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2 Tuinpark Wijkergouw

Correspondentie: 
Tuinpark Wijkergouw
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam
Telefoon: 020-4904567
Email: tuinparkwijkergouw@gmail.com
Website: www.wijkergouw.nl
Bankrekening nr.: NL83 INGB 0005 0900 56
Vermeld bij alle correspondentie ook uw tuinnummer!

Spreekuur bestuur
Het bestuur is 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 1 oktober 2018. Digitaal aan te leveren per e-mail 
naar wijkergouwtje@gmail.com, of per post aan Redactie 
Wijkergouw, Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam

DE PITTENSPECIALIST
DPS

De Pittenspecialist   Jacob van Lennepstraat 8   1053 HG Amsterdam   
tel. 020 618 1095   fax 020 6122171   www.pittenspecialist.nl

DE PITTENSPECIALIST

Dé leverancier 
voor uw 
tuinhuis

12 volt/24 volt
U vindt bij ons een 
uitgebreide sortering 
omvormers, koelkasten, 
verlichting en andere 
benodigdheden op 12 volt.

Dé

Satellietontvangers
Voor ontvangst van TV en 
radio bent u bij ons aan 
het juiste adres. LCD-TV’s, 
radio/cd spelers, satelliet 
en DVB-T tuners ook op 
12 volt. Uiteraard hebben 
wij hiervoor de noodzake-
lijke installatiematerialen.

Zonne-energie
Wij leveren en installeren zonnepanelen, 
regelaars en accu’s. Inclusief montage-
materialen.

Butaan/Propaangas
Een groot assortiment gasapparatuur 
is in onze winkel aanwezig zoals 
o.a. voor koelen, 
koken, verwarmen 
en warm water. 
Ook leveren 
wij alle 
installatie-
materialen 
hiervoor.

Pitten, kousen en glazen
Onze afkomst verloochenen 
wij niet. Al sinds 1935 verkopen 
wij olie (kerosine), kachels en 
lampen, evenals de benodigde 
kousen, pitten en glazen.

De Pittenspecialist   Jacob van Lennepstraat 8   1053 HG Amsterdam   

is in onze winkel aanwezig zoals 
o.a. voor koelen, 
koken, verwarmen 
en warm water. 

 T 06 13 62 70 79
@ klus@susacasa.nl
www.susacasa.nl

Heeft u klussen voor uw tuinhuis of 
schuur die u liever uitbesteedt? 

Bel, mail of kom langs bij huisje 179  
op Wijkergouw.



Voorwoord
Beste tuinders,

Zaterdag 7 juli j.l. was ik bij het concert van de Wester 
Harmonie op ons tuinpark. En ik was niet de enige. Het 
werd druk bezocht. Door tuinders en door verwanten 
van de orkestleden. En terecht. Goed gespeeld. Mooi 
repertoire. Maar toen dacht ik: ‘Dit had toch meer 
bekendheid moeten krijgen. Een bericht naar andere 
tuinparken. Een artikel in de wijkbladen. Bijvoorbeeld 
in een rubriek met: ‘Wat te doen op Tuinpark 
Wijkergouw?’. We komen daar als bestuur niet aan toe. 
Maar misschien is er op ons park wel een tuinder die dit 
zou kunnen en willen doen. 

We verwachten meer muziek de komende maanden: 
Op 18 augustus a.s. een concert vanwege het 
grachtenfestival. Zie hiervoor verderop in dit blad. En 
op een nog vast te stellen zaterdagavond in september 
zullen tuinders met hun band optreden in de boerderij 
met muziek uit de jaren ‘60-‘90. Is dat een aardige 
aanleiding om er meteen maar een feest van te maken? 
Ideeën en participatie welkom. We komen elkaar weer 
tegen. Nog een fijn tuinseizoen.  

Chris Teunissen, 
voorzitter
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Van de redactie

Het is 22 juni 2018. Officieel is de zomer begonnen, maar 
buiten is het veertien graden en loeit windkracht 7. Ik 
draai de verwarming een graadje hoger en om toch een 
tuingevoel te hebben werk ik aan de kopij voor het zomer-
Wijkergouwtje. Ik snuffel in allerlei tuinbladen, zoef door 
mijn fotovoorraad, zoek naar interessante informatie en 
zowaar, ik word helemaal vrolijk van alle leuke artikelen, 
prachtige foto’s en dagdromen van een landgoedtuin. 
Wat is het toch fijn om Wijkergouwer te zijn, never a dull 
moment.

