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Correspondentie:
Tuinpark Wijkergouw
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam
Telefoon: 020-4904567
Email: tuinparkwijkergouw@gmail.com
Website: www.wijkergouw.nl
Bankrekening: NL 72 RABO 0188678018 t.n.v. Wijkergouw
Vermeld bij alle correspondentie ook uw tuinnummer!
Spreekuur bestuur
Het bestuur is van 1 april tot en met 1 oktober op zaterdag van
11.00 uur tot 12.00 uur aanwezig in de bestuurskamer in de
boerderij. Voor informatie, vragen en opmerkingen kunt u ook
mailen naar tuinparkwijkergouw@gmail.com
Heeft u bouwtechnische vragen?
Iedere eerste zaterdag van de maand tijdens het tuinseizoen zit
de bouwcommissie van 11.00 uur tot 13.00 uur voor u klaar in
het Houten Huis, naast Samen Sterk
Email: bouwcommissiewijkergouw@hotmail.com
Heeft u vragen aan de tuincommissie?
Er is op vrijwel elke zaterdagochtend tijdens de werkbeurten van
09.00 uur tot 12.30 uur iemand van de tuincommissie aanwezig
op de paden of in Samen Sterk. U kunt uw vraag ook altijd
stellen aan de coördinator van de tuinbeurt of mailen naar
tuincommissiewijkergouw@gmail.com
Colofon
Redactie: Thea Adriaansen; Vormgeving: Robert Oomen. Vaste
medewerkers: Klaas Breunissen, Emma & Emma, Michael Kerkhof
en Joke van Pel. Tekst en foto’s: Thea Adriaansen, tenzij anders
aangegeven. Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor
het volgende nummer is 1 juli 2019. Digitaal aan te leveren
per e-mail naar wijkergouwtje@gmail.com, of per post aan
Redactie Wijkergouwtje, 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.

Redactioneel
Lentekriebels, wie heeft ze niet.
Maar, is het de ene dag heerlijk weer met 20 graden
en kan ik in mijn T-shirtje in de tuin aan het werk, de
volgende dag overweeg ik toch maar weer mijn schaatsen
uit het vet te halen. Want het is pas april, dus alles is
mogelijk.

Natuurlijk zijn er ook de andere vaste rubrieken, de
voorbereidende stukken van het bestuur voor de ALV
op 18 mei a.s., de nodige tips en alles wat het verder
waard is om in het Wijkergouwtje op te nemen. Wilt u
ook iets in het Wijkergouwtje kwijt? Een leuk (of minder
leuk) verhaal, een tekening, tips voor andere tuinders?
Stuur een mailtje naar wijkergouwtje@gmail.com of
naar Redactie Wijkergouw, Wijkergouw 30, 1023NX
Amsterdam.
Ik wens iedereen veel leesplezier.

Ik was ontzettend nieuwsgierig of de warme en
droge zomer van 2018 nog invloed zou hebben op de
plantengroei van dit jaar. Wat ik zie, is dat bepaalde
planten uitbundiger groeien dan andere jaren, terwijl
sommige planten, m.n. mijn varens, het behoorlijk
moeilijk hebben. Maar er zijn ook planten, die zich er
allemaal niets van aan getrokken hebben en gewoon
doorgaan met wat ze elk jaar doen.

Thea Adriaansen

Inhoud
Redactioneel
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In dit nummer leest u een aantal artikelen over zaken
die spelen rondom ons tuinpark en op ons park van
invloed (kunnen) zijn. Zo schreef Leonie Schimmelpennink
een artikel over het behoud van groen in Noord en het
overleg daarover met Saskia Groeneveld van het Dagelijks
Bestuur van Amsterdam Noord. Klaas Breunissen ging
naar een ‘meedenksessie’ van de gemeente Amsterdam
over de nieuwe gemeentelijke groenvisie. De vraag was:
Hoe ziet Amsterdam er over 30 jaar uit. Wilt u ook dat
Amsterdam groen en sappig blijft? Ook hier speelt de
toekomst van de tuinparken in het algemeen een rol. Hij
doet verslag in ‘De Buitenwereld’.

De Buitenwereld
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Verder is er een vervolg op het artikel over Septictanks
van Ellen Burgwal uit het winternummer. Dit keer de
ervaring van Gunter Schwandt met nog meer tips en trucs.
In ‘In ’t Zonnetje’ wordt Marian Rozendaal door Joke van
Pel geïnterviewd. Ik vond het leuk en inspirerend om haar
verhaal te lezen. Wat een duizendpoot.
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In het seizoen:

Lente

Foto’s: Nelleke Bosland, Pxhere.com, Wikipedia.org e.a.

Het KNMI schrijft: Wanneer de zon loodrecht boven de
evenaar staat begint bij ons de lente. De astronomische
lente begint op het noordelijk halfrond meestal op 20
maart. De meteorologische lente begint op 1 maart. Dag en
nacht duren op de eerste lentedag overal ter wereld even
lang. Wikipedia vult aan: De koudste lente die door het
KNMI in Nederland is geregistreerd sinds 1706 was die van
het jaar 1962. De gemiddelde temperatuur bedroeg toen
6,7 graden. Het warmste voorjaar tot nu toe gemeten was
dat van 2007, met een gemiddelde temperatuur van 11,7
graden. Dit alles gemeten in De Bilt.

vrouwtje van de wilde eend, maar is een slagje kleiner. Het
mannetje is grijs/bruinig met een zwarte snavel en een zwart
achterlijf. De krakeend is nauw verwant aan de wilde eend
en sterk toegenomen in Nederland. Hij broedt veel later in
het voorjaar dan de wilde eend, in ruigte bij zeer voedselrijk
water. Een blijvende aandacht voor waterkwaliteit is dus
belangrijk voor de krakeend. Bedreigingen van de soort zijn
vervuiling en verstoring van wetlands door recreatie. Het
feit dat dit echtpaar hier zwemt is dus weer een teken, dat
we goed bezig zijn op ons park.

Lieveheersbeestjes
Rond deze tijd komt de natuur weer tot leven, planten en
dieren komen uit hun winterslaap. Op mijn tuin ontdek ik
een explosie van lieveheersbeestjes, dus ik zal weinig last
hebben van luizen dit jaar. Ach, aten ze maar slakken…
Alhoewel dat van die luizen ook niet zeker schijnt te zijn.
Die worden n.l. alleen gegeten door de larven van de
lieveheersbeestjes, maar die larven schijnen weer gegeten te
worden door mieren, las ik ergens. Overigens eten die larven
niet alleen luizen, maar eigenlijk alles wat niet te groot
is. Dus eten de Aziatische lieveheersbeestjes (een grotere,
invasieve exoot) ook de larven van het kleinere inheemse
lieveheersbeestje, waardoor deze het weer moeilijk heeft
en de exoot oprukt. Kunt u het nog volgen? Het is eten én
gegeten worden.
Krakeenden

Piet

Larve lieveheersbeestje

Krakeenden
In de sloot langs de Vogelsingel zwemt weer het echtpaar
Krakeend, zoals al een aantal jaren in de lente. Ze zwemmen
rustig heen en weer, en snacken wat van het beschikbare
groen. Het vrouwtje heeft een oranje snavel en lijkt op het
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In diezelfde sloot ontdekte
ik een paar dagen eerder
een Geelwangschildpad,
een exoot. Gedumpt? Hoe
redt hij/zij zich hier? Ik ga
op zoek op Internet. Het
is een moerasschildpad
uit het zuiden van de
VS, waar een subtropisch
klimaat heerst. Ze hebben
uit het water stekende
delen nodig om, liefst in
groepen, te kunnen zonnen.
Zo ontdekte ik hem ook. Hij zat, in z’n eentje, te zonnen
op een stuk drijvend hout. Geelwangschildpadden eten
hoofdzakelijk vis en waterplanten. Ons klimaat is te koud
voor succesvolle voortplanting, maar sommige dieren
kunnen zich jarenlang handhaven. In Nederland komen

van nature geen zoetwaterschildpadden voor. Exotische
zoetwaterschildpadden worden als huisdier gehouden.
Uitgezette exemplaren komen in allerlei wateren voor;
vooral in stedelijke gebieden. Ik heb een melding ingevoerd
op Waarneming.nl. Buurvrouw Nelleke en ik hebben hem/
haar Piet gedoopt.

Amfibieën
In mijn piepkleine vijver, doorsnede 1 meter, heb ik mijn
eerste groene kikker van dit jaar weer ontdekt. Elk jaar
komen ze op bezoek, meestal een stuk of zes. Broeden
doen ze er niet, maar ze genieten er van het zonnetje. En ik
geniet van hun aanwezigheid. Waarschijnlijk overwinteren
ze in de vijver van de buren, of in de sloot achter mijn
tuin. De groene kikker behoort tot de amfibieën, net als
de bruine kikker en de gewone pad. De bruine kikker
overwintert zowel op het land als in het water. Op het land
tussen bladeren, onder boomstammen en onder stenen en
in het water op de bodem van vijvers. Een hoopje stenen,
takken en blad op uw tuin helpt deze dieren.
Padden hebben een ruwere huid en kortere achterpoten,
waardoor zij eerder lopen dan springen. De gewone
pad kiest voor overwintering op het land in dezelfde
omstandigheden als de bruine kikker, maar hij kan zich
zelf ook ingraven in losse grond, door een achterwaartse
beweging met de achterpoten. In het vroege voorjaar
trekt de gewone pad naar de voortplantsingspoelen, de
z.g. Paddentrek. Zij zetten hun eitjes af in lange snoeren,
liefst aan de rand van de poel, in de buurt van planten.
De bruine kikker zet in het vroege voorjaar (maart) grote
klompen kikkerdril af in het ondiepe deel van het water,
daar waar dat het snelste opwarmt. De zwarte eitjes in de
klomp zijn omgeven door een gelatineachtige massa, die
in het begin voeding is voor de kikkerlarven. De groene
kikker overwintert langer en is dus ook pas later zichtbaar
in de vijver. Het dril wordt dieper in het water afgezet in
een aantal kleine klompjes in de buurt van stengels van

waterplanten. De groene kikker is bekend vanwege zijn
luide concerten, vooral in de warmere zomernachten.
Kikkervisjes leven hoofdzakelijk van plantaardig materiaal.
Kikkers en padden eten veel insecten en (naakt)slakken
maar worden zelf gegeten door de reiger. Bovendien eten
waterinsecten en vissen de kikkervisjes. Ze vervullen een
grote rol in de voedselketen. Er is nog veel meer te vertellen
over kikkers en padden. Heel veel informatie kunt u o.a.
vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Kikkers.

Winterkoninkje

Winterkoninkje
Over de Vogelsingel vliegt het winterkoninkje heen en
weer. Dit is een van de kleinste broedvogels van Europa.
Broedt hij in de muur van Siem en komt bij mij dineren,
of is het omgekeerd? Hij verstopt zich regelmatig in mijn
Berberisstruik. Het winterkoninkje, (zijn Latijnse naam is
troglodytes troglodytes, dat betekent: holbewoner, een
verwijzing naar zijn bolvormige nest) is een klein, bruin
vogeltje met zijn kenmerkende omhoog gerichte staartje
en zijn heldere zang. In het voorjaar maakt het mannetje
zijn nest ongeveer een meter boven de grond op een
plek met voldoende dekking, zoals dicht struikgewas,
braamstruiken of een heg. Vaak maakt hij meerdere nesten
per territorium. Er kunnen wel 3 broedsels per jaar zijn, met
wel 5 – 8 jongen per nest. Het winterkoninkje eet met zijn
dunne, spitse snaveltje voornamelijk insecten en spinnen.
Ondanks zijn naam kan het winterkoninkje met zijn gewicht
van nauwelijks 10 gr. slecht tegen strenge winters, maar is
toch nog een van de talrijkste broedvogels in ons land. Het
winterkoninkje heeft meer dan 60, vaak streekgebonden
volksnamen. De Friese naam is tomke, wat in het Nederlands
klein duimpje betekent. In Noord- en Zuid-Holland werd de
vogel klein jantje genoemd. En een Vlaamse volksnaam is
poverke. Maar pover vind ik mijn winterkoninkje absoluut
niet.

