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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 je tuinnummer!
Spreekuur bestuur
Het bestuur is tijdens het seizoen elke zaterdag van 11.00 tot
12.00 uur aanwezig in de bestuurskamer in de boerderij voor
vragen of informatie. Voor vragen en opmerkingen aan het
bestuur 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 9 juli 2018. Digitaal aan te leveren per e-mail
naar wijkergouwtje@gmail.com, of per post aan Redactie
Wijkergouw, Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam

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

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.

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
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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.

Voorwoord
Vandaag nu ik dit schrijf, zaterdag 14 april, is het weer
heerlijk om op Wijkergouw te zijn. Het park ziet er
prachtig onderhouden uit. En de lente zit overal. In
bomen, struiken en mensen. Ons tuinpark bruist van
de energie. Het is duidelijk dat we veel zin hebben in
het nieuwe seizoen. Misschien komt dat ook omdat er
meer licht is. Ruim 30 bomen zijn via een kapvergunning
verwijderd. Daarnaast heeft de laatste storm nog flink
huisgehouden. Ook in mijn tuin is een enorme ceder
omgewaaid. Nu heb ik een nieuwe tuin. Er is licht. Bij
mij. Bij de buren. Heerlijk!
De eerste lunch van dit seizoen smaakte uitstekend en
werd druk bezocht. Het was gezellig in de boerderij. Fijn
om zoveel mensen te ontmoeten en te spreken. Tuinders
denken mee, nemen initiatieven. Aan alle kanten gonst
de bedrijvigheid. Ik ben eigenlijk best trots om voorzitter
te zijn van ons tuinpark Wijkergouw.
Geniet van de lente.

Chris Teunissen, voorzitter

Inhoud
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Het baggerseizoen is begonnen. Dit
jaar moet er goed en diep gebaggerd
worden - pagina 7

Bemesten van de tuin, hoe, waarom en
wanneer? - pagina 10

Mijn tuin en ik - pagina 12
Parkeren in de berm - pagina 15
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Van de redactie

Op het moment dat ik dit schrijf, staat mijn tuin al volop
in bloei. Een waar voorjaarsfeest en een pleidooi voor
veel meer van deze planten in onze tuinen, noodzakelijk
voor alle vroeg vliegende bijen, hommels en vlinders.
Meer hierover lees je in de rubriek In het seizoen. Dit keer
natuurlijk: Lente.
In dit nummer de laatste ‘Uit de WijkergOUWEdoos’ van de
fam. Vega: de brand in 1993. Als er nog tuinders zijn met
oude foto’s en verhalen, dan zijn die van harte welkom.
Stuur ze naar wijkergouwtje@gmail.com of neem contact op
met het bestuur.
Wijkergouw staat dit jaar in het teken van de dieren op de
tuin. Daarmee bedoel ik niet de hond en de kat, nee, het
gaat om vogels, egels, vlinders, bijen en hommels, wormen,
eenden enz. en wat je in de tuin kan doen om ze te lokken
en nestplekken aan te bieden. Slakken zijn een uitzondering
in dit verhaal. Wat kan je doen om hier definitief vanaf
te komen? En inmiddels had ik ook alweer een teek te
pakken en natuurlijk gemeld op www.tekenradar.nl. Je bent
gewaarschuwd.

Siem Smeding staat in het VoorjaarsZonnetje bij ‘zijn’
stapelmuur op het parkeerterrein. En op pagina 17 besteden
we aandacht aan de storm van afgelopen januari, de schade
die dit heeft opgeleverd en wat we zelf kunnen doen om de
schade te beperken.
En last but not least: De bestuursstukken ter voorbereiding
op de Algemene Leden Vergadering op 26 mei a.s.
Ik wens iedereen veel lees- en tuinplezier!
Thea Adriaansen

Rectificatie
In het winternummer stond Michael vermeld als Michael
Rozendaal. Dat moet natuurlijk Michael Kerkhof zijn.

AdVeLo
Klussenbedrijf AdVeLo
Thom, Tuin 167, Wijkergouw

Advies met betrekking tot
Verbouwingen en renovatie
Logistiek

Wij zijn gespecialiseerd in kleine klussen en
spoedreparaties in en rond uw huis zoals:
• Reparatie inbraakschade
• Timmerwerk huisje en of schuur
• Opkrikken
• Schilderwerk
• Klein hovenierswerk
Alleen of in samenwerkingsverband
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Roelof Hartstraat 19 / 2hg
1071 VG Amsterdam
Tel: 020 6793948 / 06 24646502
Referentie op verzoek te verstrekken

De eerste Kluswerkbeurt
is een feit.
Tekst Nico Duyvesteijn

Zaterdag 7 april j.l. was het dan eindelijk zo ver: om
negen uur ging de eerste klusploeg aan het werk. Aan
belangstelling was geen gebrek. Tijdens het kopje koffie
vooraf hadden zich al spontaan een aantal tuinders gemeld
die graag mee wilde helpen. Uiteindelijk kregen we van de
coördinator drie personen toegewezen. Voor de eerste keer
vonden we dat meer dan genoeg, want we wilden ook niet
te hard van stapel lopen.

Alweer een geslaagde
winterwerkbeurt.
Ook afgelopen winter zijn er weer twee winterwerkbeurten
georganiseerd. De animo hiervoor is altijd groot. Tijdens
deze werkbeurten worden winterklussen uitgevoerd, zoals
het snoeien van de Lei Lindes en Goudiepen en het knotten
van de Wilgen. Ook werden veel afgewaaide takken in de
buitensingels opgeruimd.
Op zaterdag 17 februari j.l. gingen achttien mensen,
gewapend met snoeischaar en boomzaag, aan het werk
onder de deskundige leiding van Carla Peperkamp. Er werd
hard gewerkt en het was prachtig weer. Dassen werden
afgedaan, jassen in de boom gehangen en de sfeer was
prima. De werkbeurt werd afgesloten in de boerderij met
heerlijke versgemaakte bonen- en vegetarische erwtensoep
van Cobie en Renee.

Met z’n vijven (ná de koffie kwam er nog iemand bij) is er
die ochtend behoorlijk wat werk verricht. Alle hekken zijn
gesmeerd en schoongemaakt, zo goed als alle dakgoten
zijn leeggehaald en al het houtwerk van de boerderij is
afgesopt, zodat de schilder hopelijk binnenkort aan de slag
kan.
Hoeveel mensen op een kluszaterdag kunnen meewerken,
hangt niet alleen af van de opkomst. De coördinator van de
ochtend, die een goed overzicht heeft over wat er zoal dient
te gebeuren, verdeelt het werk en zal op grond daarvan het
aantal mensen toewijzen.
De volgende keer dat we weer aan de slag gaan, is
op zaterdag 5 mei a.s. Dan gaan we o.a. de boeidelen
terugplaatsen op Samen Sterk en schilderen.
Vind je het leuk om de klusploeg te versterken? Meld je dan
aan via Supersaas. De klusdag is elke eerste zaterdag van de
maand en telt als gewone werkbeurt.
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TUINKINDEREN
Rubriek voor jonge Wijkergouwers

In de lente beginnen de tuinbeurten alweer en ga je ook
zelf weer aan de slag met je tuin. Misschien slaap je ook al
in het weekend op de tuin en ben je al weer aan de slag
met schoonmaken in je huisje. Je ziet mensen weer na een
half jaar. Wij hebben aan een paar mensen gevraagd of
zij vragen hadden over de lente. We hebben twee vragen
uitgekozen en beantwoord. Dit zijn ze: Welke soort vogels
zijn er allemaal te zien in de lente?

Foto’s Felix Kalkman

Hallo iedereen, jullie wisten het waarschijnlijk al:
Het is weer lente!

Dat ben ik:
Emma Kalkman

En dat ben ik:
Emma Schouten

Samen zijn wij de Twee Emma’s

Het antwoord op deze vraag is: koolmezen, spreeuwen,
duiven, reigers, roodborstjes, nijlganzen, meeuwen,
pimpelmezen, koekoek, uilen, eenden, staartmezen en nog
veel meer.
En de tweede vraag: waarom komt de lente soms later?
Antwoord op de tweede vraag: dat is eigenlijk niet helemaal
waar, maar de winter is soms kouder dan andere winters,
en door de kou krijg je meer zin in de lente, want de lente
begint op 21 maart.

Speurtocht
Op zondag 27 mei a.s. is er een speurtocht voor
kinderen van twee tot en met zeven jaar. We ontmoeten
elkaar om 14:00 uur bij de boerderij.
Wil je je hiervoor aanmelden? Stuur dan een e-mail naar:
emma@ijlandstudio.nl of kalkmanemma3@gmail.com
Groet, Emma en Emma

Hoe je zelf sla kan
kweken, zonder dat
de slakken het opeten
Weet jij hoe het vogeltje in zijn huisje komt om
een warm nestje te bouwen?

foto’s: Pixabay
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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. Deze keer:

Siem Smeding: Over het stapelen
van stenen en hout, Wespenorchis
en Portugese Kool
Het is 2015 en ik loop mee met de werkgroep Natuurlijk Tuinieren, dat is het
begin van het traject naar de felbegeerde stippen Natuurlijk Tuinieren. We
beginnen op de parkeerplaats en meteen gooit de stapelmuur hoge ogen voor
het scoren van punten.
Het is 21 maart 2018 en ik interview Siem Smeding over de stapelmuur.
Siem tuiniert sinds 2000 op Wijkergouw. Hij en zijn vrouw Loïs werden in een klap
verliefd op tuin 98 en kochten hem meteen: “de ligging tegenover het bos met
die zee van geluid door het ruisen van de populieren gaven meteen de doorslag”.
Ze kochten een verwaarloosde tuin met veel kruip- en sluip-door paadjes. Al snel
kwam hij in contact met Sien van Oeveren en Raf Huntelaar die bezig waren met
de aanleg van de wandelroute. Zo hielp hij met de palen en de bordjes.

En zo kwam hij ook in contact met Inge Stuijf, de grondlegger van de stapelmuur.
Haar filosofie: ‘je kan je wel gaan opwinden over al het puin dat wordt gestort, je
kan er ook iets mee doen’. En dat is dan ook nog eens veel goedkoper dan het door
een bedrijf te laten ophalen. Na Inge’s vertrek raakte de muur in verval.
Enkele jaren later pakt Siem het werk aan de muur op en werkt hij veel achterstallig
onderhoud weg. De ogenschijnlijk simpele constructie gestapelde stenen brengt
veel werk met zich mee; af en toe stort er wat in, de bramen overwoekeren als zij
de kans krijgen de hele muur en aangeplante soorten moeten beschermd worden
tegen verdringing door sterkere soorten. Hij wordt hierin bijgestaan door Loïs van
Gemerden en Yvon den Biesen, die het ‘fijnere handwerk’ voor hun rekening nemen.
Loïs heeft ook veel bijgedragen aan het algehele ontwerp van de stapelmuur door te
adviseren over zichtlijnen en achtergrond, het zogenaamde ‘borrowing landscape’;
“Ik heb veel van haar geleerd”.
Hanteer je een bepaalde werkwijze? “Nee, je gebruikt wat er wordt aangeboden
of achtergelaten. Materialen zijn eindeloos opnieuw te gebruiken”. De laatste tijd
verwerkt Siem ook steeds meer hout in de muur. De planten die zijn aangeplant
komen van tuinders, zij worden vaak in de ‘brievenbus’, zoals Siem de dikke buis
noemt, gelegd. Hij gebruikt ook stekken uit de eigen tuin en overgebleven bolletjes.
Wie ook planten over heeft is van harte uitgenodigd om de ‘brievenbus’ te vullen.
En dan graag (vet)planten die makkelijk overleven, die niet vertroeteld hoeven
te worden. Maar liever geen stenen storten. Hele stenen kunnen beter naar ‘het
terreintje’ gebracht worden.
Kom je wel eens bijzondere dieren tegen? “Niet anders dan wat we hier zien, de
gebruikelijke soorten: mol, woelmuis en buurtende huiskatten”. Ooit heeft Siem
iets geroken dat op een steenmarter zou kunnen duiden maar hij heeft hem nooit
daadwerkelijk waargenomen.
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Heb je nog uitbreiding voor ogen? “We werken nu naar
het toegangshek toe en dan is onze grens van wat we qua
onderhoud aankunnen wel bereikt. Maar er zou langs het
parkeerterrein tussen de bomen en de sloot verder gebouwd
kunnen worden richting de dam. Wie zich geroepen
voelt….….”
We wandelen langs de stapelmuur en Siem vertelt
enthousiast over alle bijzonderheden. We zien kleine
geraniums, prikneuzen, lievevrouwebedstro. Kaardenbollen
komen her en der op. We staan bij een oude rioolbuis,
bovenop staan kleine vetplantjes. Daarachter vormen
levende wilgentakken de constructie voor een wal van
snoeihout. Langs het pad staat een mooi oud tuinbeeld
zonder hoofd, een plastic poppenhoofdje maakt haar weer
compleet. Even verderop geeft een gebroken Keulse pot
wat kleur aan het winterse beeld. We zien een hazelaar,
vlinderstruiken, boshyacinten komen op. Ooit stonden
er een stuk of twintig wespenorchideeën, maar die zijn
allemaal verdwenen. “Misschien kunnen we ze terugkrijgen
door een stukje grond kaal en arm te houden”. We horen
een bonte specht voorjaarsroffels geven. Dan komen we bij
de kardoen aan, de zogenaamde vergeten groente. Mooie
grijsgroene bladeren steken hun kop op. Wat eet je hier nou
van? “Je eet de jonge bladeren als een soort bleekselderij”.
Dan weer een pol pijlkruid, daslook, fris fluitenkruidblad

Zegge
Het schijnt dat er wereldwijd 2000
verschillende soorten Zegge zijn, een
rietgras (cypergrassenfamilie). Het is
een winterharde veelal groenblijvende
sterke plant die zich door het afgeven van
zaadjes makkelijk verspreid. Dat laatste
is tevens het nadeel. Ongewenst duikt
hij op in ons algemeen groen, ook in de
vergraste paden. Is de Zegge eenmaal
van een zeker formaat, kost het flinke
spierkracht om de plant te verwijderen.
Daarom het verzoek aan eenieder:
Bij het zien van de jonge plantjes, trek
deze uit de perken en paden. Vervolgens
met de wortel omhoog uit laten drogen,
anders groeit de Zegge gewoon verder.

en een omgewaaide egelantier. Die is teruggesnoeid en
gaat hopelijk opnieuw om zijn boog kruipen. De vijg heeft
het naar zijn zin, en bovenop een stapel komen slanke gele
botanische tulpjes op. Het oudste deel van de muur is geheel
bedekt met hoornbloem, dat wordt straks een wit tapijt.
“Op dit stukje is een soort microklimaat ontstaan, warm en
droog. Hier groeit scabiosa. En daar, waar je die stoppels
ziet, dat is macleaya, forse planten met grote grijze gelobde
bladeren. Die kwamen ooit als stek bij mijn schoonmoeder
vandaan”.
We komen bij het laatste stuk, de bocht om naar het grote
hek. Hier heeft Siem grote bielzen verwerkt. Die heeft hij
daar neergelegd als barricade tegen een tractor van de
gemeente, die scheurde zo de hele boel kapot. Er staan
oude rododendrons en kamperfoelie. Het lelijke hek voor
de dam wordt gecamoufleerd door wilde bamboe. Terug
naar de punt, hoger gelegen door een soort dijkje van puin
en zand. Er steekt een rare groene stam omhoog. Het blijkt
Portugese kool te zijn, gekregen van de bijenvereniging.
Hier mag de braam nog wat woekeren. Op dit hoger
gelegen stukje heb je nu nog een mooi overzicht, straks is de
begroeiing helemaal hoog opgeschoten.
Ik heb met Siem meegelopen langs de stapelmuur, er is een
wereld voor me opengegaan!