De redactie heeft haar best gedaan er weer een mooi en 
gevariëerd Wijkergouwtje van te maken. Zo hebben we 
artikelen over het erven van een tuinhuis en informatie over 
de AED bij de boerderij. Je vindt een aankondiging over 
een heel leuke en informatieve vlinderpresentatie door de 
tuinders van tuin 2 , over de lezing van de ‘uilenmannen’ 
en over het optreden van de Wester Harmonie. Verder is er 
weer een prachtig gedicht van Michael Kerkhof, die we wel 
kunnen promoveren tot onze huisdichter. En natuurlijk de 
nodige bestuursstukken, zoals de notulen van de Voorjaars 
ALV, BTW-plicht en informatie over de Privacyverklaring.

Er zijn ook de vaste rubrieken, zoals ‘ In het Seizoen’ en 
‘Natuurlijk Tuinieren’. ‘In het Zonnetje’ wordt dit keer 
gevuld door Chris en Tineke van Willigen met de Cordaan-
medewerkers. De rubriek ‘Mijn tuin en ik’ is met ingang van 
dit nummer vervallen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe 
rubriek die nog in ontwikkeling is. Hiervoor in de plaats dit 
keer een ‘In het Zonnetje – Extra’.

Inmiddels is het 14 juli 2018 en hebben we al wekenlang 
een strakblauwe lucht. Met de noordenwind erbij, is het 
goed toeven op Wijkergouw, maar voor de planten zou een 
(nachtelijk) regenbuitje wel welkom zijn. 

We hopen dat iedereen weer met plezier het Wijkergouwtje 
zal lezen. Mocht je willen reageren op één van de artikelen, 
of zelf iets in willen brengen en/of vragen, mail naar 
Wijkergouwtje@gmail.com

Thea Adriaansen

Zuinig met water
Het is lang niet altijd nodig te sproeien bij warm weer. Onze 
bodem, deels klei, deels veen, houdt water lang vast. Veel 
sproeien maakt planten, struiken en bomen lui. De wortels 
hoeven niet diep naar water te zoeken. Vaak zullen planten 
gaan hangen als ze in de volle zon staan. Zodra de zon 
onder gaat, zal het blad weer optrekken. Is dat niet het 
geval, dan is water geven zinvol. Geef water aan de voet 
van de plant, dat heeft het meeste en snelste effect. Sproei 
in ieder geval nooit als de planten in de zon staan, want dan 
verbranden de bladeren. Bovendien verdampt het water te 
snel. Een uitzondering is jonge aanplant. Die moet de eerste 
dagen elke dag begoten worden om goed aan te kunnen 
slaan. Geef bij voorkeur ’s morgens vroeg of ’s avonds na 
zonsondergang water.

Welkom nieuwe tuinders
De afgelopen maanden zijn weer enkele tuinen verkocht. Wij heten 
dhr. Heman op tuin 23, Mevr. Willems op tuin 108, Dhr. Altelaar op 
tuin 143, Mevr. Muusse op tuin 147 en Mevr. Burger op tuin 212 van 
harte welkom en wensen hen veel tuinplezier op Wijkergouw.
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Op 14 juli j.l. gaven twee uilenexperts, Ronald van Harxen 
uit Winterswijk en Pascal Stroeken uit Heiloo, beiden van 
de werkgroep Stone (STeenuilen Onderzoek NEderland) 
een presentatie over steen-, rans-, bos-, en kerkuilen, 
ondersteund door beelden en filmpjes.

Hildegard Vernooij van tuin 161 kaartte de aanwezigheid 
van uilen op ons park aan omdat zij zoekt naar 
mogelijkheden om ons park uilvriendelijker te maken. 
Mede door het kappen van (oude) bomen afgelopen winter, 
maakt zij zich zorgen over nestgelegenheid voor uilen. 
Andrea van Pol, bestuurslid en (inval)presentator van het 
radioprogramma Vroege Vogels boorde haar contacten aan 
en zo kwamen de enthousiaste uilenexperts in beeld.