Groene kikker
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De Buitenwereld
In deze rubriek behandelt Klaas Breunissen elke keer een onderwerp of
gebeurtenis waarvan de uitwerking ook afstraalt op ons tuinpark.

Groenvisie in de maak
‘Hoe ziet Amsterdam er over dertig jaar uit? Wilt u
ook graag dat Amsterdam groen en sappig blijft? We
horen graag van u hoe en waarom.’
Met die sappige tekst nodigde de gemeente Amsterdam
belangstellenden uit om eind maart mee te denken over de
nieuwe gemeentelijk Groenvisie. Veel groenliefhebbers en
vertegenwoordigers van natuurgroepen gaven gehoor aan
de oproep en kwamen af op de ‘meedenksessie’.
Groen in 2040
Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens voor Groen wees
op de vele verschillende soorten groen die er in en om de
stad zijn, van losse groenstrookjes tot het Vondelpark, van
volkstuinen tot het landelijk gebied van Noord.
Al dat groen speelt een belangrijke rol in het leven van de
Amsterdammers van nu. Maar hoe moet dat groen eruit
zien over dertig jaar in 2050? Probeer je voor te stellen wie
er dan in Amsterdam wonen en wat dan hun behoefte is.
De wethouder stelde zich de vraag heel persoonlijk en heel
praktisch. ‘Ik ben dan 73 jaar, mijn zoon is dan 38 jaar. Welke
groenbehoefte heb ik en mijn zoon dan?’
Welk groen hebben we nodig in het Amsterdam van
2050? Die vraag wil de gemeente in haar Groenvisie
beantwoorden. De opgave is lastig en groot. Er komen
meer mensen in Amsterdam wonen, de stad wordt voller,
we moeten het bestaande groen delen met steeds meer
mensen. Maar ook in 2050 hebben Amsterdammers groen
nodig. Om te ontspannen, om te genieten van vele soorten
planten en dieren, als hittedemper in een steeds warmer
wordend klimaat, om andere mensen te ontmoeten.
Groene kwaliteiten
Het dagelijks bestuur van de stad, d.w.z. het college
van burgemeester en wethouders, wordt sinds de

gemeenteraadsverkiezingen van begin vorig jaar gevormd
door GroenLinks, D66, PvdA en SP.
Deze vier partijen hebben met elkaar een coalitieakkoord
gesloten en daarin het volgende afgesproken over de
toekomst van het groen en blauw in de stad:
• ‘De uitbreiding van de stad moet met behoud van de
groene kwaliteiten van Amsterdam. Daarom bouwen
wij niet in de hoofdgroenstructuur. Waar mogelijk
vergroenen we de stad.
• Er komt een stedelijke visie voor groen in de stad. In
de huidige praktijk is het onderhoud groen op het
niveau sober. De inzet is om de ecologische kwaliteit te
verbeteren.
• Groen en parken worden verbonden door netwerken
van groene stadsstraten en groene verbindingen.
• We zetten in op een betere klimaatadaptie in de
openbare ruimte.
• Om de druk op het groen in de stad te verminderen
worden recreatieschappen beter op de kaart gezet.
Groen buiten de ring moet beter bereikbaar zijn en
toegankelijk voor Amsterdammers.
• Met waterschap en provincie werkt Amsterdam aan
het verhogen van het waterpeil in Waterland, om zo
veenoxidatie tot staan te brengen en biodiversiteit te
verhogen.
• Stadslandbouw wordt bevorderd, de huidige
voedselstrategie krijgt een vervolg.’
Toekomst volkstuinparken
De komende maanden vinden er nog meer bijeenkomsten
plaats over waar we met het groen in de stad naartoe
willen. Volgens de planning ligt er in de herfst een
conceptstuk waarop inspraak mogelijk is. Daarin schrijft
de gemeente dus ook op hoe ze de toekomst van de
volkstuinparken ziet. Begin 2020 zal de gemeenteraad de
Groenvisie vaststellen.

Culturele optredens op Wijkergouw. Gaan we dat in de toekomst vaker zien?
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Hoe kom ik van mijn grindtegels,
trottoirtegels of andere stenen af?
Als u van plan bent om de bestrating rond uw huisje te
veranderen wilt u misschien van die overtollige stenen af.
Sommige tuinders denken dat ze die wel kwijt kunnen op
het terreintje, maar na daar één keer op ingegaan te zijn
hebben we besloten dat niet meer te doen, want we raken
ze aan de straatstenen niet kwijt.
Maar hoe komt u er dan vanaf?
Afvoeren is een loodzware klus die niet alleen voor uw rug
maar ook voor een auto erg belastend is.
Het beste kunt u er stapelmuurtjes van maken. U kunt ze
natuurlijk 2 rijen dik rechtop zetten, maar om het aanzicht
een beetje speels te maken kunt u ze breken en de ruwe
kant aan de buitenkant laten. Stapel ze 30-50 centimeter
hoog om zo een verhoogde border te maken, liefst op een
zonnige plek.

mogelijkheden. Stapelmuurtjes geven meer perspectief
en, omdat het boven het gewone tuinniveau ligt, ook de
gelegenheid er andere soorten planten in kwijt te kunnen.
Er komt op deze manier plaats voor meer droogteminnende soorten en aan de rand kunt u hangende soorten
kwijt. Ook de gaatjes die door het stapelen van ongelijke
stukken steen ontstaan, geven u de kans die op te vullen
met speciale soorten. Alles met elkaar creëert u zo veel
meer mogelijkheden. Andere belangrijke winst: ook bijen,
hommels en vlinders profiteren van het grotere plantaanbod.

Het voordeel is, niet alleen bent u op een leuke manier van
uw stenen af, maar ook biedt het in uw tuin ineens andere

U kunt inspiratie opdoen bij de ‘stapelmuur van Siem’, bij de
ingang naar het parkeerterrein. Voor sommige stapelmuren
is een fundering noodzakelijk. Siem Smeding van tuin 98
is altijd bereid om u informatie te geven. Ook kunt u meer
lezen over stapelmuren op de website van Wilde Weelde,
https://www.wildeweelde.nl/zoeken?q=stapelmuren&zk=1 .
N.B. Regel uit het Regelement: let er op dat niet meer dan
1/3 van het tuinoppervlak verhard mag zijn. Daar vallen het
huisje, de schuur en/of kas ook onder. Stapelmuurtjes niet!!
Maar waar is Siem?

De Tuincommissie
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Dode vos op
Wijkergouw
Tekst en foto: Annemieke Timmerman, tuin 83

Op zondag 27 januari 2019 vond Mari-Jan (tuin 75) een
dode vos op het pad naast ’t Winkeltje, ongeveer tegenover
tuin 73. Op maandag heb ik het beestje in een plastic zak
gedaan en bij de Dierenambulance op het Voorlandpad 2
afgegeven. Na telefonisch overleg mocht het dier daarheen
worden gebracht voor nader onderzoek en crematie. De
stadsecoloog Martin Melchers bekijkt soms of het een
normale of natuurlijk dood betreft of dat er ziektes in het
spel zijn, waartegen de gemeente iets moet doen.
Ook de alternatieven heb ik onderzocht: zou er een
preparateur zijn die belangstelling heeft om het dier
op te zetten? Daarvoor heb ik gekeken op: http://www.
prepareren.nl. De suggestie om het dier op een rustige plek
te begraven heb ik verworpen: het is niet fijn als spelende
kinderen of andere dieren het lijk zouden vinden.
Na afwegen werd het dus de Dierenambulance. De vondst
betrof een wat ouder mannetje, dat waarschijnlijk is
aangereden, mogelijk al enkele maanden eerder. De oude
wond in de borst was niet ontstoken, maar wel slecht
geheeld en nog deels open. Hierdoor is de vos verzwakt

AED op
Wijkergouw

geraakt en heeft hij waarschijnlijk door de kou ‘t loodje
gelegd. Op vrijdag lag de vos nog niet op die plek, maar het
is mogelijk dat de vos daar later een holletje heeft gedraaid
in het hoge gras.
Wel apart, dit leven (en de dood) op een tuinpark. Toen
ik ermee bezig was, snapte ik heel goed hoe jagers zich
moeten voelen: het is toch een levend wezen geweest met
een ziel en een zaligheid dat je in een zak stopt... Ik hoop
dat de vos een mooi leven heeft gehad. Het mannetje was
in ieder geval wel wilskrachtig, om met zo’n wond door te
blijven lopen en te leven. Moge hij rusten in vrede!

De reden voor deze plek: de kast heeft geen elektronische
ventilatie en mag niet warmer worden dan 40 graden.
Hij mag dus niet in het directe zonlicht hangen en er mag
bijvoorbeeld geen vuur gestookt worden in de omgeving
van de kast.

Van het bestuur.

In het donker is de kast nog steeds zichtbaar d.m.v.
knipperende leds.
Het seizoen is weer begonnen en het AED-apparaat (dat
gedurende de winter in de boerderij werd bewaard i.v.m.
kou en vorst) is weer terug geplaatst in de groene AIVIAkast. Deze kast heeft een akoestisch signaal: zodra de
kast geopend wordt klinkt er gedurende 3 minuten een
geluidsalarm. De functie van dit alarm is tweeledig:
1. Iedereen in de omgeving wordt gewaarschuwd dat er
hulp nodig is en dat er iemand gereanimeerd wordt
of moet worden.
2. Het weerhoudt eventuele dieven ervan om het
apparaat mee te nemen.
Het betekent dus ook dat niemand de kast mag openen
als er geen reden voor is!!! Omdat de kast is verzegeld zal
snel duidelijk worden wanneer die tóch is geopend…
De kast hangt aan de stenen buitenmuur van de
boerderij, aan de kant van het fusthok, achter de zijdeur
die naar de bijkeuken cq bar leidt.
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Mocht het voorkomen dat het AED-apparaat gebruikt
moet worden en er is niemand in de buurt die weet hoe
dat moet, volg dan tóch de instructies van het apparaat
op. Zodra dit wordt geactiveerd (gebruiksaanwijzing
staat op de verpakking van het apparaat) zal een stem
je vertellen wat je moet doen. Als je precies doet wat de
stem zegt, kun je wellicht een leven redden….Let goed op
het moment waarop stroom wordt toegediend: dan mag
niemand de patiënt aanraken!
En uiteraard: bel zo spoedig mogelijk 112. Op de
achterkant van het ‘Wijkergouwtje’ staat wat te doen bij
noodgevallen en de adresvermelding voor hulpdiensten.
Dus: als U het alarmsignaal hoort, ga dan onmiddellijk
kijken wat er aan de hand is. Is er daadwerkelijk hulp
nodig, of is er een dief actief?

In de put – uit de put
Tekst en foto: Gunter Schwandt

In aansluiting op het vorige artikel “Ellen in septic
wonderland” geef ik hier onze ervaringen weer (huisje 56).
We hebben de tank ook leeg laten halen door het zelfde
bedrijf ‘Rioolservice Noord-Holland’ uit Opmeer. Binnen
24 uur was de opdracht verstrekt en de put geleegd. Het
bedrijf kwam met een kleine zuigwagen die geschikt is voor
het middenpad. We hadden de putdeksel geopend en in
40 minuten was het karwei klaar, vrijwel zonder stank. De
monteur spoot de inlaat, de uitlaat en de wanden schoon.
Er werd afgerekend in uurloon. Inclusief de rijtijd en het
lozen en inclusief BTW hebben we € 332,72 betaald. Dat is
minder dan de rekening voor Ellen, waarschijnlijk omdat
onze put gemakkelijk te bereiken was. Ze ligt direct naast
het hoofdpad.
Hoe vaak moet een septic-tank geleegd worden en waarom?
Dat hangt af van het gebruik en wat er in geloosd wordt.
Wij wonen er vrijwel de hele zomer en dat al 7 jaar. Ik schat
dat onze tank bij relatief intensieve bewoning om de 10 jaar
een beurt nodig heeft. Maar dan onder de voorwaarde, dat
de bacteriologische afbraak niet door vreemde stoffen en
Wc-papier belemmerd wordt.
Hoe zat het ook al weer met de septic-tank? Citaat uit
Wikipedia:
“In de septische put wordt sanitair afvalwater afkomstig
van toiletten, douche en bad gezuiverd door bezinking.