Japanse
duizendknoop
Is er ook zo één. Een invasieve
exoot die niet te remmen is. Deze
diepwortelende vaste plant maakt
stevige wortelstokken en wordt
makkelijk 2,5 meter hoog. Via de
wortels breidt de plant snel uit. In
heel Nederland is de jacht op deze
plant ingezet. Ook op ons complex is
hij inmiddels aanwezig, o.a. op het
parkeerterrein en bij de achteringang
op het derde complex. Ons beleid is
voorlopig: Uitputten, dus elke week
de nieuwe scheuten wegplukken
en afvoeren naar de vuilcontainers.
Gooi het niet op de composthoop, elk

foto: Pixabay

stukje maakt direct een nieuwe
plant. Zolang geen mannelijke
planten in de buurt staan,
vermenigvuldigt de plant zicht niet
via zaailingen.

Takken

Tekst en foto: Gwen de Ruijter

8

Tuinpark Wijkergouw

Na de winterstormen liggen er aan het begin van het seizoen veel
afgewaaide takken in de singels en op de paden. Het is voor de werkbeurters
een enorme klus om dit allemaal op te ruimen en kost veel tijd. Het zou fijn
zijn als tuinders zelf de singels en paden langs hun tuin zouden willen bij
houden. Het scheelt al heel veel tijd, als de takken b.v. per pad op de hoek
aan het hoofdpad worden verzameld, zodat ze met een kar kunnen worden
opgehaald. Maar we hebben er niets op tegen als je ze op zaterdagochtend
zelf naar het bos wil brengen. Integendeel, we zijn je dankbaar.

HONGER!!!
Tekst en foto’s Joke van Pel
Eten, en zorgen dat je niet opgegeten wordt, dat leerde
ik vroeger op school. En voortplanten natuurlijk. En eten
doen ze, die slakken. En voortplanten ook. Tot nu toe alles
‘normaal’. Totdat al je werk om voor je eigen voedsel te
zorgen belaagd wordt door een almaar uitdijende kudde
slakken. Bij het oogsten van mijn twee palmkolen in het
najaar(lekker trouwens dankzij de moestuintjes van AH)
vond ik al weer de eerste kleine slakjes tussen de bladeren.
O, hoe bio en onbespoten. Maar ook o, wat betekent dit
voor mijn nieuwe pogingen om groente te kweken.
Vorig jaar dacht ik ze te slim af te zijn door
eerst mijn bonen voor te trekken op mijn
balkon, dan te verspenen in kleine potjes,
ook op mijn balkon, en dan pas, als redelijk
opgeschoten plantje, ze in de volle grond
te zetten met een beschermend reepje
vliesdoek om het kluitje uitlopend in een
trechtertje boven de grond. Dat zal ze leren,
zie daar maar eens bij te komen. Maar een
slak laat zich niet afschrikken, de volgende
ochtend vond ik al weer zielig afgekloven
stompjes sperzieboon. Om moedeloos van te
worden. Overdag zie je ze nauwelijks, dus ‘s
avonds bij het invallen van de schemering op
slakkenjacht. Als duveltjes komen ze boven,
uit het gras, uit de grond en dan begeeft de
meute zich naar de moestuin. Honderden
heb ik er uit geplukt. Handenvol gooi ik
naar de overkant op het Paardenlandje en
dan hoop ik dat daar egels staan te juichen.
Ook heb ik zakken vol in de vriezer gelegd
en daarna weggegooid, schijnt de meest
‘humane’ manier te zijn. De snijbonen gingen ietsje beter,
daar heb ik wat van kunnen oogsten.

De weggeefhoek
Tekst en foto: Gwen de Ruijter

Ken je de weggeefhoek
in de boerderij? ‘Brengen
en halen zonder betalen’.
Hier vind je allerhande
spulletjes die je wellicht
kan gebruiken en ook heel
veel boeken.
Maak er naar hartenlust
gebruik van!

Inmiddels werd het najaar en kreeg ik voor mijn verjaardag
een grote zak tulpen- en hyacintenbollen. Blij mee, dus
op een mooie dag al die 180! bollen de grond in gewerkt.
Zo ook mijn eigen kweek nieuwe rode tulpjes waar ik
zo trots op was. U voelt het al aankomen. OP! Ze zijn
allemaal op mysterieuze wijze opgegraven en aangevreten
door?? Mijn mol heeft zoiets nog nooit gedaan. Is het de
noordse woelmuis die zich veilig waant in zijn beschermde
status? Zijn er andere belagers die het op verse bollen
hebben voorzien? De laatste aanwijzing zijn afgebeten
tulpenstengels die wel de grond uit kwamen. Maar ook
die zullen niet meer bloeien. Wie een antwoord heeft, laat
het me weten op jmvanpel@upcmail.nl . De oude bollen
krijg ik niet meer terug, hooguit weer nieuwe, voor mijn
verjaardag?

Kleinschalig
plantenmarktje
5 mei a.s. wordt in en rond de Buiksloterkerk, aan
het Buiksloterkerkpad weer het jaarlijkse planten- en
stekkenmarktje gehouden. Heel kleinschalig maar altijd
leuk. Een stand waar je planten/stekken kan ruilen of
voor een klein prijsje kan kopen en enkele kwekers,
waaronder een biologische, met niet alledaags aanbod.
In het kerkje worden koffie, thee en lekkers verkocht,
vaak begeleid door live-muziek. Heb je zelf stekken, pot
ze op, zet er een naambordje bij en lever ze in bij de
kraam voor het kerkje.
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Uit de wijkergOUWE doos
Met dank aan de fam. Vega

Tuinders Piet en Rietje Vega hebben vanaf het begin een tuin op Wijkergouw
en een archief vol foto’s, knipsels en oude brieven en veel verhalen. Dit laatste
artikel gaat over de brand in 1993.

In de nacht van 6 op 7 augustus 1993 brandde de boerderij
volledig af. De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door
kortsluiting. Dat was natuurlijk een ramp. Het gehele archief
verdween in de vlammen. Koopcontracten, adresbestanden
en documenten werden vernietigd.
Gelukkig zijn Wijkergouwers niet zo gauw uit het veld
geslagen. Van veel kanten werd hulp en steun aangeboden,
zowel bij het draaiend houden van de vereniging als bij
de wederopbouw. Nadat de Gemeente de buitenmuren
weer had neergezet, werd de binnenkant van de boerderij
opnieuw opgebouwd en ingericht met de hulp van veel
vrijwilligers.
Van het resultaat kunnen we nog steeds genieten.
De zaterdagse lunches, het Wijkergouwkoor, de
klaverjasavonden, een thematentoonstelling, het
zangkoor en mogelijk de salsalessen en de goed bezochte
jaarvergaderingen vullen de boerderij regelmatig. Het
verenigingsleven is veranderd in de loop der jaren net als de
samenstelling van de tuinders, maar de boerderij is en blijft
ons uitnodigend middelpunt.

Pas op voor
teken!
De laatste twintig jaar is het aantal patiënten met de
ziekte van Lyme, veroorzaakt door een tekenbeet,
verviervoudigd. In 2017 gingen ongeveer 91.000 mensen
naar de huisarts met een tekenbeet. Wees alert op een
tekenbeet en controleer de plek van de beet gedurende
drie maanden. Neem contact op met de huisarts als je
een ring- of vlekvormige uitslag ziet of als je last krijgt
van andere gezondheidsklachten.

10

Tuinpark Wijkergouw

Speeltuin
Er wordt momenteel hard gewerkt om de speeltuin
aan de eisen van de inspectie te laten voldoen. Het was
al een mooie speel- en picknickplek en wordt nu nog
aantrekkelijker onder leiding van een toegewijde vaste
coördinator.
Wanneer de speeltuin voldoende aangepast is, zullen de
rood-witte linten verwijderd worden. Wilt u zich inzetten
voor de speeltuin? De coördinator wil graag het stokje
zorgvuldig overdragen. De Tuincommissie hoort het graag
wanneer u interesse heeft. Laat het weten door een mailtje
naar tuincommissiewijkergouw@gmail.com te sturen, of op
zaterdagochtend even binnen te lopen bij Samen Sterk.

Mijn tuin en ik

Tekst: Elja en Pascal, tuin 2

Wij zijn tuinders op Wijkergouw sinds 1992 en dat is alweer
een lange tijd. We ervaren onze tuin als een soort paradijsje.
De serene sfeer met alle bloemen, bomen, vogels en
insecten om ons heen en natuurlijk ook alle betrokken en
fijne mensen op Wijkergouw!
Wij zijn het meest trots op hoe de tuin nu geworden is. Sinds
een jaar hebben we de tuin als prairietuin ingericht en een
plan gemaakt waarbij we veel rekening hebben gehouden
met planten die voor vlinders en insecten belangrijk zijn en
de bloeitijd van de planten. Het resultaat is prachtig en we
hebben veel langer bloeiende planten. Voor die tijd zag de
tuin er een korte periode mooi uit en daarna bloeiden er
veel minder planten. We hebben ook een stuk tuin volgens
de lasagne methode aangepakt. Dit is een laag karton, dan
een laag compost en dan houtsnippers.. Het onkruid komt
er minder snel doorheen en dit is zeker bij de slootkant een
goed alternatief.

Wat we héél graag eens grondig zouden willen aanpakken?
Alles is al in de loop van de jaren gebeurd. Natuurlijk is er
nog vaak werk in de tuin te doen en kleine klussen aan het
tuinhuisje.
Iets bijzonders wat we meemaakten is dat er op een dag
een houtsnip in de tuin zat. Ook hebben we het als heel
bijzonder ervaren dat er staartmezen een buidelnestje in
onze tuin aan het maken waren. Jammer, ze hebben er
geen eieren in gelegd. Het was in ieder geval een prachtig
kunstwerkje om te zien.
Als we over 5 jaar in de tuin rondkijken zien we een nog
uitbundiger bloeiende tuin die voor de vlinders en insecten
een waar nectar paradijs is geworden.

Zwermtijd Bijen
Tekst: Annemieke Timmerman

Je weet het inmiddels wel: met Bijenpark Waterland op ons tuinpark
loop je meer kans op een zwerm in je tuin. Meestal zwermen de bijen
van eind april tot in juni, soms later. Mocht er een zwerm uitgerekend
in een boom op jouw tuintje neerstrijken, geen paniek! Dit is natuurlijk
gedrag van bijen, zo vermenigvuldigen bijenvolken zich. Ze zijn op
zoek naar nieuwe woonruimte, net als veel andere Amsterdammers.
Voor ze op reis gaan, eten ze hun buikje vol, daarom steken ze
normalerwijze niet. Honingbijen verliezen het leven als ze een mens
steken, dus dat doen ze alleen maar als het niet anders kan of als ze
zich aangevallen voelen. Zet de plaats af en laat ze verder met rust.
Laat de bijen rustig aanvliegen, ze willen graag bij elkaar blijven. Als
je je beweegt in hun buurt, doe dat dan ‘slow motion’. Geniet van hun
drukke gedoe en probeer hun taal eens te begrijpen.
Ondertussen kun je een imker bellen van het Bijenpark (kijk op de
borden), of een imker op het Tuinpark, bijvoorbeeld Bert Saal, telefoon
06 24250567 of Annemieke Timmerman, telefoon 06 10981271.