De roep van de Bosuil.
Pascal wijdde ons in in de geheimen van uilen in het 
algemeen en de Steenuil in het bijzonder. Hij doet samen 
met Ronald al sinds 1986 onderzoek naar Steenuilen rond 
Winterswijk.

In Nederland broeden de steenuil, kerkuil, bosuil, ransuil, 
velduil en oehoe. Op Wijkergouw broedt alleen de ransuil. 
Andrea weet te vertellen dat de bosuil in het Vondelpark 
broedt en geeft en passant een prima imitatie van de 
roep van de bosuil. Helaas kunnen we die hier niet laten 
horen. Paring, voeding, afmetingen volwassen uilen, 
predatie enz. komen op het scherm voorbij, voorzien van 
commentaar door Pascal. Zo laat hij zien en vertelt o.a. 
dat jonge steenuilen vanaf dag twintig een hele muis 
kunnen verorberen. Verder komen we aan de weet, dat 
jonge ransuilen takkelingen worden genoemd, omdat zij 
vanaf het moment dat ze het nest verlaten maar nog niet 
kunnen vliegen, rustig op een tak blijven zitten om gevoerd 
te worden door pa en ma, tot het grote moment daar is. 
Steenuiltjes daarentegen warrelen continu nest in, nest uit. 
Dit is een kwetsbare periode voor uilen omdat zij makkelijk 
gepakt kunnen worden door b.v. een sperwer.

Beleef de Lente
Hierna toonde Ronald ons een serie filmpjes van een 
steenuilennestkast, gemaakt door de camera’s van ‘Beleef 
de Lente’. Dit is een jaarlijks terugkerende website van 

Vogelbescherming Nederland met camera’s gericht op 
diverse vogelnesten, om alle lief en leed 24/7 te kunnen 
volgen. We zien hoe het mannetje steenuil prooien aan het 
vrouwtje geeft, die het dan weer aan de kinderen voert. We 
zien hoe kauwtjes proberen de nestkast te kraken, hoe het 
een steenmarter bijna lukt om in te breken en zich aan de 
jongen te vergrijpen en hoe na 10 dagen de oogjes van de 
jongen opengaan. Als Ronald na wat heen en weer geklik 
zijn muis kwijt is, levert dat heel wat hilariteit op.

Na de presentatie zijn we naar buiten gegaan om op 
diverse plekken te zoeken naar (de sporen van) uilen en te 
bespreken hoe we Wijkergouw zo uilvriendelijk mogelijk 
kunnen maken. Met name op het derde complex zit een stel 
Ransuilen, die zich regelmatig laten horen. Ook heeft een 
tuinder een pot vol braakballen gespaard waar we er een 
paar van mogen ontleden. Duidelijk zien we de tandjes van 
een muisje.

Het was een leerzame middag, we gaan binnen de 
tuincommissie bekijken hoe we de opgedane kennis op 
Wijkergouw verder kunnen inzetten.

JOEHOE, alles over uilen.

Oude spulletjes
Regelmatig staan er tweedehands/oude spulletjes op en 
rond het bankje bij het bos/parkeerplaats. Dit is niet de 
bedoeling. Oude spulletjes kun je aanbieden met een briefje 
op het prikbord of via het Prikbord in het Wijkergouwtje.

Korstmossen
Geleerd van een wandelaar op ons tuinpark:
Korstmossen op een boom duiden in principe op goede 
lucht, maar dat blijkt toch iets genuanceerder: grijs 
korstmos duidt op heel goede lucht, geel korstmos geeft 
aan dat er (te) veel amoniak in de lucht aanwezig is.

Ronald vertelt



6 Tuinpark Wijkergouw

TUINKINDEREN
Rubriek voor jonge Wijkergouwers
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Zondag 27 mei was er een speurtocht. De speurtocht begon 
bij de boerderij. Hij was uitgezet over beide complexen 
met 5 opdrachten, waarbij je vragen moest beantwoorden 
over de omgeving. De deelnemers waren erg benieuwd 
wie er had gewonnen. Er waren twee teams: rood en 
paars. Het einde was heel spannend omdat het bijna gelijk 
was. Uiteindelijk had team rood gewonnen maar er kan 
natuurlijk maar een winnaar zijn dat was………….Eva!! de 
prijs was een proefles bij Natural Meadow aan de Liergouw.