De bezinkbare delen worden van de vloeistof gescheiden
door de zwaartekracht. Dit bezonken materiaal is een
voedingsstof voor bacteriën. Deze maken een deel van het
bezonken materiaal vloeibaar en verwijderen het daarna.
Het inerte en niet verwijderde bezonken materiaal moet na
verloop van tijd geruimd worden door een ruimingsfirma.”
Wat kan er mis gaan?
Je moet bedenken dat de tank een inlaat en een uitlaat
heeft. Elke lozing wordt onmiddellijk kwantitatief
afgevoerd naar een overloop. Die moet dan wel open en
niet verstopt zijn. Anders krijg je een opstuwing in de inlaat.
En dan kun je niet meer doortrekken.
De hele tank is gevuld met waterige substantie. Onder ligt
het bezinksel (slib), boven drijft een laag “drab” van enkele
centimeters dik. Daar kan het niet verteerde Wc-papier in
zitten. Als de laag “drab” te dik is, kan ze voor de inlaat en
de uitlaat klonteren. Dan gaat het fout. Deze laag kan men
met een schep verwijderen. De hoeveelheid is twee a drie
emmers.
Wanneer de tank door de bodemdaling onder het slootpeil
gezakt is, houdt alles op. Dan moet u een nieuwe tank
van plastic kopen en (laten) ingraven. De materiaalkosten
bedragen ca € 500, stukken pijp mee gerekend. Dit is reeds
eerder in het Wijkergouwtje beschreven.
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TUINKINDEREN
Rubriek voor jonge Wijkergouwers

Er is weer een actie bij de
Albert Hein. Die gaat over
insecten en je kan daar
heel veel over aan de weet
komen. Maar iedereen
heeft natuurlijk hetzelfde
probleem: dubbele plaatjes.

Foto’s Felix Kalkman

Weet je dat we voor veel groente en fruit hulp krijgen van
insecten? Vooral bijen en hommels zijn superbelangrijk voor
het eten op ons bord.
En weet je dat een insect zes poten heeft? En dat die uit
een soort dunne buisjes bestaan die met spieren aan elkaar
vastzitten? Stel je eens voor dat jij zo in elkaar zit!
Dat ben ik:
Emma Kalkman

En dat ben ik:
Emma Schouten

Samen zijn wij de Twee Emma’s
Sport rebus

Wij vinden het erg leuk om
daar iets mee te doen. Dus
is er op 11 mei na de lunch
een ruilplaatjesdag. Er is ook
drinken voor als je al lang
bezig bent, er gaat ook een tafel staan waar je je dubbele
plaatjes achter kan laten voor als je niet zo veel tijd hebt.
Emma staat dan ook in de boerderij en als je heel graag
een insect op de tuin wil zien kan je aan haar vragen waar
je die het snelst ziet. Op het podium in de boerderij spelen
we pantomime. Er zijn dan kaartjes waar insecten op staan.
Als Emma zegt dat je een kaartje mag pakken pak je een
kaartje en ga je die nadoen zonder geluid. Degene die het
raad mag het volgende kaartje pakken en krijgt een punt.
Degene die de meeste punten heeft aan het einde, mag drie
plaatjes uitzoeken. Zoals de Partij voor de Dieren zegt: alle
beestjes helpen.
Groetjes, Emma & Emma

Afscheid PADNAMEN-Commissie
De Padnamencommissie heeft op de Nieuwjaarsborrel
(januari jl.) én in het Wijkergouwtje haar plan toegelicht:
we wilden niét de geijkte bomen-en bloemennamen
die je op zoveel tuinparken tegen komt, maar “speelse”
namen waarvan een deel ook verwijst naar het (natuurlijk)
tuinieren op Wijkergouw. Bovendien wilden we namen
gebruiken die als woordgrapje gezien c.q. gelezen konden
worden. Tuinders konden voorstellen in de ideeënbus
stoppen, óf later via de mail reageren. Er kwamen een
aantal mooie namen tevoorschijn die we heel graag wilden
gebruiken en goed pasten in ons plan.
Het bestuur gaf aan dat er duidelijkheid moest komen in de
drie delen van het park, en daar gingen we mee aan de slag.
Elk deel kreeg een thema én een eigen kleur.
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Helaas heeft het bestuur ons plan afgekeurd; zij vond het
weliswaar creatief bedacht, maar niet voldoende duidelijk
voor mensen die op bezoek komen en op zoek gaan naar
een huisje in een bepaalde laan. Daarop besloten we om
“de opdracht terug te geven aan het bestuur” en de huidige
padnamencommissie op te heffen.
De Wijkergouwse discussie over pad- en straatnamen is niet
uniek: ook op IJburg wordt erover gesteggeld…
We willen in elk geval iedereen bedanken die de moeite
heeft genomen om zijn/haar wens of idee bij ons te
droppen.
Pauline en Janny.

Tuindagboek van
Annemiek en Pieter Daems

Annemiek en Pieter bij hun huisje op tuin 211

Sinds oktober 2017 hebben we het huisje op Wijkergouw, en
daar hebben we al heel veel aan opgeknapt.

Het eerste voorjaar was een hele verassing. Wat er niet
allemaal spontaan uit de grond kwam…!

We hebben er onder andere nieuwe balken en een nieuwe
vloer in gemaakt.
Dat was een hele klus, alleen al om al het materiaal naar
het tuinhuisje te krijgen. Het hout moest natuurlijk allemaal
droog blijven want het moest ook nog geschilderd worden.
Maar het is gelukt.

En de eerste zomer op de tuin, ja, dat was natuurlijk een
feest; de geweldige zomer van 2018. We hebben zelfs met
de deur open geslapen.
Later zij iemand:“Je moet uitkijken voor insluipers”.
Daar hadden we geen moment aan gedacht. Goede tip voor
komend seizoen.

De eerste keer baggeren van de sloot was ook een hele
uitdaging. Het vereist wel enige oefening om de modder
alleen op de slootkant en niet op je kleding te krijgen. Ook
dat lukte ons uiteindelijk.

Broedseizoen en snoeien

Hebt u een stekkie?

Bron: Vogelbescherming Nederland

‘Vogels broeden van 15 maart tot 15 juli.’ Dat is natuurlijk niet
helemaal juist - veel soorten beginnen eerder en veel gaan
langer door - maar deze data zijn gekozen om grofweg het
broedseizoen aan te geven. De meeste vogels nestelen, leggen
en broeden in die periode. Extra alertheid is dan op zijn plaats!
Het is dan ook onverstandig om in die maanden te snoeien of
andere werkzaamheden te verrichten op plaatsen waar vogels
kunnen broeden. Want hoewel we soms denken dat er in een
boom geen nestje zit, kan het zomaar gebeuren dat er tijdens
het zagen in een boom of struik plots een broedende vogel
opduikt. Nestjes zijn vaak goed verstopt, dus let goed op!

Zaterdag 11 mei a.s. Stekkenruildag!
Hebt u stekjes van de fuchsia, hortensia, of
wat dan ook, breng ze naar de boerderij.
Hebt u ze niet, maar wilt u wel een stekje,
kom ook!
Van 12.00 tot 14.00 uur gaan we inzamelen,
ruilen en meenemen. Er is dan ook lunch
van de lunch commissie. Groene gezelligheid
dus, tot de 11e!
Contactpersoon Yo, tuin 101 Yodeboer@
zonnet.nl
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In het Zonnetje
Tekst en foto: Joke van Pel

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

Marian Rozendaal

Voor wie Marian nog niet kent, Marian is de coördinator van
de barcommissie. En daar aan toegevoegd, ‘met behulp van
vele anderen’, want ‘wij zijn een gezellig enthousiast team’.
We spreken, waar anders, af in de boerderij waar ik haar
aantref bij de kassa met een stapeltje schone handdoeken.
‘Want die was hoort er ook bij hè’. Ze is nog even druk in
gesprek over een zoekgeraakt maar gelukkig alleen maar
verplaatst koffiezetapparaat. Ook worden vakantieperiodes
doorgenomen, de bar moet wel bezet zijn.

Verhuizen, of een buiten om de hoek
We gaan aan een tafeltje zitten en gaan in gesprek. Marian
is samen met haar man, Michael, in 2013 op Wijkergouw
neergestreken. De keus was of verhuizen naar buiten uit het
Plan van Gool, een wijk vlak naast het Buikslotermeerplein,
of zorgen voor een buitentje in de buurt. En dat werd een
volkstuin wat gelijk heel goed voelde; ‘het was alsof ik in
een klein dorpje terecht kwam’. Er was zelfs nog keuze uit
twee huisjes en een lege plek. Ze kozen voor de lege plek
en daarop werd vervolgens een nieuw huisje gebouwd.
Heerlijk, voorlopig geen zwaar onderhoud. Michael is de
tuinman van de grote aanpak, Marian doet het fijnere
tuinwerk. Van juni tot half september wonen ze op de tuin.
De kinderen, kleinkinderen en vrienden genieten mee van
het buitenleven.
Maar Marian wilde meer, mensen leren kennen. En toen er
een nieuwe coördinator voor de barcommissie werd gezocht
wist ze gelijk, dit ga ik doen.
Marian herinnert zich nog goed de eerste jaarvergadering
die ze bijwoonde. ‘Ik schrok van de sfeer, het leek wel een
Poolse landdag’. Ze voelde hoe twee kampen tegenover
elkaar stonden en elkaar niet wilden of konden begrijpen.
‘Dan heb je een voorzitter nodig die kan verbinden, die kan
uitleggen en de taal van een ieder kan spreken’. En dat is
een term die we ook nu weer zo vaak horen met alles wat er
in de wereld om ons heen gebeurt. De laatste jaren heeft ze
het bestuur als een gouden team ervaren.
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Marian Rozendaal

Onderwijs en bestuur
Marian heeft in het onderwijs gewerkt, als vakdocent
beeldende vorming en als intern begeleider. Vanuit deze
combinatie leer je kinderen weer heel anders zien en kun
je goed observeren en weten wat een kind nodig heeft.
Ook heeft zij aan het bestuur van het Montessori Lyceum
deelgenomen in een periode dat er een schaalvergroting
plaatsvond en de drie afzonderlijke scholen in een koepel
werden ondergebracht. Ik vraag hoe ze vanuit deze
ervaring kijkt naar het besturen van een tuinvereniging.
Wat Marian heel goed vindt werken is het inzetten van een
ervaren gespreksleider tijdens de jaarvergaderingen, een
zogenaamd technisch voorzitter. De gespreksleider stelt
grenzen en bakent de agendapunten af. De voorzitter heeft
dan alle ruimte om de sprekers, de gevoerde discussies en de
argumenten te horen en erop te kunnen reageren.
Terug naar de barcommissie. Wat doe je zoal als
coördinator? Allereerst zoeken naar mensen die mee willen
draaien in de commissie. En omdat het functioneren in
de barcommissie in ruil gaat voor een werkbeurt plannen
de mensen zichzelf in via het supersaas systeem. Verder
bewaakt Marian alle lijntjes met de commissies zodat zij
goed op de hoogte is van activiteiten waarbij het nodig is

dat de bar open is. Denk aan een rondleiding en activiteiten
van de tuincommissie, tijdens de jaarvergaderingen,
de rommelmarkt, huisjesverkoop en nieuwe leden, de
klaverjasclub op vrijdagavond enz.
Dan moet de voorraad bijgehouden worden, de inkoop
worden gedaan en zo af en toe eens goed schoongemaakt
worden. En de was. Marian benadrukt nog eens dat ze hier
niet alleen voor staat.
Marian zingt in het Wijkergouwkoor en in het Breedkoor
dat in de jaren zeventig in het Plan van Gool is opgericht.
‘Zingen is bevrijdend’ zegt Marian en ik kan daar helemaal
mee instemmen want nu zitten we op een gezamenlijk
hobbyspoor en zo wisselen we nog wat fijne ervaringen uit.
Wat zou Marian hier in deze ruimte graag anders willen?
“Het zou fijn zijn als de boerderij nog veel meer gebruikt
zou worden dan nu het geval is. Het is zo’n mooie ruimte.
Ze hoort het ook van oudere tuinders die met heimwee
terugdenken aan alle activiteiten in en rond de boerderij.
Ze haalt de drie concertjes aan die vanuit het
Grachtenfestival hier hebben plaatsgevonden, het optreden
van de Westerharmonie en het swingende optreden van de
Alien Moon Swinging Band . Wat zou het mooi zijn als dat
een traditie wordt. Kom met initiatieven is haar oproep.
Laten we bijvoorbeeld een serie middagen voor de kinderen
gaan doen, het was zo leuk om met ze te knutselen. Begin
met een planning, zet de dagen vast. Aan Marian zal het
niet liggen om hieraan een bijdrage te leveren.