Beemster Bijenmarkt op 5 mei a.s.
Net als afgelopen vijf jaren is er weer een
Beemster Bijenmarkt in Westbeemster. Iets
buiten Amsterdam, vanaf Wijkergouw slechts
34 kilometer. De enige traditionele bijenmarkt
in Noord-Holland boven het IJ. Met allerlei
informatie voor bijenhouders, plantentelers,
bijen- en insectenliefhebbers en eenieder, die
meer te weten wil komen over de bijzondere
wereld van de imkerij. Er zijn lezingen, het
is gezellig, je kunt planten, bollen en zaden
kopen en al wat nodig is voor het houden van
bijen. Natuurlijk is er honing te proeven. Dit
jaar bijzonder: keramieken insectenhuisjes en
de lezingen: bijenplanten in je tuin en mimicry,
over insecten en hun vermommingen. Kijk
voor het programma en meer informatie op:
https://noord-holland.bijenhouders.nl/actueel/
show/2013
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Thea’s Tuin WWWeetjes

Van 9 t/m 17 juni a.s. organiseert Groei & Bloei voor de
vijfde keer de Nationale Tuinweek, dit jaar in het teken van
Moestuinieren, eten uit eigen tuin. In het hele land worden
activiteiten georganiseerd. Voor meer informatie www.
groei.nl/tuinweek
Op de website van de AVVN www.avvn.nl/avvn-groentjes
kan je heel veel ‘Groentjes’ downloaden. In deze groentjes
vind je niet alleen heel veel informatie over planten en
groenten, maar ook over bodemdiertjes, onderhoud van
gereedschap, kuipplanten, waterberging en de moestuin ‘4
kids’.
Het is inmiddels wel bekend dat we onze bijen een handje
moeten helpen. Hang een bijenhotel in je tuin. Maar let
wel op bij de aankoop: er zijn goede en slechte bijenhotels.
Waar je op moet letten kan je nalezen en –luisteren op
www.vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/goede-en-slechtebijenhotels. Belangrijk zijn o.a. de juiste diameter en goed
afgewerkte boorgangen. Op www.nporadio1.nl/natuurmilieu/8965-help-de-bij-zes-tips-om-een-goed-bijenhotelte-kiezen vind je ook tips om een goed bijenhotel te
kiezen. Op www.zootels.nl/bijenhotel-zelf-maken vind
je een uitgebreide handleiding voor het zelf maken van
een bijenhotel en waar op te letten. En in het Complete
Bijenboek, uitgeverij Good Cook ISBN 978 94 6143 159 2 lees
je hoe je het zandbijtjes naar de zin kan maken met een
plekje in je tuin. Op www.bijenlint.nl lees je wat je nog meer
voor de bijen kan doen.

Vogelkijkgids voor beginners: de Vogelkijkgids.
Overzichtelijk ingedeeld met 142 vogelsoorten. Te koop bij
www.vogelbeschermingshop.nl Met je aankoop ondersteun
je het werk van Vogelbescherming. Ook kan je daar het
boekje Een vogelparadijs van Nico de Haan en Marjolein
Bastin bestellen. Planten en dieren zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden, in de natuur en ook in de tuin. Hoe, wat
en vooral waarom je tuinbewoners kan helpen, lees je in dit
boekje.
Tikkende vogels (meest roodborstjes en mezen) in het
broedseizoen tegen het raam? De vogel ziet een ‘indringer’
die hij probeert te verjagen. Dit levert veel stress op, wat
voor de vogel tot uitputting kan leiden. Door (tijdelijk)
doorschijnend, zelfklevend huishoudfolie tegen het raam
te plakken breekt de spiegeling en kan de vogel zich
concentreren op het voeren van de jongen. Deze en meer
tips vind je op www.naturetoday.com

Eendenkuikens melden aan
Dr. Duck. Voor het derde
jaar start Erik Kleyheeg zijn
eendenkuiken-project. Overal
in Nederland kan je kuikens
tellen, melden en volgen, om te
achterhalen waarom de wilde
eend in ons land achteruit gaat.
Voor het eerst kan iedereen dat
doen via de KuikenTeller-app.
Een leuke en informatieve website is www.mergenmetz.
nl Veel informatie over biologisch moestuinieren, boeken,
recepten zoals het zevenbladtaartje en allerlei activiteiten
en workshops. En 9 juni a.s. de voorjaars- rondleiding door
de tuinen.

Van 12 tot en met 21 mei a.s. is er weer de Nationale
Vogelweek. Je kan mee op vogelexcusie in de mooiste
gebieden in de buurt. Ontdek de verrassende natuur onder
leiding van gepassioneerde gidsen. Informatie en inschrijven
via www.vogelweek.nl
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Ravon doet onderzoek naar de verspreiding van ziekten
onder kikkers, padden en salamanders. Op de site www.
sossalamander.nl kan je lezen hoe je mee kan helpen aan dit
onderzoek.

Al je waarnemingen in je tuin kan je doorgeven via
www.waarneming.nl Mocht je iets zien wat je niet kent/
herkent, dan kan je je oriënteren op internet via www.
floravannederland.nl of www.soortenbank.nl . Je gegevens
op www.waarneming.nl worden gebruikt voor de landelijke
registratie en om te zien hoe soorten zich verspreiden of
bedreigd raken.
Wandelen doe je met het nieuwe Wandelboekje van
natuurvrienden. Met een knipoog naar het Wandelboekje
dat Heimans en Thijsse ruim 100 jaar geleden maakten.
40 Wandelingen in uiteenlopende terreinen en met
beschrijvingen van dieren en planten. Uitgeverij Blauwdruk,
ISBN 978-90-75271-97-3.
Leuk om te lezen is hoe Taco moestuiniert. Taco is van
Stadstuinieren en zijn ervaringen kan je volgen op www.
stadstuinieren.nl/moestuintips/tacos-stadsmoestuin. Ook
vind je er een forum en lekkere recepten. 				
							
Jelle’s wel en wee in de moestuin kan je volgen op www.
makkelijkemoestuin.nl . Hij laat je zien wat je allemaal met
of liever gezegd in vierkante meter bakken kan doen.
Meer dan 10.000 tellers doen al mee. Begin jij ook? Aan
de Jaarrond Tuintelling. Want er kan nog meer bij. Door
jaarrond bij te houden wat er in tuinen voorkomt aan dieren
en planten, ontstaat er meer zicht op hoe het met de natuur
in de directe omgeving van mensen gaat. Hoe meer tellers,
hoe meer gegevens, hoe meer kennis over de natuur in
onze eigen tuinen. Zeker nu de biodiversiteit steeds meer
onder druk komt te staan, zijn dit soort gegevens hard
nodig. Ga naar www.tuintelling.nl om mee te doen en je
waarnemingen door te geven.
Zelf compost maken moeilijk? Met de tips op www.
tuinseizoen.com/2017/10/18/zelf-compost-maken gaat het
wel lukken. Probeer maar eens. En als het niet lukt, kijk dan
op deboon.blogspot.nl/2014/01/hoe-maak-je-goede-gratiscompost voor een uitgebreide aanpak.

In steeds meer tuinen staat een Vijgenboom. Sinds 2009
wordt in de Benelux de Vijgenskeletteermot gesignaleerd,
eerst in België maar sinds 2014 ook in Nederland. De rupsjes
van deze mot vreten de bladeren van de Vijg aan. Heb je
ook spinsels of rupsjes in je Vijgenboom, meld dit dan aan
www.Waarneming.nl
De site www.vlinderstichting.nl/vlinders is erg informatief.
Onder de link Tuinieren voor Vlinders vind je veel tips over
planten voor vlinders en rupsen en voor het inrichten van
een Vlindervriendelijke tuin. Onder het kopje Vlinders
herkennen staan o.a. de Vlinder families, rupsen en nog veel
meer wat je altijd al hebt willen weten.
Biologische Kwekerij de Hessenhof heeft een nieuwe,
volledig bijgewerkte Plantengids uitgegeven. Er staan
ruim 2700 soorten vaste planten in beschreven met tips
over standplaats, combinaties, verlengen van de bloei en
het steunen van planten. Voor meer informatie zie www.
hessenhof.nl
Weleens naar de Hortus Bulborum in Limmen geweest?
Deze Hortus bestaat dit jaar 90 jaar en is met zijn ruim 4000
verschillende soorten historische bloembollen een bezoekje
meer dan waard. De oudste tulp de ‘Duc van Tol, Red and
Yellow, dateert uit 1595. Zie www.hortus-bulborum.nl
Geopend tot en met 16 mei a.s.
De Kelten ontwikkelden al vóór onze jaartelling een
horoscoop. Zij legden een verband tussen boomsoorten
en karakter-eigenschappen. Deze informatie is, samen
met intrigerende legendes en wetenswaardigheden over
bomen en bossen, gebundeld in de Boomhoroscoop. ISBN
9789400508941.
En kijk ook even op onze eigen site www.wijkergouw.nl
Daar staat ook dit Wijkergouwtje weer in full colour op.

Oproep
Heb je enige affiniteit met cijfers?
Is het lezen van een begroting kinderspel voor jou?
Zeggen een begroting en resultatenrekening je nog niks
maar lijkt het je wat daar iets over te leren?
Wil je behalve met je handen in de aarde ook af en toe met
je hoofd in de boeken?
Als je een van deze vragen met ja hebt beantwoord zijn wij,
de kascommissie, naar je op zoek.
Heb je nog vragen?
Neem gerust contact met ons op!
Joke (128), Christien (201), Sylvia (193) en Karin ( 189)

Ps: Je mag je werkzaamheden voor de kascommissie
compenseren met de werkbeurten.
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Van de Tuincommissie
Tekst: Gwen de Ruijter

Werkbeurten
Kkkkoud, waren de eerste werkbeurten van 2018. Het vroor
zelfs een aantal graden.
Inmiddels zitten de eerste maanden van de vertrouwde
tuinbeurten er weer op. Er is al volop gesnoeid en er zijn
vele takken geraapt en afgevoerd die als gevolg van de
storm gevallen waren. Mede door storm en de afgegeven
vergunning zijn we op ons park de afgelopen maanden
meerdere grote bomen kwijtgeraakt. Voor een aantal van
deze bomen geldt de plicht tot herplant. Daar zullen we ons
binnen de tuincommissie nog op beraden.
De klusploeg is van start gegaan tijdens de eerste werkbeurt
van de maand en zal maandelijks terugkeren. De klusploeg
wordt gevormd door tuinders in de desbetreffende
werkbeurt en richt zich op het onderhoud van de diverse
gebouwen van Wijkergouw.
In 2017 kon u zich voor het eerst digitaal aanmelden via
Supersaas. In 2018 gaan we daar mee verder. Het is prettig
dat u zelf de planning kunt maken en hopelijk neemt u
de tip ter harte de werkbeurten tijdig in te plannen. U
voorkomt problemen aan het eind van het tuinseizoen.
Werkbeurten kunnen niet worden afgekocht.
De regels zijn helder, wanneer je een tuin hebt, dien je aan
het gestelde aantal tuinbeurten per jaar te voldoen. Samen
dragen we op die manier zorg voor ons Wijkergouw.
De regels gelden voor iedereen maar het kan voorkomen
dat er dringende bijzonderheden zijn. Laat dit tijdig aan de
tuincommissie weten. Neem altijd klein handgereedschap
mee als u naar de werkbeurt komt.
Beestjes
Het is alom bekend dat Wijkergouw zich heeft mogen
verheugen op het verkrijgen van het keurmerk natuurlijk
tuinieren met het maximaal aantal te behalen stippen. Het
‘Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren’ van het AVVN
vormt het bewijs dat het park natuurvriendelijk is ingericht
en onderhouden en beheerd wordt. Tuinparken met dit
keurmerk onderscheiden zich door hun toegevoegde
waarde voor de natuur en de maatschappij. Er is ook sprake
van een sterkere rechtspositie.

Denk aan verfraaiing en verder opfleuren van bijvoorbeeld
de boerderijtuin, de kruidenpluktuin , de vlindertuin,
het bloemenlint langs de boerderij, de stapelmuur en de
vergraste paden, te veel moois om op te noemen. Het bos
blijft de plek waar ons groenafval gecomposteerd kan
worden. Maar er zijn op ons park ook een toenemend
aantal takkenwallen waar gebruik van wordt gemaakt.
Takkenwallen zijn een ideale plek voor insecten en een leefen broedplaats voor kleine vogeltjes en zoogdiertjes zoals
bijvoorbeeld egeltjes. In navolging van natuurlijk tuinieren
hebben we vanuit de tuincommissie het streven om ons park
nog aanlokkelijker te maken voor diertjes.
Daarmee hebben we zeker geen exotische dierentuin in
gedachten, of een plaagdierenkolonie maar we willen een
en ander zo vorm geven dat het voor inheemse dieren,
vogels en insecten prettig toeven is op Wijkergouw. We
richten ons op ‘beestjeshuisvesting’ voor bijvoorbeeld
insecten, vogels, vleermuizen en natuurlijk egels.
Te denken valt ook aan het goed onderhouden van de
paddenpoel en de moerassloot. Alsmede het zaaien van
bloemen en planten die aantrekkelijk zijn voor vlinders,
bijen en hommels.
Hopelijk komen hier ook vogels en diertjes op af die dol zijn
op naaktslakken. Die hebben we in overvloed.
Kennisuitwisseling
Het kan niet anders of er zijn tuinders onder ons met een
ruime kennis van flora en fauna, misschien ook met een
specifiek aandachtsgebied of specialisme. We willen graag
in contact komen met deze tuinders met als doel tot een
kennisuitwisseling te komen. Bij deze de oproep voor
de vogelaars en vlinderaars onder ons, tuinders die alles
weten van het juiste insectenhotel, of over uilen, mieren,
eekhoorns, kikkers en padden, vogelzaadbommen maken
of tuinders die warme contacten onderhouden met een
vleermuiswerkgroep om met ons in contact te treden.

Het verkrijgen van dit keurmerk betekent geenszins dat
we op de lauweren kunnen rusten of dat we natuurlijk
tuinieren als project afsluiten. We zetten ons blijvend in om
dit keurmerk waardig te zijn en houden de uitgangspunten
van natuurlijk tuinieren voor ogen.
Jarenlange inzet en doorzettingsvermogen van tuinders
en niet alleen de twee jaar van het project hebben tot het
behalen van het keurmerk geleid.

De kennisuitwisseling kan tot uitdrukking komen tijdens een
te organiseren wandeling, een workshop of door een lezing
te geven. Dit zal georganiseerd worden voor tuinders van
Wijkergouw onder elkaar maar in voorkomende gevallen
ook voor bezoekers uit de omgeving. (Inmiddels is er een
aanmelding voor een lezing over vlinders in juni of juli. Red.)

Met de vier stippen op zak zal 2018 in het teken staan van
het bestendigen en verder bewerken en uitwerken van de
reeds ingezette plannen.

