 
onderhoud langer van te voren in beeld te hebben. Een 
instrument daartoe is een meerjarig onderhoudsplan. 

De inventarisatie van aanwezige opstallen, materialen, 
gereedschappen, overige goederen en terugkerende 
werkzaamheden staat zo goed als op de rails. Daarna wordt 
werk gepland en begroot in een meerjarenperspectief van 
vijf, tien tot zelfs vijfentwintig jaar. 

Na besprekingen met andere tuinparken en de Bond 
bleek, dat bij de Bond voor Volkstuinders geen prioriteit 
gehecht wordt aan het opstellen van de meerjaren-
onderhoudsplannen. Mochten wij toch ons plan door willen 
laten gaan, dan betekent dit dat Wijkergouw het voortouw 
moet nemen. Het bestuur is bereid dit op zich te nemen 
en om langere termijn prognoses zichtbaar te maken voor 
tuinders. 

Welke beslissingen zijn er te nemen? 
Natuurlijk de goedkeuring van de begroting voor 2019. 
Voor de begroting 2019 stellen we voor om net als vorige 
jaar 96,50 euro door te berekenen als bijdrage van de 
tuinders aan het volkstuinpark. De kosten voor het gebruik 
van water kunnen omlaag en de kosten van afvoer van 
vuilnis iets omhoog. Dit betekent dat we dezelfde bedragen 
als in 2018 hanteren. 

Reserves
Een tweede besluit dat we de leden willen voorleggen is 
om de reserve van de waterleiding terug te brengen naar 
vijftigduizend euro en zestienduizend euro over te hevelen 
naar de nieuw in te stellen reserve voor onderhoud van het 
park. Voor de duidelijkheid: dit staat los van de begroting 
voor 2019. 

Het bestuur stelt tevens voor de honderdvijftig euro inleg 
per nieuwe tuinder te handhaven, echter deze niet langer te 
bestemmen voor de waterleiding maar voor onderhoud van 
het park. 

Tot slot
Het is ons nog een plezier om te melden dat de vereisten 
om te voldoen aan een juiste BTW-afdracht nu goed 
op orde is. Met dank aan alle mensen die in de winkel 
werken, het terreintje beheren, achter de bar staan en de 
lunchverkopers. Helaas gaan de goederen met 6% btw per 
1 januari 2019 naar 9%. Dat betekent dat de producten 
duurder zullen worden. 

Namens het bestuur  
Nelleke Bosland, Penningmeester
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Begroting Tuinpark Wijkergouw

Tuinpark Wijkergouw begroting 2019 werkelijk 2017 begroting 2018
Baten

Baten leden *) 1 € 11.750 € 13.481 € 13.500
Rentebaten € 0 € 23 € 276
Overige verenigingsinkomsten *) 3 € 24.139 € 27.267 € 24.359
Baten commissies *) 4 € 21.700 € 25.571 € 25.700
Onderhoudsbijdrage stadsdeel *) 12 € 7.500 € 7.474 € 7.500

Totaal baten € 65.089 € 73.816 € 71.335

Lasten

Kosten leden *) 2 € 11.750 € 9.787 € 13.500
Algemene verenigingskosten *) 6 € 7.150 € 4.711 € 0
Verenigingsblad en drukwerk *) 7 -€ 1.450 € 1.447 € 1.100
Huisvesting *) 8 € 13.000 € 6.838 € 14.250
Kantoorkosten *) 9 € 1.200 € 2.066 € 2.110
Bestuurskosten *) 10 € 1.000 € 1.306 € 500
Algemene kosten *) 11 € 900 € 354 € 100
Bankkosten -€ 425 € 427 € 225
Kosten commissies *) 5 € 22.435 € 28.985 € 32.050
Onderhoudsbijdrage stadsdeel *) 12 € 7.500 € 7.474 € 7.500

Totaal lasten € 63.060 € 63.395 € 71.335

Exploitatieresultaat € 2.029 € 10.422 € 0
Bijzondere Baten en Lasten *) 13 € 0 € 1.464 € 0
Reserveringen *) 14 € 2.029

Resultaat boekjaar (winst +/verlies -) € 0 € 8.958 € 0

*) zie specificatie

Specificatie begroting

Tuinpark Wijkergouw begroting 2019 werkelijk 2017 begroting 2018

Baten leden (1)
Berekend waterverbruik € 8.000 € 10.001 € 10.000
Berekend vuilafvoer € 3.750 € 3.480 € 3.500
Totaal baten leden € 11.750 € 13.481 € 13.500

Kosten leden (2)

Waterverbruik -€ 8.000 -€ 5.848 -€ 10.000
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer -€ 3.750 -€ 3.939 -€ 3.500
Totaal kosten leden -€ 11.750 -€ 9.787 -€ 13.500