Marian is een soroptimist
Aan het einde van het interview vertelt ze ook
maatschappelijk haar steentje bij te dragen aan het welzijn
van anderen. Marian is een soroptimist. Een wat? En ze
legt uit dat soroptomisten (sorores = zusters) hun kennis

en vaardigheden inzetten om de positie van vrouwen en
meisjes te verbeteren. Ooit ontstaan in Oakland, California,
omdat vrouwen geen lid mochten worden van de Lions
Club. Koningin Juliana was ook lid van de Soroptimisten
Nederland.
‘Je zet je heel praktisch in’ vertelt ze. Zo werkt Marian in
een Blijf Huis met kinderen die daar tijdelijk verblijven en
gaat met ze knutselen. Ook ondersteunt ze vrouwen die de
Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Kijk eens op de site
van deze club (www.soroptomist.nl) Er gaat een wereld voor
je open.
We zijn aan het einde van het gesprek gekomen en met een
dikke zoen gaan we als zusters uit elkaar.

Opruiming
Aanschaf van nieuw serviesgoed, dus opruiming van
het oude, op het werk van Lenny de Jong van tuin
145. Ze wist wel een goed doel. En zo kwamen er
dozen vol kopjes, bordjes, glazen, en koffiekannen naar
Wijkergouw en kregen een plek in de boerderij.
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Over het voortbestaan
van Wijkergouw!

Tijdens mijn wandelingen langs de IJ-oever
(Schellingwouderpark) met mijn hondje Berbertje,
ontmoette ik Brigitte Hofman. Zij is zeer actief en
betrokken bij het behoud van het groen in Amsterdam
Noord. Ze vertelde dat er een voorstel bij de gemeente
ligt voor aaneensluiting van het Schellingwouderpark
langs de Schellingwouderdijk, het Rietland bij de
Schellingwouderbrug en het Schellingwouderbreekpark,
tussen de Zuiderzeeweg en de Volendammerweg. Ik
opperde dat het wellicht goed voor ons voortbestaan zou
zijn als ook de tuinparken Wijkergouw en Rust en Vreugd
(aan de Paterslaan), zich zouden aansluiten. Samen staan we
sterker en de groengebieden grenzen immers aan elkaar.

•

•

•

Tuinpark Wijkergouw sluit vrijwel direct aan op het
Schellingwouderbreekpark en het Schellingwouderpark.
De tuinparken zijn ecologische van grote betekenis
wat betreft zeldzame flora en fauna. Wijkergouw
heeft in november 2017 het keurmerk Natuurlijk
Tuinieren gekregen en in augustus jl. de Europese Prix
Ecologique.
Beide parken zijn een belangrijk afwateringsgebied
door de vele sloten, die door de tuinders zelf worden
onderhouden (gebaggerd).
Beide parken worden gedeeld met de omwoners.
De parken zijn open van 1 april tot 1 oktober. Er wordt
door omwoners veelvuldig gebruik gemaakt van de
parken als wandelgebied.
De tuinparken worden door de tuinders zelf
onderhouden waardoor weinig onkosten voor de
gemeente.

Een goed idee, vond ze, en adviseerde mij ook een brief
te sturen aan Saskia Groeneveld (het dagelijks bestuur van
Amsterdam Noord).

•

Hieronder een fragment uit de brief, waarin werd verzocht
om aansluiting met bovenstaande parken:
• Beide tuinparken (Wijkergouw en Rust en Vreugd)
liggen geografisch dicht tegen elkaar aan.

Al snel kwam er een uitnodiging om te komen praten met
het dagelijks bestuur van Amsterdam Noord.
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Op 15 januari 2019 vond het gesprek plaats.

Aanwezig waren:
Saskia Groeneveld (lid Dagelijks Bestuur Amsterdam Noord)
met twee ambtenaren en een landschapsarchitecte.
Het Bestuur van Wijkergouw (Andrea van Pol en Diny
Teekman) en drie tuinders (Marga van Aalst, Yo de Bo en
ondergetekende).
Hieronder een samenvatting van het informatieve en
prettige gesprek:
Het blijkt dat Saskia Groeneveld de aaneensluiting van het
bestaande groen in Amsterdam Noord als speerpunt voor de
komende vier bestuursjaren op haar agenda heeft. Dus we
zitten meteen op dezelfde golflengte.
Saskia wil zich hard maken om het bestaande groen in
Amsterdam Noord te behouden en aaneen te laten sluiten.
Dat betekent verbinding van het bestaande groen van
Amsterdam Noordoost, dat begint bij Rust en Vreugd/
Wijkergouw via o.a. het Noorderpark naar Noordwest en
eindigt bij de Kadoelenbreek.
Als het stadsbestuur daarin slaagt heeft deze strook
aaneensluitend groen een grote meerwaarde. Denk aan
fauna, flora en wandelgebied. Het zal dan een tegenwicht
vormen voor de enorme bouwdrift, die nu in Amsterdam
Noord gaande is. Bovendien staan de afzonderlijke
groengebieden (waaronder Wijkergouw) sterker omdat zij
door aaneensluiting onderdeel worden van een grote strook
Groene Scheggen.
Saskia Groeneveld geeft te kennen dat zij het voortbestaan
van bovenstaande tuinparken belangrijk vindt. Maar
wij moeten ons dan wel inzetten om de routes door de
tuinparken in het seizoen openbaar te houden, zodat de
tuinparken ook echt een functie van park hebben voor
de omwonenden. Hiertoe is het van groot belang dat de

hekken van 1 april tot 1 oktober van ‘s morgens 08.00 uur
tot ‘s avonds 22.00 uur geopend zijn. Natuurlijk doen we dat
al maar soms zijn de hekken te vroeg dicht of te laat open.
Zo’n gesloten hek kan zich tegen ons keren.
Wat betreft het feitelijke voortbestaan van Wijkergouw en
Rust en Vreugd is er niets met zekerheid te zeggen. Tot 2025
blijft de situatie zoals die is.
Groengebieden die vallen onder Hoofdstructuur
Groen (zie info hierover op https://www.amsterdam.nl/
bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimteduurzaamheid/hoofdgroenstructuur/ ), worden beschermd
tot 2040, maar hoewel Wijkergouw en Rust & Vreugd ook
onder deze hoofdstructuur vallen, geldt die bescherming
helaas niet voor beide tuinparken. Deze twee parken
(binnen de A10 in Noord) staan als enige groenstroken
ingekleurd, wat betekent dat de mogelijkheid voor
bebouwing niet wordt uitgesloten.
Conclusie:
Zoals niets zeker is in het leven is ons voortbestaan dus ook
niet zeker. Maar er is wel een stap gezet, die kan leiden tot
behoud van ons mooie park.
Saskia Groeneveld heeft toegezegd ons op de hoogte te
houden van verdere ontwikkelingen.
Om de banden met Tuinpark Wijkergouw te verstevigingen
heeft ons bestuurslid Andrea van Pol, Saskia en haar team
uitgenodigd om in mei te komen lunchen op de boerderij
van Wijkergouw.
Leoni Schimmelpennink, tuin 60

Uit: Natuurwaarden in kaart 2016, Gemeente Amsterdam.
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Natuurlijk Wijkergouw
Tekst en foto: Marga van Aalst

Natuurlijk tuinieren

Onze projecten

Op ons park tuinieren we natuurlijk. Dat doen we allang:
in de jaren ’90 van de vorige eeuw begonnen tuinders hier
hun tuin op een natuurlijke manier te onderhouden. Ze
verbouwden groentes en onderhielden hun bloemen en
struiken zonder bij elke plaag meteen een chemisch middel
in te zetten. Maar niet bij alle tuinders was bekend welke
schadelijke gevolgen het gebruik van bestrijdingsmiddelen
heeft voor insecten, vogels, zoogdieren, bodem, water en
uiteindelijk onszelf. Onze aanvraag bij de AVVN voor het
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren in 2015 leidde een nieuw
tijdperk in. Het openbare deel van Wijkergouw werd vanaf
dat moment natuurlijk en duurzaam onderhouden. En we
organiseerden allerlei informatiebijeenkomsten om tuinders
voor te lichten over de mogelijkheden, schoonheid en
noodzakelijkheid van natuurlijk onderhoud en beleid.

De AVVN begeleidde ons van 2015 tot en met 2017
bij allerlei Natuurlijke trajecten, projecten, lezingen
en workshops. In 2017 ontving Wijkergouw een eigen
Keurmerk met het maximaal haalbare: vier stippen. In 2018
volgde ook nog een Europese prijs: Prix Ecologique.

Natuurlijk
op Wijkergouw

In de afgelopen drie jaar hebben we een aantal mooie
projecten opgezet en bestaande verbeterd: de stapelmuur
bij de ingang parkeerterrein, de natuurlijke speeltuin,
de vogelsingel, de vergraste buitenpaden, het
composteerbos en allerlei projecten
rondom de boerderij.
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Doe mee of organiseer zelf een project!

Rond de boerderij zijn de vlinder- en boerderijtuin opnieuw
ingericht om meer vlinders, bijen en andere insecten, vogels,
kikkers en padden aan te trekken. Daarnaast is er ingezet
op natuurlijk producten in de winkel, bloeiende planten
bij de toegangshekken naar het complex, een permanente
tentoonstelling in de boerderij, een kruidenpluktuin
achter Samen Sterk en diverse workshops, wandelingen
en lezingen. De meeste projecten zijn geadopteerd door
tuinders.
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Voor die projecten zoeken we mensen die daaraan mee
willen werken. Voor de moerastuin hopen we op een
tuinder met verstand van moeras op veengrond.
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moerastuin (naast Samen Sterk), de paddenpoel en wilde
bloemen stroken. In het bos gaan we een permacultuur-plek
oftewel voedselbos creëren.
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Ook zoeken we weer mensen die een kinderworkshop
willen geven, een tentoonstelling willen inrichten of lezing
willen organiseren over een leuk onderwerp. We hebben
wel wat ideeën, maar horen ook graag wat er leeft bij
andere tuinders. Meldt u aan bij de tuincommissie op
zaterdagochtend, of op tuincommissiewijkergouw@gmail.
com
Tuinders langs de buitensingels op complex 1 en 2
kunnen helpen door hun ‘overtuinen’ te beplanten met
lage, liefst inheemse beplanting en die stukjes zelf te
onderhouden. Deze overtuinen horen tot het algemeen
groen en zijn niet bedoeld om bij de tuin te trekken en
er zitjes, compostplekken o.i.d. te maken. Weet u niet
zeker of bepaalde planten geschikt zijn, vraag het aan de
tuincommissie.

Tiny houses
Het keurmerk Natuurlijk Tuinieren en het natuurlijk beheer
en onderhoud van ons park levert ons waardering van de
gemeente op. Maar die verwachten meer van tuinparken
als de onze. Gemakkelijker en meer toegang voor mensen
uit de buurt van zonsop- tot zonsondergang. En ook voor
onze eigen tuinders kunnen we de bewegwijzering wel
verbeteren. Zo kan iedereen genieten van de mooie tuinen
en huisjes. Er is niet veel fantasie nodig om ons tuincomplex
als een tiny houses community avant la lettre te beschouwen.