We zijn benieuwd, alle ideeën zijn welkom. Via de mail,
tuincommissiewijkergouw@gmail.com zijn we makkelijk te
bereiken en vanzelfsprekend op de zaterdagochtenden.
Het kan niet anders of het park wordt voor ons als tuinders,
diertjes en bezoekers nog aantrekkelijker.
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Natuurlijk
Tuinieren
nieuws
Tekst Marga van Aalst

Dit jaar gaan we natuurlijk door met natuurlijk tuinieren.
Na het succes van afgelopen herfst en de mooie stippenbeloning hebben we er weer veel zin in om ook 2018 een
mooi tuinjaar te maken en dat doen we Natuurlijk.
Natuurlijk tuinieren is onderdeel van Wijkergouw en de
tuincommissie geworden en de standaard voor het beheer
van onze openbare ruimte. Alle projecten die opgestart
zijn in de afgelopen jaren, lopen gewoon door in 2018.
Daarnaast willen we ons in 2018 gaan bezig houden met
schuilplekken voor de dieren: onze fauna. En dat bedoelen
we heel breed: van kikkers tot vogels, van insecten tot egels.
Zo willen we natuurlijke schuilplekken creëren, maar ook
schuilplekken gaan maken, zoals bijvoorbeeld insectenhotels
met kinderen.
Mocht je leuke ideeën hebben, meld je dan bij de
Tuincommissie, Tuincommissiewijkergouw@gmail.com
Tot op de tuin.

Buiten schaken

De winkel van Wijkergouw

Kan je schaken én ben je een beetje handig? Ik zag een
schaakspel, gemaakt van boomstammetjes. Boomstammetjes
lijken me geen probleem op ons Tuinpark, nu nog iemand
die daar een koning, een loper en een paard van kan
maken. Het mooiste is van licht en van donker hout, maar
een verfkwast doet wonderen. Stoeptegels of iets dergelijks
in zwart en wit erbij en je hebt een prachtig spel wat buiten
kan blijven staan en door iedereen gebruikt kan worden.
Welke creatieveling pakt dit op?

Wat hebben we veel!

Reacties: Tuincommissiewijkergouw@gmail.com

In onze winkel zijn veel tuinartikelen te koop:
• Potgrond, Compost- en Tuinaarde in zakken van 40 liter
• Natuurlijke mest- en voedingsstoffen voor de tuin,
graszaad, zelfs in kleine hoeveelheden
• Natuurlijke schoonmaakmiddelen
• Tuingereedschap zoals scheppen, harken, schoffels,
stelen in diverse soorten en maten en ander klein
tuingereedschap
• En niet te vergeten de olie, in jerrycans van 10 liter.
• Ook voor een 12 volts lampje in diverse wattages kunt u
bij ons terecht.
• U kunt bij ons verschillende tuin- en hulpgereedschappen
voordelig huren zoals: strooiwagen, gatenprikker (voor
bodembeluchting), verlengde takkenzaag, ladders en
hydraulische krikjes
Dit alles is een kleine greep uit ons assortiment. Al
onze artikelen zijn ecologisch verantwoord volgens de
richtlijnen van Natuurlijk Tuinieren. Wij zien u graag op
zaterdagmorgen in onze winkel waar we u van dienst
kunnen zijn.
Kijk voor de openingstijden op de publicatieborden
In de regel is dit op zaterdagochtend van 10.30 u tot 12.00
uur.

15

Wat doet de Bouwcommissie?
Tekst: Bram Eken, Bouwcommissie

Bouwregels toepassen

Veiligheidscontrole

De commissie heeft als taak om de tuinders te adviseren bij
de bouw en verbouw van hun huisje en eventuele andere
bouwsels op de tuin. Daarbij geldt het door de Bond
uitgegeven Reglement Bouwvoorschriften als leidraad. Dit
aparte boekje ontvangt iedere tuinder bij de overname
van een tuin. In een maandelijks spreekuur (zie onder) is er
gelegenheid om vragen te stellen.

De commissie zorgt voor handhaving van de regels in het
reglement Bouwvoorschriften. De afwijkingen op het gebied
van (brand)veiligheid vragen voortdurende aandacht. Een
nieuwe gasslang gaat bijvoorbeeld maar 5 jaar mee.

Bouwaanvraag behandelen
Als een tuinder een nieuw huisje wil bouwen moet deze
een bouwaanvraag vergezeld van tekening indienen
bij de commissie. Aan de hand van het Reglement
Bouwvoorschriften wordt beoordeeld of aan alle regels is
voldaan. Bij een positief oordeel gaat de aanvraag door
naar de Bonds Bouwcommissie die kijkt of de definitieve
vergunning kan worden verleend.

Taxeren
Als een tuinder het lidmaatschap opzegt bij het bestuur
dient het huisje e.d. te worden verkocht. De bouwcommissie
zal de bouwsels taxeren volgens daartoe door de Bond
opgestelde regels. Deze taxatie wordt samengevoegd
met de tuintaxatie en het geheel wordt, in opdracht
van de vertrekkende tuinder, door het bestuur te koop
aangeboden.

Adviseren Bestuur
De commissie adviseert het Bestuur wat betreft bouw,
verbouw en onderhoud van de opstallen voor algemeen
gebruik.

Begeleiding klusteam
Het bouwkundige onderhoudswerk, dat door een
enthousiast klusteam van tuinders (vrijwilligers en
tuinbeurters) wordt uitgevoerd, wordt door de
bouwcommissie begeleid.

Spreekuur
Voor vragen op het gebied van wijziging, groot onderhoud
of een nieuw bouwsel zijn de tuinders welkom op het
spreekuur. Dat is in het tuinseizoen (april t/m oktober)
op de 1e zaterdag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur
in Het Houten Huis (naast Samen Sterk). Eventuele post
rechtstreeks in de brievenbus van het huisje, of aan het
adres: Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam.

Karren
Als je een kar huurt voor het afvoeren van takken, zorg
er dan voor dat de takken allemaal met de stam naar
één kant liggen, met de dikste kant van het hout aan
de kant van de trekstang en de dikste takken bovenop.
Takken tot 5 cm. kunnen worden gehakseld. Op de
zaterdag ná het laden dien je om 9.00 uur bij het bos te
zijn, om zelf je kar af te laden. De kar is weer nodig voor
andere noodzakelijke klussen.

Zwerfvuil

Primeur De eerste nieuwe septictank geplaatst door
Martin op tuin 189
Foto Gunter Schwandt
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Steeds vaker ligt er zwerfafval op het tuinpark.
Ook worden regelmatig grofvuil en/of afvalzakken
bij het afvalhok neergezet. We zijn met elkaar
verantwoordelijk voor een veilige en schone omgeving.
Kinderen en dieren kunnen slachtoffer worden. Raap
dat blikje of die voorbij waaiende plastic zak even op en
dump geen afval buiten het containerhok.
Het containerhok is elke zaterdagochtend geopend.

After the storm
Stormschade
Ons Tuinpark bestaat inmiddels zo’n 55 jaar en veel
bomen op ons park zijn in de begintijd aangeplant. Veelal
naaldbomen en coniferen. Deze blijven ’s winters groen
en zijn inmiddels erg groot geworden en daardoor zeer
windgevoelig. Maar ook bladverliezende bomen zijn tot in
de hemel gegroeid.
Sommige bomen wortelen van nature al oppervlakkig en
onze natte bodem nodigt hier nog eens extra toe uit, de
wortels hoeven niet diep te zoeken naar water. Ook hebben
bomen, net als mensen een bepaalde levensduur, die voor
sommige soorten inmiddels wel is bereikt.
Dit alles bij elkaar zorgde voor een behoorlijke schade na de
storm in januari. In heel wat tuinen zijn bomen omgewaaid
en lieten grote gaten achter in de bodem. Enkele huisjes en
schuurtjes werden beschadigd, maar gelukkig deden zich
geen persoonlijke ongevallen voor.
We moeten er wel rekening mee houden dat dit in de
toekomst vaker zal kunnen gebeuren. Mede daarom is de
tuintaxatiecommissie vorig jaar al begonnen met het geven
van aanwijzingen bij de verkoop van een tuin. Afgelopen
winter is een aantal (te) grote bomen, die ook het licht
in de buurtuin wegnamen, al gerooid. Het bedrijf Bewust
Boomverzorging uit Utrecht dat hiervoor was ingehuurd,
heeft na de storm veel extra zaagwerk uitgevoerd,
waardoor de chaos op sommige tuinen redelijk snel was
opgeruimd. Op tuin 126 waren ze er razendsnel bij en
hebben een boom, die op het huisje was gevallen, meteen
aangepakt waardoor de schade ‘beperkt’ bleef.
Voor (een deel van) de omgezaagde bomen geldt een
herplantplicht (dat hoeft niet dezelfde soort boom te zijn),
maar ook de tuinders die na de storm met veel ruimte in
hun tuin zitten zullen misschien willen herplanten. Het is
niet verstandig om een beuk, kastanje, populier of andere
grote boom te planten, die dan t.z.t. weer problemen
oplevert. Hiernaast vind je een overzicht van kleine bomen,
die geschikt zijn om in onze tuinen te planten.
Keus genoeg dus. Oriënteer je op internet en koop bij een
goede kweker. Om een goede keus te maken is het handig
om je vooraf af te vragen wat je wil: geurende bloemen,
prachtige herfstkleur, opvallende bloei of eetbare vruchten.
Let wel op de breedte van de boom.
Hoe groot een boom uiteindelijk wordt is nooit exact te
zeggen. Dat hangt af van de grondsoort, de hoeveelheid
zon en de verzorging.

Kleine bomen:
Catalpa bignoïdes,
Sierappels - Malus Adirondack en
Malus Donald Wyman met witte
of rose bloei,
Mispel - Mespilus germanica met
prachtige, geurende bloemen en
vruchten voor jam of gelei,
Papieresdoorn - Acer griseum met
afbladderende bast en prachtige
herfstkleur,
Slangenhuid Esdoorn - Acer davidii Purple Bark, paarse
stam met witte strepen en mooie herfstkleur,
Amerikaanse Haagbeuk - Carpinus caroliniana Red Fall,
schitterend oranjerood in de herfst,
Parrotia persica Persian Spire, loopt paars uit en heeft
in de zomer donkergroen blad met een paarse rand.
Verkleurt in het najaar naar geel en oranjerood,
Judasboom - Cercis siliquastrum, Paarsrode bloemen
gevolgd door rode zaadpeulen,
Koelreuteria paniculata met geveerd roodachtig blad,
gele bloei en grote blaasvormige zaden die rood
verkleuren en op lampionnetjes lijken,
Lijsterbes - Sorbus amabilis en wilfordii, langzame
groeiers met gekleurd herfstblad en oranje vruchten,
Styrax japonicus met roze klokjesbloemen.
Verder toverhazelaar, sering, vlier, krentenboompje
met bessen voor de vogels en oranjerode herfstkleur,
kornoelje (Cornus kousa en Cornus controversa met
dieprode herfstkleur) kweepeer en veel magnolia’s.
Afbeelding uit: Atlas des plantes de France (1891)
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In het seizoen:

Lente

In deze rubriek wil ik elke keer een seizoengebonden onderwerp
behandelen. Het jaarthema van ons tuinpark is voor dit jaar: Beestjes op
de tuin. Als je het die naar de zin wil maken, moet je in het voorjaar al
beginnen, met bloeiende bollen en knollen.
Lentefeest
Volgens Wikipedia heeft het woord Lente betrekking op
het lengen van de dagen. Ook zou het verwant zijn aan het
Duitse Lenz en het Engelse Lent, de veertig dagen durende
vastentijd voor Pasen.
Zomaar een dag in april. Wat was het een feest op de tuin.
Zonnetje, 18/20 graden, en het geluid van zingende vogels
en zoemende hommels en bijen. Na de sneeuwklokjes
kleurt de tuin nu geel van het speenkruid, de primula’s en
de narcissen. Daslook schiet de grond uit. Kievitsbloemetjes,
Bosanemoontjes en Holworteltjes staan te stralen. Het
Lenteklokje, de grote broer van het Sneeuwklokje en
de eerste Elfenbloempjes kijken me aan. Binnenkort
ontluiken de Boshyacintjes. De Blauwe Druifjes willen niet
dit jaar, maar het Hondstandje doet het goed en komt
binnenkort in bloei. Tussendoor staan Maarts Viooltje,
Blauwe Anemoontjes, wilde Tulpjes en de schitterende witte
sterretjes van de Grote Muur.
Bijen en dikke hommels vliegen rond in deze snoepwinkel.
In de bomen fluiten de Koolmezen, de Merel en de Tjiftjaf
en op de grond scharrelen de Roodborst en het echtpaar
Heggenmus. De eerste Dagpauwoog landt in de rotstuin
en een Koolwitje en een Citroentje dartellen rond. In de
‘vijver’, doorsnede ongeveer 90 cm., hebben zich drie groene
kikkertjes gehuisvest.
Stinzenflora
Veel van de hierboven genoemde bloeiende planten vallen
onder de z.g. Stinzenflora. Het woord Stinzenplant komt
van het Friese woord Stins wat stenen huis betekent. In
de Gouden Eeuw werden op grote schaal stenen huizen
gebouwd op landgoederen in Friesland. Dat was ook de
tijd van de VOC. Planten konden niet van ver weg worden
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meegenomen, maar bollen wel. De bewoners waren rijk
genoeg om deze vaak dure bollen aan te schaffen. De
bollen bleken zich hier prima te handhaven en in de loop
van de tijd uit te breiden. Stinzenflora bloeit vroeg, als
er nog geen blad aan de bomen zit en er dus voldoende
licht op de bodem valt. Na de bloei sterft het blad af en
verdwijnt de plant weer onder de grond, om volgend
voorjaar het kunstje te herhalen. Ze zijn uitstekend geschikt
om onder bladverliezende struiken en bomen aan te
planten, maar ook in de border tussen de planten doen ze
het goed. Al deze vroegbloeiende planten zorgen, behalve
voor een vrolijk gevoel, er ook voor dat insecten worden
aangetrokken en deze trekken weer vogels aan. Botanische
soorten kunnen gewoon in de grond blijven zitten en
breiden zich uit.
Ook onze verantwoordelijkheid
De laatste tijd wordt veel aandacht besteed aan de
achteruitgang van bijen en insecten. Hiervan zullen
uiteindelijk ook de insecten-etende vogels en andere dieren
het slachtoffer worden en onze tuinen niet meer bezoeken.
Als Wijkergouwers kunnen we ons steentje bijdragen en
zorgen dat onze tuinen diervriendelijk worden ingericht.
Plant vroegbloeiende bolletjes en besdragende struiken. Zet
een pol brandnetels in een grote pot, waarop verschillende
vlinders hun eitjes kunnen afzetten. Maak een (piepklein)
vijvertje, een rommelhoekje met wat stenen en oud hout
op een rustig plekje om egels uit te nodigen (Wijkergouw
is officieel Egelreservaat) en onderhoud je tuin wel goed
maar maak het niet spic en span. Torretjes, spinnetjes
en kevertjes kruipen graag onder blaadjes. In de rubriek
Thea’s Tuin WWWeetjes vind je allerlei aanwijzingen voor
het kopen of zelf maken van een bijenhotel. Vogelhuisjes
mogen natuurlijk ook niet ontbreken, met de ingang op
het oosten, in de schaduw tegen de hete zomerzon en op
katonvriendelijke hoogte. Plaats Egel-, jonge Eendjes- en
Kikkertrappetjes in de sloot. En de enthousiastelingen onder
ons hebben natuurlijk ook nog een wormenhotel. Vogels
hebben naast eten ook water nodig, om van te drinken
en zich te badderen. Plaats een grote schotel of ondiepe
kom eventueel met een steen erin, op een rustige plek. Let
wel op dat er geen katten bij kunnen komen. Veel vogels
worden na hun ochtendritueel pas weer in de middag actief,
rond 16.00 uur. Zet een stoel op een paar meter afstand van
het badje, observeer en geniet! De ultieme ontspanning.