08-07-18 16(03woordzoekermaken.nl
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woordzoeker Wijkergouw
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

G T M Q I R O D V N K D Y P C X M B
U R N Y W S T X D Y S L S A E G K M
R M Q G I F L H S Q K C U A Y I T A
L I E M J K E O T L V N L R C S U T
Y O K M K T W C O J O P W D I A I U
B V S Q E Q G F F T W E B E J D N D
I N A E R K N Y L L E A N N K B R J
J E N I G R P I X V R X T E M S K V
J R Z T O K M I U B H E T I K W D Y
I U N C U K C W E T K E N L N Z J H
R B E A W N P C X K S E R A S O Z E
E Y O O T L U A A R Z E H N S N G S
D S R Q J E H V L S O K O D W E P Y
R M G D E W E S Y C M O G M I E W U
E S L E G O V U P J E X Y F L B H J
O H G H G U C U N L R V T E X C K J
B F D Z L K D C V U A I N B I A X R
D A Q B O M E N N Y K K Q R V F H F

ACTIE BARBECUE BOERDERIJ
BOMEN BUREN GROEN
KDC MOESTUIN PAARDENEILAND
SLOOT SPELEN TUIN
VOGELS WIJKERGOUWTJE ZOMER

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Speurtocht op 
Wijkergouw

Op 27 mei jl. heb ik 
meegedaan aan een 
speurtocht van de 
kinder-doe-commissie, 
die was georganiseerd 
door Emma (10 jaar, tuin 
109 en haar vriendin 
Emma (11 jaar). Deze 
twee Emma’s hebben het 
heeeeeeel goed gedaan: 
het was spannend en je 
leerde ook nog es wat. Ik 

won de hoofdprijs en dat was een proefles bij de manege 
Natural Meadow in Amsterdam. Die les was leuk en soms 
minder leuk. Minder leuk was dat ik poep moest scheppen 
maar het was leuk dat ik mocht rijden op de pony.
Emma’s: bedankt!

Eva de Laat, tuin 51

Groepsapp
Wij genieten enorm van onze tuin op Wijkergouw, maar 
onze dochter Elsie (6) heeft wel eens behoefte aan een 
speelkameraadje. Om samen naar de speeltuin te gaan, 
te vissen, te voetballen, om verstoppertje te spelen of 
een speurtocht te doen.

Daarom willen we graag een Groepsapp opzetten, voor 
(basisschool)kinderen die een speelkameraadje zoeken 
als ze op Wijkergouw zijn.

Meld je aan bij 06-24270787 voor de Groepsapp 
‘Spelen op Wijkergouw’, en vermeld daarbij de naam 
& leeftijd van je kind(eren), en het tuinnummer. En 
wie weet komen we zo tot mooie uitwisselingen en 
spelactiviteiten!

Hartelijke groet, Diana & Bart, tuin 8

Woordzoeker 

Dat ben ik:  
Emma Kalkman

En dat ben ik:  
Emma Schouten

Samen zijn wij de Twee Emma’s
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In het Zonnetje 
Tekst en foto’s: Joke van Pel

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

Chris en Tineke van Willigen: Over de 
mannen vrouwen van Cordaan.
 

Op een prachtige warme dinsdagochtend kom ik bij de boerderij 
waar Chris en Tineke van Willigen klaar staan om een groep 
cliënten van Cordaan te ontvangen. 

Chris in zijn scootmobiel rijdt wat heen en weer bij het hek, Tineke is achter de 
bar bezig van alles klaar te zetten. Het wordt een andere dag dan anders. Jelle, 
een van de vier begeleiders van Cordaan, gaat binnenkort met pensioen. En ter 
ere daarvan wordt een barbecue georganiseerd. 

Tineke en Jolanda zijn inmiddels bezig een tafel klaar te 
zetten met groenten, salades, broodjes en sauzen. De plastic 
borden komen tevoorschijn en er worden veel kannen met 
limonade gemaakt. De parasols passen niet helemaal in de 
´voeten´, en zo waait er nog wel eens eentje om.