Het oog wil ook wat
Natuurlijk verschillen smaken en opvattingen over wat
rommel is of niet. Maar in het algemeen: sla geen rommel
op langs het openbare tuinpad, langs de singels of op de
overtuinen. Houd uw afval op uw tuin tot u het weg kan
brengen. Laten we met elkaar zorgen dat ons park de
natuurlijke en onmisbare overgang vormt van Landelijk
Noord naar het Waterlandplein. Een park waar de gemeente
geen omkijken naar heeft en waar de buren graag komen.
Een tuinpark met een eindeloze toekomst.

Het begin van het voedselbos.

Hakselaars gevraagd
Graag wil ik weer een dringende oproep doen voor extra mensen om de Hakselploeg compleet te krijgen.
Er zijn minimaal 2 Mensen (vrouwen/mannen) nodig.
Als er geen aanmeldingen komen dreigt de hakselploeg door een tekort aan hakselaars geen volledig seizoen te
kunnen volmaken.
We vragen dan ook dringend of mensen zich willen aan melden.
Beste medetuinders, zonder extra mensen gaat de hakselploeg mogelijk verdwijnen en dat moeten wij niet willen,
toch??
Neem contact op met: Cor Engelander tuin 68 of Dirk Langereis tuin 41, met het bestuur tuinparkwijkergouw@gmail.
com, met de Tuincommissie tuincommissiewijkergouw@gmail.com, of op zaterdagochtend tijdens de werkbeurten.
Groeten Cor en Dirk
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Van de
Tuincommissie
Het Bos
Inmiddels heeft iedereen wel de ravage in het bos gezien.
Alle grote bomen zijn gerooid, omdat deze aan het eind
van hun leven waren en daardoor gevaar opleverden. Toch
biedt e.e.a. wel plaats voor nieuwe mogelijkheden, zoals
de aanleg van een voedselbos. Door de Gemeente zullen
fruitbomen worden herplaatst.

vullen voor eigen gebruik. Het is b.v. goed te gebruiken om
gaten in het gazon op te vullen en weer gras in te zaaien, of
gewoon verspreid tussen de planten in de borders.

Proef hoofdpad
U herkent het beeld: tijdens de werkbeurt een flink aantal
tuinders al schoffelend en onkruid wiedend aan het werk
op en aan het hoofdpad. Het hoofdpad, het pad wat over
de gehele lengte over de drie complexen van Wijkergouw
loopt. De bovenlaag is van grind. Prima, maar in de praktijk
is gebleken dat er vele uren onderhoud in zitten. Kostbare
uren aangezien in de werkbeurt het grootste gedeelte van
ons tuinpark onderhouden wordt.
In de laatste ALV is meegedeeld dat de tuincommissie een
proef zal starten met een aantal alternatieve paden. Dit
betekent een tweetal proefstukken op complex 3, en een
proefstuk op complex 2.
Een vorm is vergrassing, zoals nu de buitensingels ook zijn.
Een ander alternatief is Gralux, dat is halfverhardend en
waterdoorlatend maar gaat de groei van onkruid tegen.
In het Westerpark en Amsterdamse bos ligt dit ook op de
paden. Een derde alternatief is schelpen.
De proefstukken zullen we met bordjes aangeven zodat
duidelijk is om welke proef het gaat en u kunt beoordelen
hoe het in de praktijk werkt.

Foto de Ravage.

Compost
Een groot deel van ons groenafval brengen we naar Het Bos.
Takken worden in snippers gehakseld en een deel wordt
composteerd. Dit laatste bevorderd door de niet aflatende
inzet van boswachter Erik.
Als er compost voorhanden is, kunnen tuinders dit op
zaterdagochtend op aanwijzing van de dienstdoende
boswachter halen.
Wel wordt iedereen verzocht, zoveel mogelijk groenafval op
eigen tuin te composteren, omdat de compostplaats in het
bos overvol raakt. In het winkeltje zijn goede compostvaten
te koop.

Planten teveel?
Hebt u (natuurlijke) planten over voor onderbegroeiing?
Gooi ze niet weg maar breng ze op zaterdagmorgen naar
Samen Sterk, om uit te planten langs het hoofdpad op het
3e complex, om daar de onkruidgroei te onderdrukken. Ook
voor de kruiden-pluktuin achter Samen Sterk kunnen we
kruidenplanten gebruiken.

Haksel
Op de grote parkeerplaats liggen diverse bergen haksel,
als gevolg van de bomenkap in 2018. Dit begint al te
composteren. Het staat tuinders vrij om een kruiwagentje te

In de najaars ALV zal de tuincommissie met een evaluatie
komen.

Coördinatoren
Elke zaterdag wordt de werkbeurt begeleid door een
coördinator van de Tuincommissie. Coördinatoren doen dit
in principe als werkbeurt, met extra tijd voor het verzorgen
van de koffie en het bijwonen van de vergaderingen
van de Tuincommissie om op de hoogte te blijven van de
noodzakelijke werkzaamheden. Coördinatoren maken geen
deel uit van de Tuincommissie. Zij weten veel, maar niet
alles. Met ‘simpele’ vragen kunt u zich op zaterdagochtend
tot hen wenden. Voor complexere vragen kunt u beter een
mailtje sturen naar tuincommissiewijkergouw@gmail.com U
ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons.

Bloemenlinten
De afgelopen paar jaar hebben we een proef gedaan met
het inzaaien van bloemenlinten bij de hoofdingang naar de
Boerderij. We vinden deze proef niet zo geslaagd. Het eerste
jaar is er maar heel weinig opgekomen vanwege het koude
en natte voorjaar. Verleden jaar ging dit weliswaar beter,
maar we vinden het uiteindelijke resultaat niet geschikt voor
die plek. De bloei komt pas laat op gang waardoor er in het
vroege voorjaar (maart/mei) nog weinig te genieten valt.
Besloten is nu de stroken bij de boerderijtuin te betrekken,
met meer vaste beplanting. De boerderijtuin en nu ook
beide stroken, worden ingeplant en onderhouden door Jan
Duvekot.
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Thea’s WWWeetjes
Afbeeldingen: Pixabay, tenzij anders aangegeven.

De coMMunity – het enige echte Makkelijke Moestuin
platform, is van start. U vindt een link op de site, www.
makkelijkemoestuin.nl en er is ook een app. Zoek andere
moestuiniers, upload foto’s en deel recepten, het kan er
allemaal. Op de site van Jelle’s Makkelijke Moestuin leest
u ook, hoe u de beste opbrengst uit uw vierkante meter
moestuin oogst.
Nieuw is de basisgids Hommels.
Hebt u een hommel gezien maar
weet u niet welke? Dan biedt
deze leuke basisgids uitkomst.
Dankzij de haarscherpe foto’s is
ieder detail in iedere hommel te
herkennen. Te bestellen op https://
www.vlinderstichting.nl/service-envragen/vlinderwinkel/producten/
product/?prod=130
Foto: Vlinderstichting

De smaak van wildplukken, een vrolijke gids over het
verzamelen en eten van planten, voor het hele gezin. Een
rijke inspiratiebron voor elke natuur- en tuinliefhebber.
Van vogelmuur tot bosaardbei en van hazelnoot
tot klaverzuring. Geschreven door David Hamilton
en uitgegeven door KNNV Uitgeverij, https://www.
knnvuitgeverij.nl/ Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
De Hortus Amsterdam staat dit jaar in het teken van
planten en gezondheid. Het hele jaar door wordt aandacht
besteed aan de functie van planten voor het leven op
aarde, als voedsel en als stress verlagende factor. Van april
tot september is er de tentoonstelling ‘Plantenkracht’ over
de werkende stoffen in planten en er zijn verschillende
workshops, lezingen en andere activiteiten, www.dehortus.nl
Beleef de lente is weer in de lucht. Volg de avonturen van
uilen, roofvogels, de ooievaar, koolmezen, het kauwtje en
de lepelaar. Webcams in en bij hun nesten laten u meeleven
met het wel en wee van deze vogels. Te zien op www.
vogelbescherming.nl/beleefdelente.
Bomen staan symbool voor het leven zelf. Bomen blijven
intrigeren. Ze zijn niet alleen nuttig en mooi, maar ook de
longen van onze planeet. Het Gorcums Museum organiseert
t/m 15 september a.s. de tentoonstelling Dromen van
Bomen, met een verrassende combinatie van oude en
nieuwe werken over de boom en het bos, van Ruysdael
tot Armando. Er is ook een fotowedstrijd ‘De boom in’ aan
verbonden. Zie www.gorcumsmuseum.nl
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De Nationale Vogelweek 2019 vindt plaats van 11 t/m
19 mei a.s. Alle excursies vindt u op www.vogelweek.nl
Voor meer informatie over vogels kunt u kijken op www.
vogelgeluid.nl , www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin
, www.vogelkijkhut.nl , en www.vogelgezang.nl . (Water)
Vogelexcursies vindt u o.a. op www.ivn.nl en www.
amsterdamsebos.nl
In Amsterdam staan meer dan 75.000 iepen. Dit veroorzaakt
elke lente de zogeheten Lentesneeuw. Springsnow,
tussen 21 april en 21 mei, is een ode aan dit magische
natuurverschijnsel, dat op deze schaal uniek is in de wereld.
Er is een gratis iepenroute. Deze stadswandeling voert langs
bijzondere exemplaren, zoals de zeldzame duiveltjesiepen op
de Reguliersgracht. Meer informatie op www.springsnow.nl
Het gaat niet goed met de scholekster in Nederland. De
‘bonte piet’, die wel 45 jaar oud kan worden, broedt van
oudsher aan de kust en in weilanden. Maar hun broedsucces
is al langere tijd te laag. Steeds vaker broeden scholeksters
tegenwoordig op platte daken in de stad. Stichting
Onderzoek Scholekster doet onderzoek naar dit fenomeen
met het doel om de vogel gericht te kunnen helpen
overleven. Op de website www.scholeksterophetdak.nl kunt
u doorgeven als bij u een scholekster op dak broedt en staan
tips om de vogels in de stad een handje te helpen.
Citizen science is steeds belangrijker voor vogelonderzoek.
Vandaag de dag speelt het publiek steeds vaker een rol in
de wetenschap. Wereldwijd schieten citizen scienceprojecten
uit de grond. Ook de bijna 10.000 vrijwilligers die zich
verbonden hebben aan Sovon zijn van onschatbare waarde.
Hoe u zelf mee kan doen kunt u lezen op https://www.
naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_
source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_
campaign=user-mailing&msg=25068
Nieuw is het Bijen Educatie Centrum in Vorden. Hier
vindt u meer dan 40 online cursussen over uiteenlopende
onderwerpen, zoals de leefwijze van bijen, hoe u ze kunt
herkennen, en wat ze qua voedsel en nestgelegenheid
nodig hebben. Van gratis tot uitgebreid lidmaatschap, kijk
op https://bijenstichting.nl/educatie-centrum/
Van 6 t/m 28 juli a.s. Het duurt nog even, maar zet de
Tuinvlindertelling vast in uw agenda. U kunt straks een
maand lang tellen, dus alle gelegenheid om mee te doen.
Informatie op https://www.vlinderstichting.nl/vlindermee/
Hoe gastvrij is uw tuin? ‘Van Kroeg tot Kraamkamer’.
Jaarrond Tuintelling organiseert van 26 april t/m 5 mei a.s.