Voorjaar

Tekst: Michael Kerkhof
Foto’s: Pixabay

Na de vorst verschiet
verbruind kroos licht naar groen
alom stulpt en wringt verborgen bolgewas
uit bladzwarte aarde
op zoek naar licht en zon
nog onwetend van koude dagen
die beslist nog komen
Zeker is ‘t niet te keren tij
van het komend voorjaar
vergezeld van prille zang
van de nooit vetrokken roodborst
de roffels van de bonte specht
aan en af vliegen van koolmezen
de hoog boven alles uit draaiende buizerd
zijn zoekend oog
verwend door doorzichtig landschap
nu alles nog moet uitbotten
gericht op prooi in het laagland
voorjaarsgemak dient de grote vogel
en ongemak de kleine
natuur kent geen moraal

Hoog bezoek
Marianne Vlaming stuurde een berichtje waarin ze liet
weten op 14 januari j.l. in het weiland naast Samen Sterk
een zilverreiger te hebben gesignaleerd. Helaas bleef die
prachtige spierwitte verschijning niet wachten tot ze haar
camera paraat had. Deze vogel zit vooral in Zuid-Europa
maar is steeds vaker in Nederland te zien.
Zelf hoorde ik op 9 april een apart, mij onbekend
vogelgeluid. In mijn Krentenboompje zal een vogel, zo
groot als een vink, met een zwart petje, een fel roodborstoranje buik en borst en op de vleugel grijs en zwart
gekleurd. De snavel kon ik niet zien. Hij deed me het meest
aan een goudvink denken, maar voor zover ik weet, komt
die niet bij ons in de omgeving voor. Helaas had ook hij
geen aspiratie als fotomodel. Mijn vogelboekje leverde
geen resultaat op, dus heb ik een vraag gesteld op het
forum van Vroege Vogels. Daaruit bleek dat het zo goed
als zeker toch om een goudvink ging, temeer daar hij in
een Krentenboompje zat, de favoriet van goudvinken. Heel
bijzonder in onze omgeving, vind ik.

Composthoop in het
bos
Voor het afvoeren van je tuinafval naar de composthoop in
het bos, geldt een aantal regels.

We zetten ze hier op een rijtje:
Planten en (delen van) struiken met doornen zoals Braam,
Berberis, Meidoorn, Rozen enz. apart houden en overleggen
met boswachter/compostmeester.
Woekeraars zoals Riet, Bamboe, Akkerwinde, Heermoes,
Zevenblad, Kweekgras, en Klimop eerst op eigen tuin
goed laten drogen en dan pas afvoeren. Overleg met
boswachter/compostmeester. Deze plantresten worden apart
opgeslagen.					
Coniferengroen laten hakselen, op de takkenwal of
kleinknippen en uitstrooien op het pad in het bos.
Grote takken niet klein knippen (composteert moeilijk) maar
op de takkenwal of laten hakselen.

Scooter
Naast de boerderij in de singel met knotwilgen, staat al
wekenlang een (ongebruikte) bromfiets/scooter.
In verband met maaiwerkzaamheden verzoeken wij de
eigenaar deze te verwijderen.

Voer geen oud hout af naar de composthoop. Vaak is
dit bewerkt en/of geïmpregneerd en hoort niet op de
composthoop.
Houd je in alle gevallen aan de aanwijzingen van de
boswachter/compostmeester.
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Voorjaarsvergadering
Tekst: Klaas Breunissen, 1e secretaris
Beste tuinder,
Namens het bestuur nodig ik u uit voor de 70e Algemene
Ledenvergadering van tuinpark Wijkergouw. Deze
vergadering vindt plaats op zaterdag 26 mei a.s. van 14.00
tot 16.00 uur in de boerderij.
Op deze Voorjaarsvergadering staat een aantal
gebruikelijke zaken op de agenda, zoals de Jaarrekening
en het Jaarverslag van 2017, mededelingen van het
bestuur, verslagen van commissies en de agenda van
de Bondsvergadering. Speciaal agendapunt op onze
vergadering is een discussie die het bestuur met u wil voeren
over het intensiever gebruik van de boerderij door tuinders.
Zie daarover het bijgaande discussiestuk.
Als u verhinderd bent de vergadering bij te wonen, kunt u
iemand schriftelijk machtigen namens u op de vergadering
te stemmen. Ik hoop u allen in groten getale te zien op
zaterdag 26 mei a.s.

Jaarverslag 2017 van het Bestuur

Agenda 70e ALV
1.
2.

Opening en vaststellen van de agenda
Vaststellen van de verslagen van de Najaars-ALV
van 11 november 2017 en de Bijzondere ALV van 25
november 2017.
Beide verslagen zijn te vinden in het winternummer
2017/2018 van het Wijkergouwtje.
3. Mededelingen vanuit het bestuur.
Mondeling. Ter informatie.
4. Inhoudelijk Jaarverslag 2017.
Zie toelichting. Ter besluitvorming.
5. Financieel jaarverslag 2017.
Drie bijlagen: Jaarrekening en Toelichting van de
penningmeester, Verslag van de Kascommissie.
Ter besluitvorming.
6. Voorzien in vacatures: benoeming nieuwe leden in
Kascommissie en bestuur.
7. Gebruik van de boerderij door tuinders.
Zie discussiestuk. Ter bespreking.
8. Rapportage vanuit de Commissies.
Mondeling. Ter informatie.
9. Bondsvergadering: mondeling verslag van Bonds
vergadering van 9 december 2017 en voorbereiding
van volgende Bondsvergadering van 9 juni 2018.
10. Rondvraag

Agendapunt 4
2017 was een mooi jaar voor Wijkergouw. Het gaat goed
met ons tuinpark. De sfeer is goed, het tuinpark bruist van
de energie, de tuinders zijn constructief. We weten dat we
het samen moeten doen, dat we allemaal vrijwilliger zijn,
dat ieder op haar of zijn eigen wijze met de eigen talenten
bijdraagt. Het enthousiasme en de toewijding van velen zijn
weldadig.
We werden het afgelopen jaar beloond met twee prijzen.
Eerst kregen we van de landelijke volkstuindersorganisatie
AVVN het certificaat van Natuurlijk Tuinieren. Meteen
behaalden we het hoogst haalbare aantal van vier stippen.
Een geweldige beloning voor twee jaar lange inspanningen
om ons tuinpark te verduurzamen. Ook kregen we van de
Bond van Volkstuinders een (met Rust en Vreugd) gedeelde
derde prijs voor mooiste tuinpark van de stad.
Het bestuur heeft in 2017 met veel energie en plezier
gefunctioneerd. Tijdens het tuinseizoen vergaderden de
bestuursleden eenmaal in de twee weken, buiten het
seizoen eens in de drie weken. Op de voorjaarsvergadering
werd Annemieke Timmerman benoemd zodat het bestuur
sindsdien zeven leden telt. Het bestuur was voor de tuinders
bereikbaar middels de mail, het wekelijkse spreekuur op
zaterdagmorgen en natuurlijk ‘op het tuinpad’.
Op de ledenvergadering in november 2016 werd het
Werkplan voor 2017 vastgesteld. Hieronder vertellen we kort
wat er in 2017 aan die zes prioriteiten uit dat plan gedaan is.
1. Organisatie goed laten functioneren.
Het bestuur heeft zich ingespannen de basiszaken
goed te laten verlopen en tuinders de ruimte te geven
initiatieven te nemen. Dat is naar tevredenheid verlopen.
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2. Veiligheid waarborgen.
Het weer op gang brengen van de Arbo-commissie is
nauwelijks van de grond gekomen. Er is een gezamenlijk
kapvergunning bij de gemeente aangevraagd en
verkregen, ook om gevaarlijke bomen te kunnen
kappen. Er waren buiten het tuinseizoen in 2017 minder
inbraken bij de huisjes dan in het jaar daarvoor.
3. Natuurlijk tuinieren doorvoeren.
In september heeft Wijkergouw het certificaat
Natuurlijk Tuinieren verkregen. Ook in het vernieuwde
Reglement zijn een aantal principes van natuurlijk
tuinieren vastgesteld.
4. Waterproblematiek aanpakken.
Na overleg met het hoogheemraadschap is bepaald welk
waterniveau op complex 3 moet worden nagestreefd.
Een aantal vrijwilligers houdt daartoe de pomp in de
gaten. De pomp kent een lange historie van storingen.
We dringen bij de Gemeente aan op reparatie of
vervanging van de pomp.
5. Jubileum Bond vieren.
Wijkergouw heeft van de Bond ruim duizend euro
gekregen vanwege het honderdjarig jubileum van de
Bond. Het bestuur heeft besloten, na raadpleging van
de leden, om dat te besteden aan een opfrisbeurt van
de winkel.
6. Wifi aanleggen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het wifi-bereikbaar
maken van alle tuinen erg duur is en over een paar
jaar technisch wellicht achterhaald. Het bestuur heeft
daarom besloten daarvan af te zien. Het bestuur staat
welwillend tegenover het voorstel van een aantal
tuinders om bij de boerderij een afdak te maken voor
wifi-gebruikers.

Er zijn drie algemene ledenvergaderingen gehouden,
één in mei en twee in november. Op de reguliere
ledenvergaderingen zijn de reguliere zaken besproken zoals
het jaarverslag en de jaarrekening van 2016, de begroting
en het werkplan voor 2018, bestuursmededelingen,
rapportages uit de commissies en de Bondsvergaderingen.
Vermeldenswaard is dat we in de najaarsvergadering
een Meerjarenplan voor ons tuinpark en een grondige
actualisering van ons eigen Reglement hebben vastgesteld.
De tweede ledenvergadering in november was een
bijzondere ledenvergadering en helemaal gewijd aan de
mogelijke vervanging van de oude waterleiding op ons
tuinpark. Daarover is diepgaand met elkaar gesproken. De
vergadering heeft het bestuur de opdracht gegeven het
plan voor de waterleidingvervanging verder uit te werken,
maar daaraan wel een aantal voorwaarden verbonden. Dat
betekent dat die vervanging niet binnen één, twee jaar zal
plaatsvinden.
In 2017 is een aantal tuinders van Wijkergouw vertrokken
en elf tuinen zijn van eigenaar gewisseld. De belangstelling
voor Wijkergouw is groot, de wachtlijst groeit. Eind van het
jaar stonden 362 mensen op onze wachtlijst voor een tuin
op Wijkergouw.
De Bond vierde haar honderdjarig jubileum. Wijkergouw
bestaat al meer dan een halve eeuw. We hopen allemaal op
een lang voortbestaan, want we willen blijven tuinieren.
Maar 100% zekerheid voor de toekomst hebben we niet.
Een aantal tuinparken in de stad is de afgelopen jaren
bedreigd door woningbouwplannen van de gemeente. Bij
een aantal is de dreiging (voorlopig) afgewend, anderen,
met name in Ouder-Amstel, lijken echt slachtoffer te
worden. Tuinpark Wijkergouw wordt vooralsnog niet
bedreigd.
De Gemeente vindt het niet meer van deze tijd dat in
een drukke stad als Amsterdam op tuinparken relatief zo
weinig tuinders van zo veel schaarse grond gebruik maken.
Tuinparken moeten intensiever (mede)gebruikt worden is
het gemeentelijke motto. Ook tuinpark Wijkergouw zal zich
moeten aanpassen om te kunnen blijven voortbestaan. Ook
wij van Wijkergouw zullen ervoor moeten zorgen dat meer
mensen van ons tuinpark gebruik maken, in welke vorm dan
ook, om maatschappelijk en politiek draagvlak te behouden.
Dat inzicht hebben we geformuleerd in het Meerjarenplan
Wijkergouw dat op de najaarsvergadering is aangenomen.
Ons voortbestaan speelde ook een rol bij de discussie in het
najaar over de vervanging van de waterleiding. Moeten
we wel veel geld investeren en ons veel werk en heisa op
de hals halen als we niet weten of we over tien jaar nog
bestaan? De ledenvergadering heeft die notie uitdrukkelijk
aan het bestuur meegegeven bij de verdere uitwerking
van de waterleidingplannen. Om te beginnen moeten we
zekerheid hebben of ons huidige tienjarig huurcontract dat
in 2020 afloopt, door de gemeente wordt voortgezet.