Tineke kent ze allemaal 
Het begin al lekker te ruiken, de hamburgertjes sissen 
langzaam bruin en gaar.

Ik zoek de schatzoekers op en daar is een twee-euromunt 
gevonden. Grote lol. Even later graaft Johan een slijpschijfje 
op. Best spannend, zodra er een schelle piep klinkt kan er 
iets leuks onder de grond zitten. Chris is erbij en waarschuwt 
Johan: “je mag wel uitkijken, er zijn hier in de tweede 
wereldoorlog ook bommen gevallen hoor”. Even later komt 
er een aangestampt blikje uit de grond.
Terug op het terras zitten de eerste hongerigen al te 
genieten. En langzaamaan wordt het weer een grote groep. 
Jolanda vertelt dat ze al zo´n 15 à 16 jaar met Chris en 
Tineke op de boerderij werkt. Na de verhuizing van Cordaan 
(van de Beemsterstraat naar de Druivenstraat) leek het erop 
dat het zou stoppen. Maar gelukkig werd er een potje geld 
gevonden zodat het vervoer kon worden geregeld. Tineke 
vertelt dat de groep het echt als een uitje beschouwt, ze 
zien uit naar de dinsdag. De nieuwe locatie is veel kleiner en 
beschikt alleen over een geasfalteerde binnenplaats waar 
een beetje kan worden gevoetbald. De groep doet ook 
klusjes voor tuinders die dat zelf niet meer kunnen. Tineke 
kent iedereen van de groep bij naam, en ook wat ze wel 
en niet kunnen en waar je specifiek rekening mee moet 
houden. En als het nodig is geeft Tineke ze ook een standje. 
Na de hamburgers worden er worstjes en sate’s gebakken. 
Varkensvlees, M. eet dat niet. “Word je een man van, 

Daar komen ze, het is een gezellige groep jongens, meiden, 
mannen en vrouwen die er duidelijk zin in hebben. Ik maak 
kennis en informeer gelijk even wie wel en niet op de foto 
mogen of willen. 

Jelle maakt een indeling voor de activiteiten voor vandaag. 
Vandaag geen tuinactiviteiten zoals papierprikken of 
snoeiwerk, het worden spelletjes. Twee zijn er al met een 
bal aan de slag, twee anderen gaan tafeltennissen. Er moet 
alleen nog even een pingpongballetje gezocht worden.

Uit de auto wordt een grote barbecue getild. Om de 
gasfles aan te kunnen sluiten gaan Chris en Jasper een 
grote steeksleutel halen. Johan komt inmiddels met een 
metaaldetector aanlopen. Ah, eens kijken wat er op 
Wijkergouw aan schatten te vinden is. Een groepje van vier 
wandelt met hem mee en ze gaan aan de slag. Ze doen ook 
wel eens magneetvissen in de sloot en hebben een hoefijzer, 
een kapotte hark en een visschaar gevonden. Weer een 
ander groepje voetbalt op het veldje naast de boerderij. 

Chris, Jelle en Johan

Jolanda, Tineke en Jelle
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jongen”, maar nee, het is niet aan hem besteed. Er staat 
een lange rij voor de tafel voor de tweede ronde, Tineke 
en Jolanda scheppen de bordjes weer vol. Jelle gaat met 
limonade rond. Het is inmiddels bloedheet, de parasols zijn 
meer dan welkom, sommigen zoeken de ‘koelte’ van de 
boerderij op. Johan speelt een deuntje op de piano, Canto 
Ostinato? Tineke vraagt of hij ook Vader Jacob kan…..?