deze telling om er achter te komen wat dieren precies in uw
tuin komen doen. Komen dieren er alleen ‘naar de kroeg’
om te snacken, of bouwen ze ook een nestje en is uw tuin
daarmee een kraamkamer. Al met een 10-minuten telling
helpt u https://www.tuintelling.nl/kraamkamer .
Op 18 mei a.s. organiseert Groene Passie een Groene Passie
Markt in Ecodorp Bergen in Noord-Holland, in combinatie
met de zadenruilbeurs Reclaim the Seeds. Alle informatie
vindt u op http://groenepassie.nl/ .
Kunstroute Amstelglorie. Op 1 en 2 juni a.s. De kunstroute
voert langs huisjes van kunstenaars, waar hun kunst te
zien is en veel mooie plekjes op het park. Op https://www.
facebook.com/pg/KunstrouteAmstelglorie/about/?ref=page_
internal vindt u meer informatie.
Zaterdag 11 mei a.s. is er op Tuinpark Klein Dantzig een
plantenruilmarkt, georganiseerd door Groei en Bloei afd.
Amsterdam. Meer informatie vindt u op https://amsterdam.
groei.nl/index.php?id=5925

de zalen en gangen, geschikt in opmerkelijke vazen uit de
collectie keramiek van het museum. Informatie op www.
franshalsmuseum.nl
Niet te missen visueel spektakel: ‘Hockney – Van Gogh:
The Joy of Nature’. De natuur groots en kleurrijk in beeld
gebracht. Te zien t/m 26 mei a.s. in het van Gogh Museum,
www.vangoghmuseum.nl
Beter met Planten, van aspirine tot opium. Veel van onze
geneesmiddelen komen oorspronkelijk uit planten. Van 16
mei t/m 27 oktober a.s. is een tentoonstelling over dit thema
te zien in de Hortus te Leiden, www.hortusleiden.nl
Wilt u ook meer kleur in de tuin in het vroege voorjaar
en daarmee de eerste bijen, hommels, vlinders én uzelf
een plezier doen? Dan kunt u nu al uw bollen bestellen
bij www.sterkebollen.nl voor levering in september, dé
bloembollenplanttijd. Zij leveren duurzame bloembollen
voor verwildering en meerjarenbloei.
De Hortus Bulborum staat dit jaar in het teken van
Rembrandt. U vindt er een grote collectie Rembrandt tulpen.
De oudste cultivar binnen deze groep, de tulp Zomerschoon,
dateert van 1620. Het is de enige tuin ter wereld waar ruim
4.000 verschillende soorten tulpen, narcissen, hyacinten en
andere, veelal historische voorjaarsbolgewassen bloeien. De
Hortus Bulborum is geopend t/m 16 mei a.s. en een bezoek
meer dan waard. www.hortus-bulborum.nl

Foto: Groei en Bloei afd. Amsterdam.

Nationale Tuinenweek van Groei & Bloei, van 8 t/m 16 juni
a.s. In ruim 20 regio’s in het land kunt u deelnemen aan
groene workshops, lezingen en excursies. Lees er alles over
op https://www.groei.nl/tuinweek
Overweegt u om Lampenpoetsersgras (Pennisetum) in uw
tuin te zetten. Lees dan eerst even het weetje op https://
www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_
source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_
campaign=user-mailing&msg=25071 . Dit populaire siergras
kan, afhankelijk van de soort, een invasieve exoot zijn en aan
de verspreiding daarvan moeten we niet mee willen doen.
Festina Lente betekent ‘haast je langzaam’ en dat is precies
wat de planten er doen. Ze worden niet opgejaagd om
snel te groeien en bloeien, maar doen dat in hun eigen
tempo. In de Festina Lente tuin wordt natuurvriendelijk
gewerkt, zonder bestrijdingsmiddelen. Er is een kwekerij
met bijzondere planten, een bezoektuin en een pluktuin.
Elke maand staat in het teken van een bepaald thema, zoals
Goede Buren, Schaduwplanten en Knallende combinaties.
Op www.festinalentetuin.nl vindt u alle informatie.
Museum in Bloei, t/m 2 juni a.s. In het Frans Hals Museum
sieren verse boeketten en andere vormen van bloemsierkunst

Niet alleen wij, ook de teken zijn weer actief in onze tuinen.
Informatie over tekenbeten en Lyme onderzoek vindt u op
https://www.tekenradar.nl/
Om inzicht te krijgen in het effect van klimaatverandering
op de natuur introduceerden de Natuurkalender van
Wageningen University en het internationale wetenschapsen onderwijsprogramma GLOBE op 19 maart 2017 de
GrowApp. Hiermee is het heel eenvoudig om de continue
veranderingen in de natuur in beeld te brengen en te
onderzoeken. Lees meer over de GrowApp en hoe u
mee kunt doen https://www.naturetoday.com/intl/nl/
naturereports/message/?utm_source=newsletter&utm_
medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=25020
Er zijn goede en slecht bijenhotels. Het is lente, dus als het
zonnetje even doorbreekt zie je weer wilde bijen vliegen.
Als u ze wilt helpen met een bijenhotel, is het zinvol eerste
even de tips van bijenexpert Pieter van Breugel te lezen op
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/goede-en-slechtebijenhotels
Voor de 21e keer stellen trotse bewoners in De Pijp hun
tuinen open voor andere tuinliefhebbers. Dit jaar op
zaterdag 15 juni a.s. van 11.00 – 17.00 uur. Informatie op
https://nmtzuid.nl/2019/03/28/opentuinendag-2019/
En kijk ook even op onze eigen website, www.wijkergouw.nl
Ook dit Wijkergouwtje staat er weer gekleurd op.
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Groet de lente
Tekst: Michael Kerkhof
Foto: Pixabay

DOE MEE !

Vandaag 2 april toonden zich
gestreeld door de lauw warme zon
die zich overigens
slechts kort liet zien
vlinders rond de blauwe druifjes
aan de slootkant
Tweemaal dagpauwoog
vrolijk dansend in hun schone
natuurpracht van kleuren
getrokken door de geuren
van de bloemen die
in hun altijd weer verrassende groeikracht
de grond ontspringen
Al eerder kwam ik,
op verschillende momenten
in de week ervoor
komend via de ingang aan de
Schellingdijkzijde, tot drie keer toe
een citroenvlinder tegen
Dit om mij te laten weten
het voorjaar is dus
echt begonnen.
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De eend werd nog naar Dierenkliniek IJburglaan overgebracht,
maarAmsterdam
de dierenarts concludeerde dat de verwondingen
1096 CN
te ernstig waren. De pijl was door het hele lichaam van de eend gegaan. De dierenarts heeft de eend laten inslapen.

Een eend bij het tuinencomplex Wijkergouw in Noord is dodelijk gewond geraakt nadat die was doorboord
met een pijl. Kinderen zagen het dier rondzwemmen en alarmeerden de politie.

Volgens de politie is de pijl hoogstwaarschijnlijk vorige week woensdag afgeschoten met een kruisboog. Een dag later
werd het dier gevangen. De politie heeft het bericht op Facebook geplaatst omdat het naar getuigen zoekt die meer
kunnen vertellen over het voorval.
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Uitnodiging 72ste Algemene
Ledenvergadering tuinpark Wijkergouw
op 18 mei 2019
Beste tuinders,
Voor de 72ste ALV van ons tuinpark zijn alle leden van harte uitgenodigd! De bijeenkomst vindt plaats in de boerderij,
op zaterdag 18 mei 2019 van 14:00 tot 16:00 uur. We mogen weer heel blij zijn met Loes (tuin 89), die ook deze keer
bereid is gevonden om de notulen te maken.
Belangrijk door u te nemen besluit op deze voorjaarsvergadering gaat over de jaarstukken 2018. Verder vraag ik u om
agendapunten 4d en 5c voor te bereiden. Op pagina 24 staan de voorstellen, waar we over gaan stemmen door opsteken
van een rode of een groene kaart. De kaarten worden bij de inloop uitgereikt en u wordt verzocht ze na afloop weer in te
leveren. Als gebruikelijk zal de middag worden afgesloten met een drankje. Namens het hele bestuur hoop ik alle tuinders
te ontmoeten op een zonnig en gezellig samenzijn op zaterdag 18 mei 2019!
Annemieke Timmerman, 2de secretaris.

Agenda
1.

Opening en vaststellen van de agenda

2.

Verslag 71ste ALV van 17 november 2018
(gepubliceerd in Wijkergouwtje winter 2019)

3.

Mededelingen
a. Gaande en komende leden
b. Voortgang bomenkap en herplant
c. Ontwikkelingen in de buurt
d. …

4.

Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2018
a. Toelichting op de resultaten op het Tuinpark
(verantwoording cijfers)
b. Controle en advies: van de Kascommissie
c. Besluit: van de ALV over de afrekening
d. Stemming: wat te doen met teveel betaald
watergeld (zie voorstel elders in dit blad)

5.

Begroting 2019
a. Toelichting overige huisvestingskosten op de
begroting
b. Toelichting glasvezelnet
c. Stemming: uitgave 2de AED-apparaat (zie voorstel
elders in dit blad)

6.

Gebruik boerderij
a. Toelichting organisaties van buiten en pilot
medegebruik
b. Gebruik boerderij door individuele tuinders

7.

Rapportage commissies
a. Voortgang padnamen en bewegwijzering
b. Arbocommissie
c. Bouwcommissie
d. Barcommissie
e. Inkoop
f. Kascommissie
g. Klusteam
h. Lunchcommissie
i. Redactiecommissie
j. Tuincommissie
k. Waterleidingcommissie
l. Oproep kandidaten: meldt u aan als u in een
commissie wilt participeren

8.

Bestuur
a. Termijnen bestuursleden
Bestuurslid 		
Einde termijn 3 jaar
Nelleke Bosland		
voorjaar 2019
Margot van de Zilver
voorjaar 2019
Diny Teekman		
najaar 2019
Annemieke Timmerman voorjaar 2020
Marion Cornelissen
najaar 2021
Andrea van Pol 		
najaar 2021
b. Herbenoemingen bestuursleden Nelleke en
Margot
c. Benoeming tot voorzitter Andrea
(Afdelingsreglement artikel 7, lid 3)
d. Oproep kandidaten: meldt u aan als u in het
bestuur zitting wilt nemen

9.

Rondvraag en sluiting

23

Toelichting bij de Algemene Ledenvergadering
Toelichting op de jaarrekening 2018.
Algemeen.
het overzicht van de resultaten over het jaar 2018 bestaat
zoals elk jaar uit drie delen:
1 overzicht verlies en winst
2 de balans
3 de cijfermatige en schriftelijke toelichting op de balans
Resultaten en begroting, agendapunt 4a
We sluiten 2018 af met een positief resultaat van 7.305 euro.
Een aantal verschillen vallen op:
• De kosten voor het water zijn lager uitgevallen dan
begroot. Vanwege problemen in de facturering van
Waternet was het niet goed vooraf te berekenen wat
nodig zou zijn. Er is ruim 4.000 euro teveel begroot.
• De kosten voor de verschillende commissies zijn 12.000
euro lager dan begroot. De opbrengsten waren 5.000
euro minder dan begroot. Dat heeft verschillende
redenen: De bouwcommissie heeft bijna niets
uitgegeven, de kosten voor onderhoud gereedschap
en machines was voor 2018 nog bij de kosten voor de
tuincommissie begroot maar is niet daar geboekt. Kosten
ontspanningscommissie waren veel lager omdat er
weinig activiteiten betaald zijn uit dit budget.
• Het onderhoud gebouwen valt ruim 5000 euro lager uit
dan begroot.
Ter stemming: teveel betaald, agendapunt 4d
Het bestuur legt de ALV een keuze voor wat te doen met
het te veel betaalde jaargeld. In de ALV zullen we hierover
stemmen.
De keuzes zijn:
A. Het gehele bedrag toevoegen aan de reserve onderhoud
park
B. Een deel terugbetalen en een deel te reserveren voor
het onderhoud van het park. Het deel waterleiding
(± 4.000 euro) is een inschatting geweest en dit komt
neer op een eenmalige terugbetaling (verrekening)
van 18 euro per tuin. Het andere deel komt door niet
uitgegeven, en wel nodig geacht geld (± 3.314 euro)
en dit kunnen we volgende jaren gebruiken voor het
onderhoud van het park.
Overzicht verlies en winst.
We zijn dit jaar wat minder rijk geworden vanwege de
kosten ruim 12.500 voor het schilderen en opknappen van
de boerderij: hang- en sluitwerk, nieuwe voordeur en herstel
terrasdeuren en het schilderen van de buitenkant. Dit is
betaald vanuit de voorziening onderhoud gebouwen.
Ook dit jaar kasverschillen. Ondanks goede afspraken is
het niet gelukt om de kasverschillen terug te brengen of

24

Tuinpark Wijkergouw

te verklaren. De bar- en lunchcommissie geven aan de
formulieren te ingewikkeld te vinden. We werken eraan
om een formulier te maken dat en btw ‘proof’ is en dat
bijdraagt aan betere controle op de inhoud van de kassen
door de commissies zelf.
De BTW-administratie blijft veel werk. Toch levert dit wel op:
BTW te vorderen 9.350 euro en BTW te betalen 4.750 euro.