Gebruik boerderij
Agendapunt 7
Tuinpark Wijkergouw heeft tijden gekend met veel
activiteiten in de boerderij. Tegenwoordig wordt de
boerderij weinig gebruikt. In het winternummer schreven
we hier al over. De boerderij is een prachtige ruimte om te
gebruiken door tuinders maar ook voor mensen van buiten
het park. De vraag is: Hoe organiseer je dit zonder dat het
een extra belasting is voor het bestuur en vrijwilligers? In de
komende ALV willen we hier met u over discussiëren.
De boerderij kan meer gebruikt worden voor bijvoorbeeld
activiteiten van tuinders voor tuinders en omgeving
Een tuinder wil yogalessen gaan geven. Een ander salsa
dansen. Als de mogelijkheid geboden wordt komen er
mogelijk meer initiatieven. We hebben al een koor, en
natuurlijk de klaverjasclub. Zulke initiatieven zijn prettig voor
de tuinders. Het is ook belangrijk om de buurt uit te nodigen.
Toegankelijkheid
Het koor en de klaverjasclub hebben een eigen sleutel.
Maar als het groter wordt, hoe organiseer je dit? Openen,
sluiten, schoonhouden, gebruik bar, veiligheid van de
boerderij?
• Verantwoording bij de organisator en iedereen een
sleutel geven?
• Een vaste beheerder?
• Activiteiten bundelen op één vaste activiteitendag in de
week?
• Valt vrijwilligerswerk voor deze activiteit onder een
werkbeurt?
De boerderij kan meer gebruikt worden voor feestavonden
van tuinders
Dit is een privé aangelegenheid. Een besloten feest. Het zou
mooi zijn als de boerderij hiervoor gebruikt kan worden.
• Wie gaat er achter de bar staan?
• Alles zelf laten regelen door de tuinder?
• Hoe zorg je ervoor dat de boerderij weer schoon en heel
wordt opgeleverd?
• Gebruiksvergoeding vragen?
Het bestuur wil graag in de komende ALV met u nadenken
over bovenstaande vragen.

Medegebruik
Maar de gemeente Amsterdam verlangt meer en verwacht
dat tuinparken zich openstellen voor de samenleving.
Zoals bij ons de Cordaangroep die al jaren onder leiding
van Tineke en Chris van Willigen werkt op Wijkergouw.
Het gebruik van de boerderij door groepen of personen
van buiten het park valt buiten deze ALV maar is wel een
belangrijk thema. De discussie op de komende ALV gaat
vooral over het gebruik van de boerderij door tuinders. Een
discussie over medegebruik door buitenstaanders komt een
andere keer aan de orde.
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Verslag 2017 van de Commissies
Tekst: Klaas Breunissen

Barcommissie
De leden van de Barcommissie hebben in 2017 met
veel enthousiasme hun bardiensten gedraaid. Naast de
reguliere diensten bij vergaderingen, het klaverjassen en
de rommelmarkt, waren er twee activiteiten die er dit jaar
uitsprongen. Tijdens de Open Tuinkunstdag was de boerderij
de hele dag open en was er een taartenbakwedstrijd, een
high tea en de avond daarvoor een diner. De bar vervulde
bij dat alles zijn onmisbare en feestvreugde vergrotende rol.
Mede dankzij het mooie weer was dat een zeer geslaagde
dag. Aan het begin van de zomer was er na jaren weer een
kinder- en jeugddisco in de boerderij. Dat was niet alleen
een leuke avond voor de jongeren, maar ook hun ouders
waren niet van de dansvloer en de bar weg te branden. De
barcommissie bestaat uit een leuke groep tuinders die het
erg gezellig met elkaar hebben en heel bereidwillig zijn
om hun rol als gastheer en gastvrouw vanachter de bar te
vervullen. Aan het eind van het seizoen hebben Remko
en Iris Schouten vanwege drukke privé omstandigheden
hun rol als coördinator van de Barcommissie neergelegd.
Marian Rozendaal volgt hen op, maar wil er nog graag een
coördinerend maatje bij. Wie meldt zich voor die schone
taak?

Bouwcommissie
De Bouwcommissie heeft in 2017 weer met genoegen
haar taken verricht zoals het taxeren van huisjes die in
de verkoop gaan en het behandelen van bouwaanvragen
(adviseren en goedkeuren). Iedere eerste zaterdag van
de maand hield zij in het Houten Huis spreekuur voor
tuinders met bouwtechnische vragen. De commissie deed
dat aanvankelijk met zes mensen, maar later vanwege
vertrek van het tuinpark van het gewaardeerde lid Michel
Kiburg met vijf mensen. Er is in het najaar een klusteam
opgestart, dat kleine onderhoudswerkzaamheden op
het tuinpark gaat verrichten met hulp van tuinders die
op zaterdag hun werkbeurt doen. De veiligheidscontrole
rond de gasflessen en gasaansluiting bij de tuinhuisjes (een
gasslang gaat maar circa vijf jaar mee) , die in 2016 startte,
is in het verslagjaar doorgezet. Veel energie is gestoken
in het opschonen van het ‘botenkerkhof’ bij de Weersloot
op complex 1. Eigenaren zijn gemaand hun boten van
naam en tuinnummer te voorzien en hun boot tijdens het
winterseizoen op hun tuin te stallen. Doel is te voorkomen
dat de oever daar een rommelige stallingsplek en kerkhof
van niet en weinig gebruikte boten wordt.

Cordaancommissie
Iedere week komen zeventien cliënten van Cordaan naar
ons tuinpark voor een gezonde en fijne dagbesteding in
de open lucht. De verstandelijk gehandicapten worden
vergezeld door drie begeleiders van Cordaan. De twee
vrijwilligers-tuinders van de Cordaancommissie coördineren
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de wekelijkse bezoeken en werkzaamheden. En zo is het
iedere dinsdag van elf tot half drie weer een klein feestje
op Wijkergouw. De cliënten werken in het openbaar groen,
snoeien de knotwilgen, ruimen takken op, schoffelen,
prikken papier en helpen individuele tuinders. Samen
lunchen is ook een belangrijke activiteit. Voor de Cordaancliënten is het buiten zijn, het gezellig samen dingen doen,
het uitje minstens zo belangrijk als het feitelijke tuinwerk
dat zij doen. Zij bezoeken Wijkergouw het hele jaar door.
Alleen bij heel slecht weer wordt het wekelijkse bezoek
afgeblazen. Toen er sneeuw lag, werd er gewandeld.
De Commissieleden zorgen ervoor dat ook Sinterklaas,
Pasen en verjaardagen worden gevierd met cadeautjes en
traktaties. De Cordaancommissie heeft goed en regelmatig
contact met de Tuincommissie om ervoor te zorgen dat de
werkzaamheden van de cliënten passen in het algemene
tuinbeleid.

In- en verkoopcommissie
Het hele jaar door waren vier tuinders (van wie één tijdens
het jaar gewisseld is) actief bij de in- en verkoop van
gasflessen, van accu’s en in de winkel. Eén van hen deed dat
in het kader van haar verplichte tuinbeurt, de drie anderen
geheel vrijwillig. De verkoop was iedere zaterdagmorgen
tijdens het seizoen geopend. De winkel had eind 2016 in het
kader van Natuurlijk Tuinieren alle producten die schadelijk
zijn voor natuur en milieu uit de schappen gehaald en
vervangen door milieuvriendelijker varianten. In 2017 waren
in de winkel dan ook alleen verantwoorde producten te
koop. De omzet van de winkel was 25% lager dan in het
jaar daarvoor. Ook de verkoop van gasflessen daalde in 2017
met 15%. De accuverkoop is gelijk gebleven. Het is niet
duidelijk waarom er minder mensen naar de winkel kwamen
en minder gasflessen verkocht zijn. Zijn producten elders in
de stad goedkoper? Blijven de mensen weg omdat ze niet
kunnen pinnen? We weten het niet en zijn benieuwd of u
daarvoor een verklaring heeft.

Interieurcommissie
Met plezier hebben de zes, in de loop van het jaar vijf, leden
van de Interieurcommissie iedere week het interieur van
de boerderij schoon gemaakt. Opruimen, vegen en soppen.
Kortom ervoor zorgen dat de boerderijruimte, de bar,
de toiletten en de bestuurskamer er weer netjes uit zien.
Dat doen we iedere zaterdagmorgen, behalve de eerste
zaterdag van de maand omdat het dan te druk is met de
inschrijving van nieuwe leden en de verkoop van tuinen.
Tijdens het schoonmaakwerk houdt de Interieurcommissie
de buitendeur dicht (de terrasdeuren zijn dan wel open)
en vragen we mensen die werkbeurten doen en andere
tuinders gebruik te maken van het toilet van Samen
Sterk. Dat is voor de schoonmakers prettiger werken. De
Commissie kan nog wel een paar leden erbij gebruiken. Met

zeven of meer leden kunnen we ook de extra klussen die we
eenmaal per maand doen zoals ramen lappen en toilettegels
afnemen, beter bolwerken en zijn we minder kwetsbaar bij
ziekte van iemand.

Kascommissie
In 2017 heeft de Kascommissie de controles met vier
personen uitgevoerd. Het is helaas niet gelukt een vijfde
persoon aan te trekken. Dit betekent dat een van onze
leden nu langer deel uitmaakt van de commissie dan de
voorgeschreven vijf jaar. Gelukkig doet zij dit graag. Wij
hebben in 2017 intensief en prettig met de penningmeester
van het bestuur samengewerkt. Drie commissieleden
hebben de ‘Bijeenkomst leden kascommissies tuinparken’,
georganiseerd door de Bond van Volkstuinders, bijgewoond.
De geboden informatie was zeer inzichtgevend en
ondersteunend voor onze controlewerkzaamheden. De
Kascommissie heeft de leden in het voorjaar kunnen
adviseren om het financiële beleid van het bestuur goed
te keuren. Zo ook de in het najaar voorgestelde begroting
voor 2018. Het advies om een plan op te stellen voor het
vernieuwen van de waterleiding is voortvarend opgepakt.
Het voltooien van de inventarisatie van alle roerende
goederen heeft wat meer tijd nodig.

Lunchcommissie
De zaterdaglunches in de boerderij, verzorgd door de
lunchcommissie onder de bezielende leiding van Nieko
Nierop, werden ook in 2017 weer goed bezocht. Er staan
geregeld rijen voor de lekkere soep, salades en broodjes.
Met drie nieuwe lunchclubleden kwamen er ook weer
verrassend culinair nieuwe gerechten op het menu
zoals fruitsalade, paprikasoep en citroenlimonade. De
lunchcommissie hoopt dat de tuinders hun zelfgemaakte
tuinproducten zoals jam en ander broodbeleg blijven
inleveren met naam en tuinnummer, zodat iedereen
die kan proeven en meegenieten van de oogst. Tijdens
de Tuinkunstdag heeft de lunchcommissie een high tea
verzorgd met een taartenbakwedstrijd. De ingebrachte
taarten werden tijdens de high tea geserveerd zodat
iedereen de inzendingen kon proeven. De lunches op
zaterdag zijn een mooie manier om medetuinders te
ontmoeten of verder te praten na de tuinbeurt maar ook de
zaterdagkranten worden gretig gelezen.

Redactiecommissie
Het Wijkergouwtje is ons glanzende magazine dat vier maal
per jaar verschijnt. De nieuwe vormgeving en formule van
het blad, die in 2016 tot stand kwamen, zijn in de smaak
gevallen bij de tuinders. Het afgelopen jaar is er hard aan
gewerkt om dat succes te continueren en uit te bouwen.
Het blad vindt ook zijn weg naar betrokkenen buiten
Wijkergouw en is daarmee een belangrijk visitekaartje van
Wijkergouw. Het is leuk om te constateren dat in tijden van
snelle digitale media zo’n klassiek medium als een gedrukt
blad zo’n belangrijke rol kan spelen in de onderlinge
communicatie, met vergaderstukken, nieuws van commissies
en verhalen over tuinders en tuinieren. Nadat Aleida

Verheus jarenlang verantwoordelijk was voor het blad, heeft
Thea Adriaansen die taak in augustus 2017 overgenomen.
Samen met Robert Oomen die de lay-out verzorgt, werd
in oktober nog het herfstnummer uitgebracht. Er zijn
enkele nieuwe rubrieken in het leven geroepen, waaronder
een kinderpagina ‘Tuinkinderen’ , een seizoensgebonden
pagina ‘In het seizoen’ en interviews met vrijwilligers ‘In
het Zonnetje’. Met het bestuur is overeengekomen dat de
middenpagina’s van onze glossy in kleur kunnen worden
gedrukt wanneer daar een leuke aanleiding voor is, zoals
het Stippenfeest. Ook is besloten om de informatie van
Natuurlijk Tuinieren op te nemen in het Wijkergouwtje en
deze niet meer als aparte digitale nieuwsbrief aan tuinders
te sturen. De inbreng van tuinders wordt ook in het nieuwe
jaar zeer op prijs gesteld (al is plaatsing niet altijd mogelijk
vanwege ruimtegebrek).

Tuincommissie
Het jaar begon traditiegetrouw met twee winterwerkbeurten
waarin vooral gesnoeid werd. Daarna richtten de zaterdagse
werkbeurten in het tuinseizoen zich op het overige
onderhoud van het algemeen groen. Een aantal tuinders
heeft zich verbonden aan een ‘speciaal project’ zoals de
boerderijtuin, vlindertuin, speeltuin, bos/composteren,
stapelmuur en de vogelsingel. Dat leidde tot mooie
resultaten. Deze tuinders doen dit voor hun werkbeurt,
maar besteden er meer uren aan. De tuinders waren in 2017
zelf verantwoordelijk om digitaal via Supersaas hun eigen
rooster van verplichte werkbeurten te plannen. Dat was
voor iedereen wennen, maar de meningen over Supersaas
zijn overwegend positief. De laatste werkbeurt van het
seizoen was een ‘bezem-werkbeurt’ die in het teken stond
van opbergen van materiaal en afvoeren van grof afval
(o.a. de boten) in de daartoe bestelde container. Tip voor
het komende seizoen: meld je werkbeurten tijdig aan en
stel dat niet uit! Twee jaar heeft de Tuincommissie samen
met de tuinders extra inspanningen verricht in het kader
van het project Natuurlijk Tuinieren. Dat betekent onder
meer aandacht voor meer inheemse planten en geen gif
meer te koop in de winkel. De tuincommissie gebruikt
waar mogelijk uitsluitend biologische producten. In 2017
werd na een workshop wilgentenen vlechten achter Samen
Sterk een kruidentuin aangelegd. Ook is een bloemenlint
gemaakt langs het hoofdpad bij de boerderij. We hebben
een bomenwandeling over het tuinpark georganiseerd.
Middels de nieuwsbrief Natuurlijk Tuinieren zijn tuinders
over de voortgang geïnformeerd. In september werd het
resultaat van onze inspanningen door de AVVN beoordeeld
en bekroond met het certificaat Natuurlijk Tuinieren met vier
stippen. De Tuincommissie gaat door met het werken volgens
de principes van natuurlijk tuinieren. In 2017 is voor het eerst
een gezamenlijke kapvergunning aangevraagd voor bomen
van het tuinpark en bomen in individuele tuinen. Vergunning
voor 37 bomen aangevraagd en voor dertig bomen
verkregen. Inmiddels zijn deze dertig bomen allemaal gekapt.
Het was veel werk om te organiseren, maar is ook goed
bevallen. Tot slot: Na zeven jaar trouwe dienst heeft Lune
Renardel in het najaar afscheid genomen als coördinator van
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de Tuincommissie, Gwen de Ruijter is haar opgevolgd. Lune,
duizend maal dank voor je grote inzet in al die jaren.

fouten gemaakt worden met het aflezen en doorgeven van
de meterstanden aan Waternet.