Yoga
Ik maak op de bank een praatje met Chris, onder andere 
over hoe het tuinpark is ontstaan. Daarover later meer. M. 
zit alleen op de hoek en probeert zijn sla aan iemand anders 
te geven.”Nee M., is goed voor je”. Hij neemt dapper een 
grote hap en zijn gezicht spreekt boekdelen. Chris vraagt 
waarom hij alleen zit. “Mag toch”. Even later ligt hij op een 
matje te zonnen en valt zowat in slaap.
De vleesjes zijn op, het grote schoonmaken kan beginnen. 
Iedereen brengt zijn bordje naar binnen en de vaatwasser 
gaat aan. Jasper boent de barbecue, nogmaals gaat de 
limonade rond. Na de lunch gaan Johan en Chris met een 
stuk of zes cliënten een stukje wandelen, de metaaldetector 
gaat weer mee, Chris in zijn rijdende stoel voorop. Er komen 
yogamatten tevoorschijn en de overige Cordaners zoeken 
met Jelle een plek in de schaduw naast de boerderij. In een 
kring doen ze heel geconcentreerd oefeningen. Jelle krijgt 
goed zicht hoe iedereen erbij zit-ligt-beweegt-voelt. 
De armen en benen worden beklopt, “geef jezelf maar 
een schouderklopje”. Armen zwaaien, de heupen mogen 
rondjes draaien. Jelle zingt er een liedje bij: “daar komt de 
orgelman”enz. Met de buik naar voren vraagt Jelle :”wat 
zit daarin”? Een baby!! wordt er geroepen. “Nee, volgens 

Al tientallen jaren zet Willem Vringer 
zich dagelijks in voor ons tuinpark. 
Wijkergouw en -ome- Willem zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Willem zorgt er onder andere voor dat 
het gras gemaaid wordt, het materiaal 
en machines in orde zijn en de karren 
gereden worden. Door de jaren heen 
heeft hij tuinders en commissieleden 
zien komen en gaan. Ondertussen 
blijft Willem onverstoorbaar zijn 
werkzaamheden voortzetten.  

Op 30 juni 2018 heeft de tuincommissie 
Willem verrast om hem namens alle 
tuinders te bedanken voor zijn niet 
aflatende inzet voor Wijkergouw. 
Willem staat niet graag in het 
middelpunt van de belangstelling. 
Diverse tuinders (van het terreintje, 

hakselploeg en winkeltje) zaten in 
het complot om er voor te zorgen dat 
Willem met de koffiepauze tijdens de 
zaterdagwerkbeurt in het winkeltje 
zou zijn. 
Rond 10.30 uur werd het plots 
behoorlijk druk; o.a. de tuinders van de 
werkbeurt, leden van tuincommissie en 
bestuur. Zo leuk om te zien dat Willem 
al zittende op een stoel niets doorhad 
en we hem totaal hebben kunnen 
verrassen. 

In de toespraak voor Willem heb 
ik hem laten weten dat we hem in 
het zonnetje willen zetten omdat 
we waarderen wat hij allemaal voor 
het tuinpark doet. Willem kreeg 
een luid applaus en persoonlijke 
dankbetuigingen. Er was een speciale 

taart die Willem heeft aangesneden 
en die we gezamenlijk op hebben 
gegeten. Willem had zijn eigen 
afbeelding. Achteraf zei Willem dat 
als hij van de plannen op de hoogte 
was geweest, hij er vandoor gegaan 
zou zijn. Gelukkig is dat niet het geval 
geweest.

mij zijn het onze hamburgertjes”. Het ziet er allemaal heel 
ontspannen uit, je krijgt zo zin om mee te doen.
Ik bekijk dit alles op een picknick bank onder een 
appelboom die heerlijk naar groene frisse appeltjes geurt.  

Petje af voor Chris en Tineke
Dan roept Jolanda vanuit de boerderij dat ‘alles 
overstroomt’. Tineke komt er gelijk bij en weet meteen dat 
de afvoer het water van de vaatwasser niet aankan. We 
halen de grote dweilunit tevoorschijn en Jasper zoekt alle 
onderdelen van de (water)stofzuiger bij elkaar. Met kokend 
water en soda wordt de afvoer weer gangbaar gemaakt.
Voor het spel met de waterbalonnen is het te laat, geen tijd 
genoeg om daarna op te drogen. De handdoeken kunnen 
droog weer mee terug.
De dag loopt ten einde. In de schaduw komt de groep 
weer bij elkaar en wordt er nog wat gedronken. De 
laatst gevonden bodemschat, een groot stuk ijzer wordt 
bewonderd. Er wordt wat gelachen en uitgerust. In neem 
afscheid en m’n petje af voor de inzet van Chris en Tineke. 
De busjes zullen nu snel komen om de groep weer op te 
halen.