Overige verenigingsinkomsten (3)
Berekende bijdrage afdeling € 21.809 € 22.275 € 21.809
Inschrijfgeld aspiranten € 1.250 € 1.580 € 1.000
Berekend entreegeld € 980 € 980 € 1.400
Berekende boetes € 100 € 100 € 150
Berekende taxaties € 0 € 25 € 0
Diverse opbrengsten € 0 € 2.307 € 0
Totaal overige verenigingsinkomsten € 24.139 € 27.267 € 24.359
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Tuinpark Wijkergouw begroting 2019 werkelijk 2017 begroting 2018

Baten en lasten commissies (4 en 5)

Winkel
Verkoop winkel € 4.500 € 4.975 € 7.500
Inkoop winkel -€ 2.300 -€ 4.332 -€ 4.000
Kosten inkoopcommissie € 0 -€ 99 € 0
inkoop terreintje -€ 1.000
verkoop terreintje € 1.500
Totaal winkel € 2.700 € 543 € 3.500

Accu's en gas
Verkoop gasflessen € 10.000 € 9.344 € 12.500
Verkoop en opladen accu's € 1.200 € 1.276 € 1.200
Inkoop gas -€ 9.000 -€ 9.373 -€ 10.000
Inkoop accu's -€ 1.000 -€ 956 -€ 500
Totaal accu's en gas € 1.200 € 290 € 3.200

Kantine
Verkoop kantine € 4.500 € 4.728 € 4.500
Inkoop kantine -€ 3.000 -€ 2.910 -€ 4.250
Kosten barcommissie € 0 -€ 167 € 0
Totaal Kantine € 1.500 € 1.652 € 250

Onstpanningscommissie
Opbrengst ontspanningscommissie € 0 € 0 € 0
Kosten ontspanningscommissie -€ 1.500 -€ 770 -€ 2.900
Totaal ontspanningscommissie -€ 1.500 -€ 770 -€ 2.900

Diverse commissies
Opbrengst commissies € 0 € 5.250 € 0
Kosten Bouw- en taxatiecommissie -€ 2.000 € 0 -€ 2.300
Kosten arbocommissie -€ 500 € 0 -€ 200
Kosten waterleidingcommissie -€ 250 -€ 169 -€ 300
Kosten tuincommissie -€ 2.485 -€ 10.210 -€ 7.400
Kosten interieurcommissie -€ 200 € 0 € 0
Kosten overige commissies -€ 200 € 0 -€ 200
Totaal diverse commissies -€ 5.635 -€ 5.129 -€ 10.400

Totale baten commissies (4) € 21.700 € 25.571 € 25.700
Totale lasten commissies (5) -€ 22.435 € 28.985 -€ 32.050

Algemene verenigingskosten (6)
Onderhoud complex -€ 3.000 -€ 4.603 € 0
Aanschaf gereedschap en klein materieel -€ 800 -€ 5 € 0
Onderhoud gereedschap en machines -€ 3.350 -€ 103 € 0
Totale algemene verenigingskosten -€ 7.150 -€ 4.711 € 0

Verenigingsblad en drukwerk (7)
Advertentie opbrengsten € 300 € 189 € 400
Verenigingsblad en drukwerk -€ 1.750 -€ 1.636 -€ 1.500
Totaal verenigingsblad en drukwerk -€ 1.450 -€ 1.447 -€ 1.100

Huisvestingskosten (8)
Onderhoud gebouwen -€ 2.000 -€ 1.960 -€ 4.500
Onderhoud inventaris € 0 € 0 -€ 1.000
Schoonmaakkosten € 0 € 0 -€ 200
gas & elektra algemeen -€ 5.000 -€ 3.201 -€ 7.000
Beveiliging -€ 1.000 -€ 945 -€ 1.550
Overige huisvestingskosten -€ 5.000 -€ 732 € 0
Totaal huisvestingskosten -€ 13.000 -€ 6.838 -€ 14.250

Kantoorkosten (9)
Kantoorkosten algemeen -€ 300 -€ 256 -€ 750
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Tuinpark Wijkergouw begroting 2019 werkelijk 2017 begroting 2018

Verzekering € 0 € 0 -€ 50
Contributies en abonnementen € 0 -€ 50 € 0
Porti € 0 -€ 170 -€ 50
Telefoon € 0 -€ 60 € 0
Internetaansluiting -€ 900 -€ 913 -€ 1.000
Automatiseringskosten € 0 -€ 15 € 0
Diverse lasten € 0 -€ 602 -€ 260
Totaal kantoorkosten -€ 1.200 -€ 2.066 -€ 2.110

Bestuurskosten (10)
Bestuurskosten -€ 500 -€ 679 -€ 500
Consumpties medewerkers -€ 100 -€ 215 -€ 100
Vrijwilligersvergoeding -€ 400 -€ 412 -€ 400
Totaal bestuurskosten -€ 1.000 -€ 1.306 -€ 500

Algemene kosten (11)
Representatie -€ 100 -€ 36 -€ 100
Evenementen -€ 800 -€ 318 € 0
Totaal algemene kosten -€ 900 -€ 354 -€ 100