Waterleidingcommissie

Waterleidingvervangingcommissie

De uit twee leden bestaande Waterleidingcommissie is
verantwoordelijk voor de waterleiding op ons tuinpark
tot aan de hoofdkranen bij de huisjes. In 2016 heeft
zij een aantal spindels (hoofdkranen bij de huisjes) en
wateraftapkraantjes vervangen. Die waren verouderd
en werkten niet goed meer. De commissie heeft ook een
lekkage in de leiding gerepareerd.
Aan het eind van de winter van 2016/2017, toen het
water weer op de leiding gezet werd, stonden bij een
aantal huisjes de kranen open. Deze ‘spuiters’ leidden tot
verspilling van kostbaar drinkwater. Soms werden de kranen
pas na dagen dicht gedraaid. Afgelopen jaar werd voor
de tweede maal gewerkt met een flexibele afsluitdatum
van het water voor de winter. Het water wordt niet op een
vaste datum in november afgesloten, maar pas wanneer er
serieuze nachtvorst verwacht wordt. De ledenvergadering in
het najaar heeft besloten met deze flexibele waterafsluiting
door te gaan. De watermeters op de twee hoofdkranen
zijn door hun ongelukkige ligging diep in de vochtige
grond moeilijk te lezen. Het is gewenst deze meters op een
gebruikersvriendelijker manier te installeren, zodat er geen

Begin van de zomer heeft het bestuur de
Waterleidingvervangingcommissie (WVC) ingesteld met
als opdracht in beeld te brengen wat er allemaal moet
gebeuren en hoeveel het kost om de meer dan vijftig jaar
oude waterleiding van ons tuinpark te vervangen. De WVC
bestaat uit vijf tuinders, van wie twee bestuursleden. Deze
vijf mensen hebben in de zomer en het najaar intensief
informatie verzameld bij andere tuinparken, Waternet,
de Bond en uitvoerende bedrijven. Zij hebben met elkaar
besproken wat er allemaal moet gebeuren en hoe we dat
zouden kunnen uitvoeren. Er zijn ook sommen gemaakt
over de kosten en hoe we dat als tuinpark kunnen betalen.
De bevindingen van het onderzoek van de WVC zijn
gepresenteerd op de Bijzondere Ledenvergadering van 26
november. De ledenvergadering heeft toen besloten dat
het bestuur een plan moet maken voor vervanging van de
waterleiding, maar dat voordat dat daadwerkelijk gaat
gebeuren er eerst aan een aantal voorwaarden moet zijn
voldaan. Hoe het werk van de WVC wordt voortgezet, is
afhankelijk van de nieuwe opdracht die zij krijgt van het
bestuur.

Bind de kat
de bel aan
Met een zekere regelmaat
worden tuinders gewezen op de
regel om de katten binnenshuis
te houden. Desondanks zijn er
diverse loslopende exemplaren
op ons park. Hier zitten ook
bezoekpoezen bij.
Het broedseizoen voor de vogels is
begonnen. Bij deze het herhaalde
dringende verzoek om zeker in
de broedperiode de kat binnen te
houden. Daarnaast in ieder geval
een halsbandje met elastiek en
een belletje om te binden.
We zijn druk doende Wijkergouw ook voor vogels nog
aantrekkelijker te maken. We kunnen trots zijn als er
genesteld wordt. Het is meer dan onwenselijk wanneer deze
nestjes door loslopende huiskatten leeggeroofd worden.
Wilt u hier alstublieft uw medewerking aan verlenen.
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(Advertentie)

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

Toelichting op de jaarrekening 2017
Tekst: Nelleke Bosland, penningmeester

Algemeen
Bijgaand het overzicht van de resultaten over het jaar 2017.
Dit overzicht bestaat zoals elk jaar uit drie delen:
1 de balans
2 de cijfermatige en schriftelijke toelichting op de balans
3 Resultaten en begroting

Resultaten en begroting
We sluiten 2017 af met een positief resultaat van 8958 euro.
Er zijn een paar verschillen tussen begroot bedrag en
realisatie die dit veroorzaken:
• De kosten voor het water zijn lager uitgevallen omdat
Waternet een bedrag aan teveel betaald water in 2016
heeft teruggestort in 2017.
• Er is minder geld uitgegeven aan evenementen.
• De bouwcommissie heeft minder uitgegeven dan
begroot.
• Het Inschrijfgeld van aspirant-leden is fors hoger dan
begroot.
Aan de andere kant zijn er ook verschillen die negatief
uitvallen. Een voorbeeld hiervan is dat de bestuurskosten
hoger uitvallen dan ingeschat. De reden hiervan is dat de
kosten die het bestuur maakt via consumptiebonnen als
inkomsten naar de barcommissie geboekt zijn.

Verenigingsinkomsten
Opvallend is dat de verkoop van de winkel en gas in
vergelijking met andere jaren achter blijft. Een echte
verklaring hebben we tot op heden niet kunnen vinden.
Komt het door een ander aanbod van artikelen als gevolg
van Natuurlijk Tuinieren of kopen tuinders niet bij de winkel
omdat er niet gepind kan worden?
Wijkergouw heeft een jubileum uitkering ontvangen
vanwege het honderdjarig bestaan van de bond voor
volkstuinders.

Kasverschillen.

Dit moet per kwartaal worden afgerekend. Deze
belastingplicht is van toepassing voor de winkel, de bar, de
lunch en het terreintje. Daar zullen de vrijwilligers moeten
bijhouden welke artikelen verkocht zijn.
In 2017 zijn de tuinparken met terugwerkende kracht BTWplichtig. De bond heeft de afdracht en teruggave geregeld.
Over 2017 levert dit Wijkergouw ruim 1600 euro op.
Het bestuur maakt zich grote zorgen om de BTW-plicht die
dit jaar is ingegaan. We zijn van mening dat het ondoenlijk
is om van vrijwilligers een dergelijk administratieve last
te vragen. We hebben de bond laten weten dat we geen
vrijwilligers kwijt willen raken door deze nieuwe eis en
hebben de bond gevraagd mee te denken in een oplossing
in deze.
Dit kan extra controle, naheffing en eventuele boetes tot
gevolg hebben.

De balans
Op advies van de accountant van de bond zijn er
verschillende mutaties in de reserves van Wijkergouw
gedaan. Deze zijn zichtbaar op de balans.
Een aantal reserves is omgezet naar voorzieningen en de
algemene reserve wordt vanaf dit jaar continuïteitsreserve
genoemd.
De norm van de continuïteitsreserve is minimaal één maal de
verenigingsbijdrage en maximaal drie maal. We hadden om
deze reden te veel algemene reserve.
Een reserve is voor aanschaf van nieuwe zaken (bv machines,
een nieuwe waterleiding) of eenmalige uitgave bijvoorbeeld
een groot feest in het kader van een jubileum. Een
voorziening is voor onderhoud en komt grotendeels voort
uit het meerjaren-onderhoudsplan.

Er zijn in 2017 verschillende kasverschillen geweest met
een uiteindelijk tekort van 285 euro. Deze tekorten zitten
met name in de afrekening met de bar- en lunchcommissie.
Ondanks dat er afspraken gemaakt zijn over beter in- en
uittellen bij start en afronding van de dienst is het niet
gelukt de kasverschillen te voorkomen. Met de bar- en
lunchcommissieleden zijn voor 2018 nieuwe afspraken
gemaakt .

In de voorjaarvergadering is afgesproken met de leden
het negatieve resultaat van 2016, veroorzaakt door het
bijgestelde bedrag van de sleutelborg, te onttrekken aan
de algemene reserves en het positieve resultaat van 1863
euro dat daardoor ontstaat toe te voegen aan de reserve
waterleiding. De bond heeft deze mutatie niet doorgevoerd.
Dat betekent dat er een bedrag van 1863 euro minder in de
reserve waterleiding zit.

BTW – plicht

Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat 8958 euro
2017 over te boeken naar de reserve voor de waterleiding.

Over de verkoop van goederen moet BTW in rekening
worden gebracht en worden afgedragen. De betaalde BTW
over alle inkopen, die met de verkoop te maken hebben kan
teruggevraagd worden.

Tot slot
Diny Teekman, algemeen bestuurslid gaat de penningmeester
ondersteunen bij het beheer van het geld van Wijkergouw.
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Balans per 31-12-2017
ACTIVA

werkelijk

werkelijk

2017

2016

Vlottende activa

PASSIVA

werkelijk

werkelijk

2017

2016

Eigen vermogen

Voorraden

Reserves

Voorraad winkel

€ 6.632

€ 8.141

Reserve algemene middelen *)4

€ 65.427

€ 101.663

Voorraad buffet

€ 562

€ 508

Bestemmingsreserves *)5

€ 75.268

€ 93.410

€ 7.194

€ 8.649

Onverdeeld resultaat *)6

€ 8.958

€0

€0

-€ 3.720

€ 149.653

€ 191.353

€ 51.757

€0

€ 9.279

€ 9.055

€ 2.235

€ 4.558

Totaal vooraden

Resultaat lopend boekjaar
Vorderingen

Totaal reserves
€ 25

€0

€ 3.539

€ 3.138

€ 23

€ 290

€ 3.587

€ 3.428

Vorderingen op leden
Overige vorderingen *)1
Te ontvangen rente
Totaal vorderingen

Voorzieningen
Overige voorzieningen *)7
Langlopende schulden

Liquide middelen

Overige schulden

Kas

€ 579

€ 1.882

Kas (commissies) *)2

€ 518

€ 218

€ 209.041

€ 190.789

€ 210.138

€ 192.889

Banken *)3
Totaal liquide middelen

Depot en waarborgsommen *)8
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
afdelingen
Crediteuren
Overige schulden
Nog te betalen kosten *)9
Omzetbelasting
Totaal overige schulden

Totaal Actief

€ 220.919

€ 204.966

Totaal passief

€ 9.599

€0

-€ 1.604

€0

€ 10.230

€ 4.558

€ 220.919

€ 204.966

Toelichting op de balans
Vaste activa
Vlottende activa
Overige vorderingen (1)

€ 3.539

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

€ 3.539

Kas tuincommissie
Kas technische commissie
Totaal
Banken (3)
Rabobank NL72RABO0188678018
Rabobank spaarrekening NL50RABO1025160339
Totaal
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€ 209.041

Saldo begin 2017

Saldo eind 2017

€ 449

€ 175

€0

€ 3.162

€ 2.689

€ 50

€0

€ 152

€ 3.138

€ 3.539

Saldo begin 2017

Saldo eind 2017

€ 200

€ 500

€ 18

€ 18

€ 218

€ 518

Saldo begin 2017

Saldo eind 2017

€ 19.904

€ 17.865

€ 170.885

€ 191.176

€ 190.789

€ 209.041

Toelichting op de balans (vervolg)
Reserves
Reserve algemene middelen (4)

€ 65.427

Saldo begin 2017

Continuiteitsreserve (Algemene reserve)
Totaal

onttrekking

€ 101.663

€ 36.236

€ 101.663

€ 36.236

toevoeging

Saldo eind 2017

€0

€ 65.427

€ 65.427

Het verlies van 2016 is onttrokken aan de algemene reserve. Op verzoek van de accountant is de algemene reserve veranderd in een
continuiteitsreserve. Deze reserve heeft een minimum en een maximum. Het teveel in deze reserve is verdeeld naar diverse reserves en
voorzieningen
Bestemmingsreserves (5)

€ 75.268

Saldo begin 2017

Reserve nieuwe waterleiding

€ 42.665

Reserve onderhoud gebouwen

€ 27.006

onttrekking

toevoeging

Saldo eind 2017

€ 23.615

€ 66.280

€ 27.006

€0

€ 5.008

Reserve nieuw materieel

€ 11.802

Reserve onderhoud terrein

€ 5.008
€ 11.802

€0

Reserve inventaris

€ 3.980

Reserve elektrische installaties

€ 1.361

€ 1.361

€0

Reserve gas installaties

€ 1.588

€ 1.588

€0

€ 93.410

€ 41.757

Totaal

€ 3.980

€ 23.615

€ 75.268

In verband met een nieuwe verdeling van reserves en voorzieningen zijn er een aantal reserves overgeheveld naar voorzieningen.
Dit is in 2017 gebeurt met de reserve onderhoud gebouwen en de reserve onderhoud terrein. De reserve elektrische installaties en de
reserve gas installaties zijn samengevoegd met de voorziening onderhoud tuinpark omdat deze reserve niet meer noodzakelijk was.
De reserve nieuwe waterleiding is verhoogd door een aantal verkochte tuinen.
€ 8.958

Onverdeeld resultaat (6)

Saldo begin 2017

In 2017 is het onverdeeld resultaat van 2016 als volgt verdeeld:
€ 3.720

Onttrokken van de continuiteitsreserve (algemene reserve)

-€ 3.720
Saldo eind 2017

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

€ 8.958

€ 8.958

Voorzieningen
Voorzieningen (7)