Volgende keer In het zonnetje: “de eerstelingen”. Wie van 
de eerste bewoners van Wijkergouw zijn nog op de tuin? 
Welke verhalen zijn er nog te vertellen? Een aantal van hen 
heb ik al geïnterviewd. Maar wie nog niet? Bel of meld je 
aan: 06-48859600, of via jmvanpel@upcmail.nl

In het zonnetje extra.
Tekst: Gwen de Ruyter, foto: Marga van Aalst
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AED op Wijkergouw
Tekst en foto’s: Janny Hofman

Op ons tuinpark is een AED-apparaat aanwezig, maar dat 
bevond zich altijd achter de bar in de boerderij. Niet handig, 
want alleen bereikbaar als de boerderij open is.

Het apparaat komt nu in het seizoen buiten te hangen, 
in een speciale groene AIVIA-kast. Deze kast heeft een 
akoestisch signaal : zodra de kast geopend wordt klinkt er 
gedurende 3 minuten een geluidsalarm. De functie van dit 
alarm is 2-ledig:
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. Het fusthok is het houten schuurtje 
dat op 7 juli j.l. onder de muzikale klanken van de Wester 
Harmonie door enkele tuinders weer frisgroen is geverfd.

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.

In het donker is de kast nog steeds zichtbaar d.m.v. 
knipperende ledlampjes.

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.

Dus: als u het alarmsignaal hoort ga dan onmiddellijk 
kijken wat er aan de hand is. Is er daadwerkelijk hulp 
nodig, of is een dief actief?

Beeldbepalende bomen
De Bond voor Volkstuinders wil graag een inventarisatie maken van 
beeldbepalende bomen op ons tuinpark. Het gaat hierbij zowel 
om de bomen in het algemeen groen als om bomen in individuele 
tuinen. De tuincommissie gaat hiermee aan de slag. Om niets te 
missen stellen we het op prijs als je aan de tuincommissie wil laten 
weten of je meent een beeldbepalende boom in je tuin te hebben. 
Wij kunnen deze dan in de inventarisatie opnemen. Een melding 
kun je doen aan: tuincommissie@gmail.com
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formulier van het lid. 
Ouders en kinderen verwerven het voorkeursrecht pas een 
jaar na inschrijving als aspirant of nadat zij meer dan twee 
jaar een (andere) tuin hebben op Wijkergouw. 
Als een lid zijn lidmaatschap beëindigt of overlijdt, hebben 
de speciale relaties van het lid twee maanden de tijd om het 
afdelingsbestuur (het bestuur van Wijkergouw) schriftelijk 
te verzoeken toegelaten te worden als lid en de tuin van het 
voormalige lid aan hem of haar toe te wijzen.
In artikel 3 van het Afdelingsreglement is ook geregeld 
dat als meerdere speciale relaties aanspraak maken op 
het voorkeursrecht, partners voorgaan boven ouders en 
kinderen. Indien de laatste twee in aanmerking willen 
komen, krijgen ze een maand de tijd er onderling uit te 
komen wie dat wordt, anders beslist het afdelingsbestuur.
Het is belangrijk te realiseren dat de partners, ouders en 
kinderen die als lid willen worden toegelaten, aan dezelfde 
eisen moeten voldoen als anderen die lid willen worden van 
de Bond en tuinpark Wijkergouw.

Testamentair vererven
Op de Najaarsvergadering van vorig jaar hebben we met 
elkaar het aanvullende reglement van Wijkergouw (het 
Supplementreglement) vastgesteld. Jullie, leden-tuinders 
van Wijkergouw, hebben toen het bestuursvoorstel 
overgenomen om ook als partner te erkennen de persoon 
die door een lid testamentair is aangewezen als partner en 
(mede)erfgenaam. 
Het Bondsbestuur heeft dat betreffende artikel in ons 
Supplementreglement echter afgekeurd, omdat het de deur 
naar willekeurig aanwijzen van partners zou openen. Het 
bestuur van Wijkergouw gaat daarover nog in gesprek met 
het Bondsbestuur, maar op dit moment zijn partners dus 
nog uitsluitend de personen zoals die in de Statuten van de 
Bond staan gedefinieerd en hierboven beschreven.