Onderhoudsbijdrage stadsdeel (12)
Onderhoudsbijdrage stadsdeel € 7.500 € 7.474 € 7.500
Kosten onderhoudsbijdrage stadsdeel -€ 7.500 -€ 7.474 -€ 7.500
Totaal onderhoudsbijdrage stadsdeel € 0 € 0 € 0

Bijzondere baten en lasten (13)
Overige bijzondere baten en lasten € 0 -€ 1.179 € 0
Kasverschillen € 0 -€ 285 € 0
Totaal bijzondere baten en lasten € 0 -€ 1.464 € 0

Reserveringen (14)
Reservering onderhoud park 2.029
Totaal reserveringen 2.029 0 0

Nieuwe Website 
Tuinpark 
Wijkergouw online
Er is de laatste maanden hard gewerkt aan het 
ontwikkelen van een nieuwe website. Robert Oomen 
maakte een prachtig ontwerp, Thea Adriaansen 
verzorgde de teksten en Hapee Verheus zorgde ervoor 
dat alles online kwam te staan. Het is gelukt om het er 
fris en aantrekkelijk uit te laten zien. Alle informatie is 
helder gerangschikt en terug te vinden onder duidelijke 
knoppen. De site is responsive, dat wil zeggen, je kan 
hem bekijken op computer, tablet en telefoon. De 
makers staan open voor tips om de website nog beter 
te maken. De agenda zal steeds worden bijgewerkt, dus 
om goed op de hoogte te blijven kijkt u regelmatig op 
www.wijkergouw.nl
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Prikbord
  

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

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

afbeelding: Tuinseizoen
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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!

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere 
diensten

Bestuur
Voorzitter: Chris Teunissen
Vice voorzitter en 1ste secretaris: Klaas Breunissen
2e secretaris: Andrea van Pol
Penningmeester: Nelleke Bosland
Algemeen bestuurslid: Margot van de Zilver
Algemeen bestuurslid: Diny Teekman
Algemeen bestuurslid: Annemieke Timmerman

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. 

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: Chikako Watanabe, Daphne van 
Kempen, Diana Tromp, Ewoud Hoogendijk, Frank 
Hoekstra, Herman & Thea van Kempen, José Haverkamp, 
Linda Tromp, Maria Lebouille, Nell Donkers en Nieko Nierop

Verzekeringszaken: Formulier aanvragen bij het bestuur



ALARMNUMMERS
Brandweer 112
Ambulance 112
Politie 112 of
0900-8844 (geen spoed)

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

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

GASVERKOOP 
Elke zaterdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. Prijs voor 
gasflessen: € 22,00. Gelieve contant te betalen.

WINKEL 
Iedere zaterdagmorgen is de winkel open van 10.30 tot 
12.00 uur.
Er is petroleum te koop voor 1,60 euro per liter.

BOERDERIJ
Geopend iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur (lunch). 
Vanaf half mei elke vrijdagavond klaverjassen, 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 8.30-9.00 uur: bellen naar Samen Sterk 020-4904567

HET BOS
Elke zaterdagochtend van 9.00 uur tot 12.30 uur en 
woensdag van 18.30 tot 19.30 uur is het bos geopend. U 
kunt daar uw tuinafval afleveren om tot compost te laten 
verwerken en takken om te laten hakselen.

VUILNISHOK
De vuilcontainerplaats is elke zaterdag van 9.00 uur tot 
12.30 uur en elke woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur 
geopend.

’t Terreintje
Geopend elke zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur. 
Behalve bij slecht weer wanneer de werkbeurten 
vervallen.

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 er gehakseld wordt, laten hakselen 
in het bos. Betalen op ’t Terreintje.

Aarde:  30 euro per kar. 2,75 euro per kruiwagen
Zand:  27 euro per kar. 2,50 euro per kruiwagen
Stenen en tegels: indien voorradig

Oud ijzer: Kan uitsluitend aangeboden worden op 
’t Terreintje tijdens de openingstijden op zaterdag.

Alle prijzen onder voorbehoud.

Whatsapp-groep Noodgevallen Wijkergouw
Let op! De Whatsapp-groep Noodgevallen mag alleen 
gebruikt worden voor acute medische noodgevallen, bij 
op heterdaad betrapte inbraak (dus niet wanneer de 
dief al gevlogen is) en brand. 
Nooddiensten (112) moeten zich melden bij het hek bij 
de boerderij (voor complex 3) of aan de overkant van 
de boerderij (voor complex 1 en 2): Wijkergouw 30, 
postcode 1023 NX. Meld u aan. 
Hoe meer mensen meedoen, des te beter het 
functioneert.
•	 Coördinator van de groepsapp voor complex 1 en 2, 

(tuinen 1 t/m 132) is Leticia  Oppenhuizen, tuin 26, 
telefoon 06-14640600.

•	 Coördinator van de groepsapp voor complex 3, 
(tuinen 133 t/m 229) is Ellen Burgwal, tuin 148, 
telefoon 06-44028404.

Geef bij een melding aan:
Adres: Wijkergouw 30
1023 NX Amsterdam

Tuinnummer …