Agendapunt 5b
Glasvezel
Vrij plotseling kwam de kans voorbij om mee te doen
met het glasvezelnet. De inschrijving hiervoor sloot
op 18 maart 2019, dus vóór de ALV van 18 mei a.s. De
aanlegkosten zijn eenmalig 1.815 euro. Met dit bedrag
kopen we het vastgoedrecht in een keer af. De maandelijkse
abonnementskosten zullen rond de 80 euro zijn. Voor dat
geld hebben we de volgende voordelen: snel en stabiel
internet.
Het bestuur heeft besloten om mee te doen en vraagt de
ALV achteraf akkoord op deze onvoorziene uitgave, die niet
van tevoren te calculeren was.

Agendapunt 5c
Tweede AED-apparaat
Het eerste AED-apparaat is in 2018 geplaatst achter de
boerderij op complex 3. Het bedrag dat is gemoeid met dit
apparaat ligt rond de 1.200 euro. Op de vorige ALV kwam
de vraag om een tweede AED-apparaat te plaatsen bij de
winkel voor complex 1 en 2, met als overweging, dat de
boerderij ver weg is als er op complex 1 of 2 behoefte is
aan reanimatie. Een andere overweging is, dat je dan wel
overal AED-apparaten kunt ophangen, omdat op elke plek
(bijvoorbeeld op de Weersloot, elders op de Wijkergouw,
aan de Schellingwouderdijk, etc) ‘iets’ kan gebeuren
waar hulp bij nodig is. Een tweede apparaat op relatief
korte afstand van de eerste is dan een uitgave, die niet in
overeenstemming is met de risico’s van een calamiteit.
Het bestuur wil de ALV de volgende beslissing voorleggen:
1. Wel een apparaat plaatsen bij de winkel
2. Niet een apparaat plaatsen bij de winkel
Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting van 2019.

Staat van baten en lasten voor 2018

Staat van
baten en lasten voor 2018
Tuinpark
Wijkergouw

werkelijk
2018

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

10
12
13

Totaal baten

begroting
2018

werkelijk
2017

begroting
2019

€ 13.504
€ 11
€ 23.278
€ 20.396
€ 9.692
€ 266

€ 13.500
€ 276
€ 24.359
€ 25.700
€ 7.500
€ 400

€ 13.481
€ 24
€ 26.367
€ 26.471
€ 7.474
€ 189

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

€ 67.147

€ 71.735

€ 74.006

€ 65.389

€ 10.443
€ 4.449
€ 2.077
€ 8.774
€ 1.067
€ 453
€ 1.799
€ 249
€ 20.489
€ 9.853
€ 189
€0

€ 13.500
€0
€ 1.500
€ 14.250
€ 2.110
€ 500
€ 100
€ 225
€ 32.050
€ 7.500
€0

€ 9.787
€ 4.711
€ 1.636
€ 6.838
€ 2.066
€ 1.306
€ 354
€ 427
€ 32.660
€ 7.474
€ 1.464

€ 11.750
€ 7.150
€ 1.750
€ 13.000
€ 1.200
€ 1.000
€ 900
€ 425
€ 23.435
€ 7.500
€0

€ 59.842

€ 71.735

€ 68.723

€ 68.110

€ 7.305

€0

€ 5.283

-€ 2.721

Lasten
Kosten leden
Algemene verenigingskosten
Verenigingsblad en drukwerk
Huisvesting
Kantoorkosten
Bestuurskosten
Algemene kosten
Bankkosten
Kosten commissies
Onderhoudsbijdrage stadsdeel
Byzondere Baten en Lasten
Reserveringen
Totaal lasten
Resultaat boekjaar (winst +/verlies -)

11
15
16
17
18
19
14
20
21

Specificatie resultaten en begroting
Specificatie resultaten en begroting
werkelijk
2018
Baten leden (10)
Berekend waterverbruik
Berekend vuilafvoer

Kosten leden (11)
Waterverbruik
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer

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

begroting
2018

werkelijk
2017

begroting
2019

€ 10.001
€ 3.503
€ 13.504

€ 10.000
€ 3.500
€ 13.500

€ 10.001
€ 3.480
€ 13.481

€ 8.000
€ 3.750
€ 11.750

€ 5.914
€ 4.529
€ 10.443

€ 10.000
€ 3.500
€ 13.500

€ 5.848
€ 3.939
€ 9.787

€ 8.000
€ 3.750
€ 11.750

€ 19.536
€ 1.650
€ 1.540
€ 100
€ 125
€0
€ 327
€ 23.278

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

€ 22.275
€ 1.580
€ 980
€ 100
€0
€ 25
€ 1.407
€ 26.367

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

€ 5.030
-€ 2.477

€ 7.500
-€ 4.000

€ 4.974
-€ 4.332

€ 6.000
-€ 3.300

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

-€ 131
€ 2.422

€0
€ 3.500

-€ 99
€ 543

€0
€ 2.700

Van de opbrengst winkel in € 1353 door het terreintje verdiend, het overige deel € 3677 is van de winkel
Accu's en gas
Verkoop gasflessen
Verkoop en opladen accu's
Inkoop gas
Inkoop accu's
Totaal accu's en gas

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

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

€ 9.343
€ 1.276
-€ 9.373
-€ 956
€ 290

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

Kantine
Verkoop kantine
Inkoop kantine
Kosten barcommissie
Totaal Kantine

€ 4.416
-€ 3.927
-€ 965
-€ 476

€ 4.500
-€ 4.250
€0
€ 250

€ 4.728
-€ 2.909
-€ 167
€ 1.652

€ 4.500
-€ 3.000
€0
€ 1.500

In de bar is € 2273 omgezet door de lunchcommissie en het restant € 2143 door de barcommissie. Hiervan was
€ 580 voor de klaverjas. De inkoop van de lunch bedroeg € 1831
Wanneer algemene kosten buiten beschouwing worden gelaten heeft de lunch € 442 winst gemaakt en de bar € 47
Onstpanningscommissie
Opbrengst ontspanningscommissie
Kosten ontspanningscommissie
Totaal ontspanningscommissie

€ 76
-€ 388
-€ 312

€0
-€ 2.900
-€ 2.900

€0
-€ 770
-€ 770

€0
-€ 1.500
-€ 1.500

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

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

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

€ 6.150
€0
€0
-€ 169
-€ 13.885
€0
-€ 7.904

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

€ 20.396
-€ 20.489

€ 25.700
-€ 32.050

€ 26.471
-€ 32.660

€ 21.700
-€ 23.435

€ 2.913
€ 39
€ 1.497
€ 4.449

€0
€0
€0
€0

€ 4.603
€5
€ 103
€ 4.711

€ 3.000
€ 800
€ 3.350
€ 7.150

€ 2.301
€0
€0
€ 5.374
€ 582
€ 517
€ 8.774

€ 4.500
€ 1.000
€ 200
€ 7.000
€ 1.550
€0
€ 14.250

€ 1.960
€0
€0
€ 3.201
€ 945
€ 732
€ 6.838

€ 2.000
€0
€0
€ 5.000
€ 1.000
€ 5.000
€ 13.000

€ 137
€0
€ 55
€0
€0
€ 824
€ 51
€0

€ 750
€ 50
€0
€ 50
€0
€ 1.000
€0
€ 260

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

€ 300
€0
€0
€0
€0
€ 900
€0
€0

Totale baten commissies (13)
Totale lasten commissies (14)
Algemene verenigingskosten (15)
Onderhoud complex
Aanschaf gereedschap en klein materieel
Onderhoud gereedschap en machines

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

Kantoorkosten (17)
Kantoorkosten algemeen
Verzekering
Contributies en abonnementen
Porti
Telefoon
Internetaansluiting
Automatiseringskosten
Diverse lasten
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Bestuurskosten (18)
Bestuurskosten
Consumpties medewerkers
Vrijwilligersvergoeding

Algemene kosten (19)
Representatie
Evenementen
Diverse algemene kosten

€ 1.067

€ 2.110

€ 2.066

€ 1.200

€ 47
€0
€ 406
€ 453

€0
€ 100
€ 400
€ 500

€ 679
€ 215
€ 412
€ 1.306

€ 500
€ 100
€ 400
€ 1.000

€ 134
€ 793
€ 872
€ 1.799

€ 100
€0
€0
€ 100

€ 36
€ 318
€0
€ 354

€ 100
€ 800
€0
€ 900

€ 1.179
€ 285
€ 1.464

€0
€0
€0

De diverse algemene kosten bestaan uit de hertaxatie van de clubgebouwen voor de verzekering
Bijzondere baten en lasten (20)
Overige bijzondere baten en lasten
Kasverschillen

€ 512
-€ 323
€ 189

€0
€0
€0

De overige lasten betreffen een suppletie aangifte voor de btw van 2017
Reserveringen (21)
Reserve
Reserve
Voorziening
Voorziening

€0

Balans per 31-12-2018

Balans
per 31-12-2018
Tuinpark Wijkergouw

werkelijk

ACTIVA

2018

Vlottende activa

werkelijk

2017

werkelijk

Voorraden
Voorraad winkel
Voorraad buffet
Voorraad gas

€ 5.608
€ 542
€ 462

€ 6.632
€ 562
€0

Reserves
Reserve algemene middelen
Bestemmingsreserves
Resultaat lopend boekjaar

Totaal vooraden

€ 6.612

€ 7.194

Totaal reserves

-€ 45
€ 75
-€ 284
€ 10

€0
€ 25
€ 3.539
€ 23

-€ 244

€ 3.587

€ 3.087
€ 300
€ 191.985

€ 580
€ 518
€ 209.041

€ 195.372

€ 210.139

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

1

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

2
3

Voorzieningen
Overige voorzieningen

Overige schulden
Depot en waarborgsommen

€ 220.920

7

2017

€ 65.427
€ 58.988
€ 7.305

€ 65.427
€ 75.269
€ 5.283

€ 131.720

€ 145.979

€ 62.140

€ 51.757

€ 62.140

€ 51.757

8

€ 9.649

€ 9.279

€ 9.649

€ 9.279

€ 340

€ 2.235

€0
€ 1.805
-€ 3.914

€0
€ 13.274
-€ 1.604

-€ 1.769

€ 13.905

€ 201.740

€ 220.920

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en afdelingen
Crediteuren

Totaal overige schulden

€ 201.740

4
5
6

werkelijk

Langlopende schulden

Overige schulden
Vooruitontvangen contributie
Nog te betalen kosten
Omzetbelasting

Totaal Actief

2018

PASSIVA
Eigen vermogen

Totaal passief

9
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Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA

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

-€ 284

Stand
31-12-2018
€ 421
-€ 1.743
€ 439
€ 599
-€ 284

Stand
1-1-2018
€ 175
€ 3.162
€ 50
€ 152
€ 3.539

De kruisposten bestaan uit wisselgeld in 2 kassen en een dubbel betaalde nota welke wij terug moeten ontvangen van de leverancier
De tussenrekening BVV is de afrekening van de Bond van Volkstuinders over 2018 welke in 2019 is betaald
De overige vorderingen bestaan uit nota's welke wij in 2018 hebben ontvangen maar waarvan de kosten betrekking hebben op 2019