€ 51.757

toevoeging

Saldo eind 2017

Vooorziening baggerwerkzaamheden

Saldo begin 2017
€0

€ 5.000

€ 5.000

Voorziening onderhoud gebouwen

€0

€ 27.006

€ 27.006

Voorziening onderhoud tuinpark

€0

€ 14.751

€ 14.751

Voorziening beschoeiing

€0

Totaal

€0

onttrekking

€0

€ 5.000

€ 5.000

€ 51.757

€ 51.757

De toevoeging aan de voorziening baggerwerkzaamheden en de voorziening beschoeiing komen uit de algemene reserve.
De toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen en onderhoud tuinpark komen uit de reserves.
Langlopende schulden
Nog te betalen kosten langlopend (8)

€ 9.279

Saldo begin 2017

Saldo eind 2017

Sleuteldeposito

€ 9.055

€ 9.279

Totaal

€ 9.055

€ 9.279

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten kortlopend (9)

€ 9.599

Saldo begin 2017

Saldo eind 2017

Nog te betalen kosten

€0

€ 9.599

Totaal

€0

€ 9.599

De nog te betalen kosten bestaat uit oa een nota voor bomenkap die nog verwacht wordt en OZB uit 2016 waarvan de nota in 2018 is
ontvangen.
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Resultaten en begroting
Tuinpark Wijkergouw
Baten
Baten leden
Rentebaten
Overige verenigingsinkomsten
Baten commissies
Onderhoudsbijdrage stadsdeel
Totaal baten
Lasten
Kosten leden
Algemene verenigingskosten
Verenigingsblad en drukwerk
Huisvesting
Kantoorkosten
Advieskosten
Bestuurskosten
Algemene kosten
Bankkosten
Kosten commissies
Onderhoudsbijdrage stadsdeel
Totaal lasten
Exploitatieresultaat
Byzondere Baten en Lasten
Onverdeeld resultaat

Werkelijk 2017

begroting 2017

Werkelijk 2016

Begroting 2016

*) 10

€ 13.481
€ 24

€ 13.500
€ 400

€ 10.256
€ 291

€ 13.500
€ 276

*) 12
*) 13
*) 22

€ 27.267
€ 25.571
€ 7.474
€ 73.817

€ 23.959
€ 26.400
€ 7.466
€ 71.725

€ 22.620
€ 26.305
€ 7.466
€ 66.938

€ 24.359
€ 25.700
€ 7.500
€ 71.335

*) 11
*) 15
*) 16
*) 17
*) 18
*) 19
*) 20
*) 21

€ 9.787
€ 4.711
€ 1.447
€ 6.838
€ 2.066
€0
€ 1.306
€ 354
€ 427
€ 28.985
€ 7.474
€ 63.395

€ 13.500
€ 7.400
€ 1.100
€ 11.300
€ 3.930
€0
€ 700
€ 3.100
€ 215
€ 31.350
€0
€ 72.595

€ 15.695
€ 942
€ 1.196
€ 10.532
€ 2.002
€ 3.100
€ 18
€ 1.115
€ 206
€ 24.063
€ 7.466
€ 66.335

€ 13.500
€0
€ 1.100
€ 14.250
€ 2.110
€0
€ 500
€ 100
€ 225
€ 32.050
€ 7.500
€ 71.335

€ 10.422
€ 1.464
€0

-€ 870
€0
€0

€ 603
€ 4.323
€0

€0
€0
€0

€ 8.958

-€ 870

-€ 3.720

€0

*) 14
*) 22

*) 23

Resultaat boekjaar (winst +/verlies -)
*) zie specificatie

Specificatie resultaten en begroting
Tuinpark Wijkergouw
Baten leden (10)
Berekend waterverbruik
Berekend vuilafvoer
Totaal baten leden
Kosten leden (11)
Waterverbruik
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer
Totaal kosten leden
Er is in 2017 een correctie gekomen van
Waternet waarbij wij een groot bedrag
hebben terug gekregen
Overige verenigingsinkomsten (12)
Berekende bijdrage afdeling
Inschrijfgeld aspiranten
Berekend entreegeld
Berekende boetes
Berekende taxaties
Diverse opbrengsten
Totaal overige verenigingsinkomsten
In de diverse opbrengsten zit oa de jubileum
uitkering van de BVV
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Werkelijk 2017

begroting 2017

Werkelijk 2016

Begroting 2016

€ 10.001
€ 3.480
€ 13.481

€ 10.000
€ 3.500
€ 13.500

€ 7.232
€ 3.024
€ 10.256

€ 10.000
€ 3.500
€ 13.500

-€ 5.848
-€ 3.939
-€ 9.787

-€ 10.000
-€ 3.500
-€ 13.500

-€ 11.066
-€ 4.629
-€ 15.695

-€ 10.000
-€ 3.500
-€ 13.500

€ 22.275
€ 1.580
€ 980
€ 100
€ 25
€ 2.307
€ 27.267

€ 21.809
€0
€ 2.000
€ 150
€0
€0
€ 23.959

€ 20.089
€ 1.275
€ 980
€ 225
€0
€ 51
€ 22.620

€ 21.809
€ 1.000
€ 1.400
€ 150
€0
€0
€ 24.359

Tuinpark Wijkergouw

Werkelijk 2017

begroting 2017

Werkelijk 2016

Begroting 2016

€ 4.974
-€ 4.332
-€ 99
€ 543

€ 8.650
-€ 6.787
-€ 100
€ 1.763

€ 7.862
-€ 3.972
-€ 680
€ 3.210

€ 7.500
-€ 4.000
€0
€ 3.500

Accu's en gas
Verkoop gasflessen
Verkoop en opladen accu's
Inkoop gas
Inkoop accu's
Totaal accu's en gas

€ 9.343
€ 1.276
-€ 9.373
-€ 956
€ 290

€ 11.850
€0
-€ 9.483
€0
€ 2.367

€ 12.024
€ 1.630
-€ 11.236
-€ 911
€ 1.507

€ 12.500
€ 1.200
-€ 10.000
-€ 500
€ 3.200

Kantine
Verkoop kantine
Inkoop kantine

€ 4.728
-€ 2.909

€ 5.900
-€ 4.000

€ 4.678
-€ 3.764

€ 4.500
-€ 4.250

-€ 167
€ 1.652

-€ 250
€ 1.650

-€ 511
€ 403

€0
€ 250

€0
-€ 770
-€ 770

€0
-€ 1.000
-€ 1.000

€0
-€ 125
-€ 125

€0
-€ 2.900
-€ 2.900

€ 5.250
€0
€0
-€ 169
-€ 10.210
€0
€0
-€ 5.129

€0
-€ 1.790
-€ 200
-€ 300
-€ 7.240
€0
-€ 200
-€ 9.730

€ 111
€0
€0
-€ 108
-€ 2.751
-€ 4
€0
-€ 2.752

€0
-€ 2.300
-€ 200
-€ 300
€0
-€ 7.400
-€ 200
-€ 10.400

€ 25.571
-€ 28.985

€ 26.400
-€ 31.350

€ 26.305
-€ 24.062

€ 25.700
-€ 32.050

Algemene verenigingskosten (15)
Onderhoud complex
Aanschaf gereedschap en klein materieel
Onderhoud gereedschap en machines
Totale algemene verenigingskosten

-€ 4.603
-€ 5
-€ 103
-€ 4.711

-€ 7.400
€0
€0
-€ 7.400

-€ 571
-€ 219
-€ 152
-€ 942

€0
€0
€0
€0

Verenigingsblad en drukwerk (16)
Advertentie opbrengsten
Verenigingsblad en drukwerk
Totaal verenigingsblad en drukwerk

€ 189
-€ 1.636
-€ 1.447

€ 400
-€ 1.500
-€ 1.100

€ 305
-€ 1.501
-€ 1.196

€ 400
-€ 1.500
-€ 1.100

Huisvestingskosten (17)
Onderhoud gebouwen
Onderhoud inventaris

-€ 1.960
€0

-€ 1.850
-€ 1.250

-€ 1.996
-€ 10

-€ 4.500
-€ 1.000

Baten en lasten commissies (13 en 14)
Winkel
Verkoop winkel
Inkoop winkel
Kosten inkoopcommissie
Totaal winkel
In de verkoop zit € 1814,00 van het terreintje

Kosten barcommissie
Totaal Kantine
In de verkoop is voor € 293,25 omgezet
voor de klaverjas en € 2.386,84 voor de
lunchcommissie. Het restant ad € 2,047,91
was algemene baromzet
Onstpanningscommissie
Opbrengst ontspanningscommissie
Kosten ontspanningscommissie
Totaal ontspanningscommissie
Diverse commissies
Opbrengst commissies
Kosten Bouw- en taxatiecommissie
Kosten arbocommissie
Kosten waterleidingcommissie
Kosten tuincommissie
Kosten technische commissie
Kosten overige commissies
Totaal diverse commissies
De opbrengst commissies betreft bomenkap
waar ook inkoopnota's tegenover staan
Totale baten commissies (13)
Totale lasten commissies (14)
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Schoonmaakkosten
NUON/Waterzuivering/OZB
Beveiliging
Overige huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten

Werkelijk 2017
€0
-€ 3.201
-€ 945
-€ 732
-€ 6.838

begroting 2017
-€ 200
-€ 7.000
-€ 1.000
€0
-€ 11.300

Werkelijk 2016
-€ 1
-€ 6.252
-€ 610
-€ 1.663
-€ 10.532

Begroting 2016
-€ 200
-€ 7.000
-€ 1.550
€0
-€ 14.250

Kantoorkosten (18)
Kantoorkosten algemeen
Verzekering
Contributies en abonnementen
Porti
Telefoon
Internetaansluiting
Automatiseringskosten
Diverse lasten
Totaal kantoorkosten

-€ 256
€0
-€ 50
-€ 170
-€ 60
-€ 913
-€ 15
-€ 602
-€ 2.066

€0
€0
€0
-€ 50
-€ 780
-€ 2.000
€0
-€ 1.100
-€ 3.930

-€ 295
€0
€0
-€ 245
-€ 610
-€ 89
-€ 538
-€ 225
-€ 2.002

-€ 750
-€ 50
€0
-€ 50
€0
-€ 1.000
€0
-€ 260
-€ 2.110

Advieskosten (19)
Administratie- en advieskosten
Totaal advieskosten

€0
€0

€0
€0

-€ 3.100
-€ 3.100

€0
€0

Bestuurskosten (20)
Bestuurskosten
Consumpties medewerkers
Vrijwilligersvergoeding
Totaal bestuurskosten

-€ 679
-€ 215
-€ 412
-€ 1.306

€0
-€ 300
-€ 400
-€ 700

-€ 18
€0
€0
-€ 18

€0
-€ 100
-€ 400
-€ 500

Algemene kosten (21)
Representatie
Evenementen
Diverse algemene kosten
Totaal algemene kosten

-€ 36
-€ 318
€0
-€ 354

-€ 100
-€ 3.000
€0
-€ 3.100

€0
-€ 697
-€ 418
-€ 1.115

-€ 100
€0
€0
-€ 100

€ 7.474
-€ 7.474
€0

€ 7.466
€0
€ 7.466

€ 7.466
-€ 7.466
€0

€ 7.500
-€ 7.500
€0

-€ 1.179
-€ 285
-€ 1.464

€0
€0
€0

-€ 4.392
€ 69
-€ 4.323

€0
€0
€0

Onderhoudsbijdrage stadsdeel (22)
Onderhoudsbijdrage stadsdeel
Kosten onderhoudsbijdrage stadsdeel
Totaal onderhoudsbijdrage stadsdeel
Bijzondere baten en lasten (23)
Overige bijzondere baten en lasten
Kasverschillen
Totaal bijzondere baten en lasten
Deze kosten worden grotendeels veroorzaakt
door het ophogen van het bedrag van het
sleuteldeposito naar de juiste waarde op de
balans

Salsa in de Boerderij
Fitness voor alle leeftijden

(vrouwen en mannenkant naar keuze)
Kosten ongeveer € 50,00/10 lessen
Het idee is om elke tweede en vierde zondag van de maand, na de lessen van het zangkoor,
in de boerderij Salsalessen te gaan geven, van 13.30 tot 14.30 uur. De lessen worden gegeven
door Patricia en Roel. Er kan zowel de mannenkant als vrouwenkant worden geleerd, naar
keuze.
Ben je enthousiast, stuur dan een SMSje naar Leticia op 0614640600
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Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere
diensten

Inkoop winkel: Wil Tim
Gasverkoop: Wim Hilgers

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

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

Accudienst/Technische commissie: André Tuin

Waterleidingcommissie: Willem Vringer,
Ben Suurendonk

ARBO: Carien Ruijter, Tom Perquin

Materiaalbeheer: Willem Vringer

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

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

Barcommissie: Judith Olbers, Renee Dekker, Ingrid
Dekker, Leoni Schimmelpennink, Agnes Elling, Janny
Hofman, Marian Rozendaal
Redactiecommissie: Thea Adriaansen (redactie),
Robert Oomen (vormgeving)

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

EHBO: Marcel Monsuur, tuinnr. 191

Verzekeringszaken: Formulier aanvragen bij het bestuur

BEDKASTEN

De grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN

Wat maakt Easy Living
zo uniek?

• Permanente expositie van meer dan 80 slaapbanken en 8 bedkastenprogramma’s in het
betere genre.
• Slaapbanken en bedkasten in alle gangbare
maten (1- en 2-persoons, twijfelaars en litsjumeaux).
• 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

-

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!

SHOWROOM
Middenweg 109-113A,
1098 AH Amsterdam.
Tel. (020) 663 11 61
internet:
http://www.slaapbanken.nl
e-mail: easy@open.net
Uitgebreide kleurenfolder op aanvraag
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ALARMNUMMERS
Brandweer 112
Ambulance 112
Politie 112 of
0900-8844 (geen spoed)
Huisartsen Duyn & Simons
Schellingwouderdijk 240, tel. 020-4904231
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 is het bos
geopend. Je kan daar je tuinafval afleveren om tot compost
te laten verwerken en takken om te laten hakselen.
VUILNISHOK
De vuilcontainerplaats is geopend elke zaterdag van 9.00
uur tot 12.30 uur en elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur

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

’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 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.