Kas commissies (2)
Kas tuincommissie
Kas technische commissie

Banken (3)
Rabobank NL72RABO0188678018
Rabobank spaarrekening NL50RABO1025160339

€ 300

€ 191.985

Stand
31-12-2018
€ 300
€0
€ 300

Stand
1-1-2018
€ 500
€ 18
€ 518

Stand
31-12-2018
€ 15.786
€ 176.199
€ 191.985

Stand
1-1-2018
€ 17.865
€ 191.176
€ 209.041

RESERVES
Reserve algemene middelen (4)

€ 65.427

Continuiteitsreserve (Algemene reserve)

Bestemmingsreserves (5)

€ 58.988

Reserve nieuwe waterleiding
Reserve nieuw materieel
Reserve inventaris

Stand
31-12-2018
€ 65.427
€ 65.427
Stand
31-12-2018
€ 50.000
€ 5.008
€ 3.980
€ 58.988

onttrekking

toevoeging
€0

€0

onttrekking
€ 22.914

toevoeging
€ 6.633

€ 22.914

€ 6.633

Stand
1-1-2018
€ 65.427
€ 65.427
Stand
1-1-2018
€ 66.281
€ 5.008
€ 3.980
€ 75.269

De reserve waterleiding is verhoogd met het resultaat van 2017 en de bijdrage van 9 nieuwe tuinders. De onttrekking is verplaatst naar
de voorziening onderhoud complex zoals in de ledenvergadering besloten
Onverdeeld resultaat (6)

€ 7.305

In 2018 is het onverdeeld resultaat van 2017 als volgt verdeeld:
Toevoeging aan reserve nieuwe waterleiding

€ 5.283

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

€0

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

€ 62.140

Stand
31-12-2018
€ 5.000
€ 14.475
€ 37.665
€ 5.000
€ 62.140

onttrekking
€ 12.531

€ 12.531

toevoeging

€ 22.914
€ 22.914

De onttrekking aan de voorziening onderhoud gebouwen bestaat uit het schilderwerk en renoveren van de boerderij
De toevoeging aan de voorziening onderhoud tuinpark is afkomstig uit de reserve nieuwe waterleiding (zie opmerking aldaar)
LANGLOPENDE SCHULDEN
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Stand
1-1-2018
€ 5.000
€ 27.006
€ 14.751
€ 5.000
€ 51.757

Voorziening onderhoud tuinpark
Voorziening beschoeiing

€ 37.665
€ 5.000
€ 62.140

€ 22.914
€ 12.531

€ 22.914

€ 14.751
€ 5.000
€ 51.757

De onttrekking aan de voorziening onderhoud gebouwen bestaat uit het schilderwerk en renoveren van de boerderij
De toevoeging aan de voorziening onderhoud tuinpark is afkomstig uit de reserve nieuwe waterleiding (zie opmerking aldaar)
LANGLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen kosten langlopend (8)

€ 9.649

Stand
31-12-2018
€ 9.649
€ 9.649

Stand
1-1-2018
€ 9.279
€ 9.279

€ 1.805

Stand
31-12-2018
€ 1.805
€ 1.805

Stand
1-1-2018
€ 13.274
€ 13.274

Sleuteldeposito

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

De nog te betalen kosten zijn nota's die wij in 2019 hebben ontvangen maar waarvan de kosten nog betrekking hebben op 2018

Winterwerkbeurt

Zaterdag 19 januari 2019. Een prachtige winterdag. Koud
maar met een vrolijk zonnetje. Een ploeg van zo’n 20
mensen is hard aan het werk.

gat gegraven. Daar wordt op 1 februari de walnoot van
Marga (tuin 209) geplant, als eersteling in het aan te leggen
voedselbos.

De leilinden voor de boerderij zijn gesnoeid. “Heerlijk
werk, word je helemaal Zen van”, aldus Tineke van tuin 62,
zichtbaar opgewekt.

De middag wordt afgesloten met overheerlijke soep, dit
keer gemaakt door Lune.

Een andere groep is bezig met het snoeien van de struiken
langs het parkeerterrein. De afgezaagde dikke takken
worden weer gebruikt om ‘de muur van Siem’ verder uit te
bouwen. Ondanks de kou zien de gezichten er verhit uit.
Er wordt duidelijk zwaar werk verricht. Lune (tuin 95): “De
overkant moet ook gedaan worden, dat lukt vandaag niet
meer. Gaan we in februari mee verder.” Niet te stuiten, die
mensen.
‘Samen Sterk’ wordt uitgemest en al het handgereedschap
wordt onderhanden genomen. Inmiddels is in ‘het Bos’ een
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BEDKASTEN

De grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN

Wat maakt Easy Living
zo uniek?

CS-Bedsysteem

• 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.

Dwarsslaper

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

Clic-Clac

internet:
http://www.slaapbanken.nl
e-mail: easy@open.net

-

Uitgebreide kleurenfolder op aanvraag

AdVeLo
Klussenbedrijf AdVeLo
Thom, Tuin 167, Wijkergouw

Advies met betrekking tot
Verbouwingen en renovatie
Logistiek

Wij zijn gespecialiseerd in kleine klussen en
spoedreparaties in en rond uw huis zoals:
• Reparatie inbraakschade
• Timmerwerk huisje en of schuur
• Opkrikken
• Schilderwerk
• Klein hovenierswerk
Alleen of in samenwerkingsverband
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Tuinpark Wijkergouw

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

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere
diensten

EHBO: Marcel Monsuur, tuinnr. 191
Inkoop winkel: Wil Tim

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

Gasverkoop: Wim Hilgers
Kascommissie: Joke van Pel (woordvoerder), Christine
Schouten, Karin Goertz, Silvia van Dongen
Tuincommissie: Gwen de Ruijter; Ellen Burgwal, Cobie
van Gent; Thea Adriaansen; Nico Duyvesteijn;
coördinatie Natuurlijk Tuinieren: Marga van Aalst
Waterleidingcommissie: Willem Vringer,
Ben Suurendonk, Theo van Kersbergen, Charl Noordermeer.

ARBO: Carien Ruijter, Thom Perquin
Materiaalbeheer: Willem Vringer
Bouwcommissie: : Charl Noordermeer, Rob de Bruin,
Thom Perquin, Bram Eken, Marcel de Bruijn
Barcommissie: Geertje van den Berg, Renée Dekker,
Janny Hofman, Ina Koudstaal, Tamara La Lau,
Marian Rozendaal (coörd), Carien Ruijter, Leonie
Schimmelpennink, Iris Schouten, Remko Schouten, Tineke
van Willigenburg.
Redactiecommissie: Thea Adriaansen (redactie),
Robert Oomen (vormgeving)

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

Interieurverzorging boerderij: Judith Seymonson
(coördinatie); Claire Taylor; Ria Akkerman; Judith Wiering;
Greet Rietveldt; Kitty Horstink; M. Foster
Lunchcommissie: Chikako Watanabe, Daphne van
Kempen, Diana Tromp, Ewoud Hoogendijk, Frank
Hoekstra, Herman & Thea van Kempen, José Haverkamp,
Linda Tromp, Maria Lebouille, Nell Donkers en Nieko Nierop
Verzekeringszaken: Formulier aanvragen bij het bestuur

’t Terreintje
Tijdens de werkbeurten geopend op zaterdag van 10.30
uur tot 12.00 uur.
Vuilcontainerverhuur: 30 euro per container per
week. Op ’t Terreintje bespreken en betalen.
Hakselen: 5,00 euro per kar, 1,00 euro per kruiwagen.
Als u wilt laten hakselen: op ‘t Terreintje bespreken en
betalen en laten hakselen in het bos
Aarde (van externe leverancier): 30 euro per kar.
2,75 euro per kruiwagen
Zand: 27 euro per kar. 2,50 euro per kruiwagen
Oud ijzer: uitsluitend persoonlijk aanbieden op
’t Terreintje tijdens de openingstijden op zaterdag.
Gas: In het seizoen zijn op ‘t Terreintje gasflessen
te koop. Prijs per fles 22,00 euro, af te rekenen in
‘t Winkeltje. Gelieve contant te betalen.

Alle prijzen onder voorbehoud.
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Boerderij
In het seizoen geopend op zaterdag van 12.00 uur tot
14.00 uur (lunch). M.i.v. 10 mei a.s. start het nieuwe
Klaverjas seizoen, elke vrijdagavond, aanvang 19.30 uur.

ALARMNUMMERS

Tuinbeurten
Verplaatsen van tuinbeurten van tevoren melden
via de online agenda http://www.supersaas.
nl/schedule/ werkbeurten_Wijkergouw (of via
tuinbeurtenwijkergouw@gmail.com ). Last Minute
afmeldingen graag ook melden op zaterdag tussen
08.30 uur en 09.00 uur: bellen naar Samen Sterk
020-4904567

Adresvermelding voor hulpdiensten (112)

‘t Bos
In het seizoen elke zaterdagochtend van 09.00 uur
tot 12.30 uur is het bos geopend en elke woensdag
van 18.30 uur tot 19.30 uur. U kunt daar uw tuinafval
afleveren om tot compost te laten verwerken en
takken om te laten hakselen. Aarde (compost van eigen
makelij): zelf halen, gratis, zolang de voorraad strekt.
‘t Vuilnishok
De vuilcontainerplaats is tijdens de werkbeurten
geopend op zaterdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en
elke woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. Papier, lege
flessen en plastic graag gescheiden inleveren in de
containers op het Waterlandplein.
‘t Winkeltje
In het seizoen is op zaterdagmorgen de winkel open
van 10.30 uur tot 12.00 uur. Er is petroleum te koop
voor 1,60 euro per liter. Gelieve contant te betalen.
Openbaarheid tuinparken gemeente Amsterdam
Tuinpark Wijkergouw is in de regel geopend van 1 april
tot 1 oktober tussen zonsopgang en zonsondergang.
Dan is het tuinseizoen in volle gang en kunnen tuinders
en bezoekers activiteiten ontplooien en bijwonen.
Buiten het seizoen is het park beperkt open. Graag
de hekken buiten de openingstijden op slot doen bij
aankomst én vertrek.

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

Verwijs naar de website met plattegrond:
https://wijkergouw.nl/wat_en_waar/#WW_Plattegrond.
Drie entrees voor hulpdiensten zijn bij de parkeerterreinen
(nrs. 6 op de kaart). Hek is open, of hulpvrager roept iemand
op om het hek open te doen.
Tuinen 1 t/m 132 (complex 1 en 2) zijn bereikbaar via de
Zuiderzeeweg vlakbij rotonde IJdoornlaan en de Poort van
Noord. Met routeplanner aankoersen op de achterzijde
van Zuiderzeepark 1, 1024 ME Amsterdam. Deze tuinen
zijn eveneens te bereiken via het hek schuin tegenover de
boerderij op Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam.
Tuinen 136 t/m 229 (complex 3) zijn uitsluitend bereikbaar
via de boerderij op Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam.
Dit is ook de plek waar het AED-apparaat hangt, aan de
achterzijde van de boerderij.
Whatsapp-groep Noodgevallen Wijkergouw
Let op! De Whatsapp-groep Noodgevallen mag alleen
gebruikt worden als er geen anderen in de buurt zijn om
te helpen bij acute noodgevallen als brand, medische
noodzaak of aanhouden inbreker. Bel indien mogelijk zelf
ook zo snel mogelijk 112.
Hoe meer mensen meedoen, des te beter het
functioneert. Meld u aan om mee te doen.
• Coördinator van de groepsapp voor complex 1 en 2, (tuin
1 t/m 92 en tuin 93 t/m 132) is Leticia Oppenhuizen, tuin
26, telefoon 06-14640600.
• Coördinator van de groepsapp voor complex 3, (tuin 136
t/m 229) is Ellen Burgwal, tuin 148, telefoon 06-44028404.
AED-apparaat
Aan de achterzijde van de Boerderij hangt een
AED-apparaat. Bij het apparaat bevindt zich een
gebruiksaanwijzing.
Huisartsen Duyn & Simons
Schellingwouderdijk 240, tel. 020-4904231
Dierenartsen Dierenkliniek Amsterdam Noord
Oudorperstraat 18, hoek Purmerplein, 020-6364681