Wat gebeurt er met mijn tuin als ik overlijd? 
Wie kan mijn tuin dan erven en wanneer moet 
de tuin gewoon verkocht worden aan een 
derde? Deze vragen kwamen aan de orde op de 
voorjaarsvergadering van Wijkergouw. Ik heb 
toen toegezegd daarover een informatief artikel 
voor het Wijkergouwtje te schrijven. Bij deze.

Voorkeursrecht
In artikel 3 van het Afdelingsreglement van de Bond 
van Volkstuinders is geregeld dat sommige mensen een 
voorkeursrecht op een tuin kunnen verwerven, als zij een 
bepaalde relatie hebben met de tuinder, het lid op wiens 
naam de tuin staat geregistreerd. 
Die mensen kunnen dat voorkeursrecht pas verwerven 
indien de tuinder zijn lidmaatschap van de Bond beëindigt 
of als de tuinder overlijdt. 
Het voorkeursrecht van de speciale relaties geldt alleen voor 
de tuin van het lid, níet voor andere tuinen op ons tuinpark.
Hieronder beschrijf ik welke speciale relaties voor zo’n 
voorkeursrecht in aanmerking komen en wat zij daarvoor 
moeten doen.

Speciale relaties
Welke speciale relatie moet je hebben met het lid voor 
wiens tuin je in aanmerking wil komen? Kortom, wie komt 
er voor het voorkeursrecht in aanmerking?
Dat zijn de meerderjarige partner van het lid, een ouder van 
het lid of van de partner, of een meerderjarig kind van het 
lid of van de partner.
Met een uittreksel uit het bevolkingsregister moet je kunnen 
aantonen dat je ouder of kind bent van het betreffende lid. 
Voor het vaststellen wie partner van het lid is, zijn er meer 
opties.
De Bond heeft in haar Statuten (in de paragraaf 
Begripsbepalingen) opgeschreven wie zij als partner 
erkent. Dat is de persoon die met het lid een huwelijk 
heeft gesloten of bij de burgerlijke stand een geregistreerd 
partnerschap heeft doen opmaken. Ook de persoon die met 
het lid bij de notaris een samenlevingsovereenkomst heeft 
gesloten en staat ingeschreven in het partnerregister. 
Tenslotte erkent de Bond als partner van een lid (beiden 
ongehuwd en geen familie in de eerste graad tot elkaar) 
diegene die een gezamenlijke huishouding voeren en 
beiden een uittreksel uit de burgerlijke stand hebben 
overlegd waaruit blijkt dat zij op hetzelfde adres 
woonachtig zijn.

Je moet er wat voor doen
De partners, ouders en kinderen verwerven niet automatisch 
het voorkeursrecht, zij moeten er wat voor doen. 
De partner moet geregistreerd zijn op het Tuinregistratie-

Wie erft mijn tuin?
door Klaas Breunissen

Vuilnis
Regelmatig wordt in het vuilnishok grofvuil 
aangeboden. Dit is niet de bedoeling. In het vuilnishok 
mag alleen huisvuil in gesloten vuilniszakken worden 
aangeboden. Groot afval, zoals (geïmpregneerde) 
tuinhekken, autobanden, hard plastic, kinderstoelen, 
stenen e.d. dient door de tuinder zelf te worden 
afgevoerd. Dit kan gratis worden afgeleverd bij het 
Afvalpunt van de Gemeente, Struisgrasstraat 33, tel. 020 
6370712, website www.amsterdam.nl/afval Ook is het 
mogelijk om op het terreintje een (afsluitbare) container 
te huren, zie achterpagina. Verder is het raadzaam om 
een goed sluitende vuilnisbak op de tuin te gebruiken 
om ratten- en muizenoverlast te beperken.
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Er zit een jonge vogel in het hoekje van je tuin. Het diertje 
kan niet vliegen, zoekt geen eten en lijkt verlaten, ouders 
zijn in velden noch wegen te bekennen. Overal liggen 
katten, kraaien of de hond van de buren op de loer. Wat 
kun je doen?

De beste hulp
De beste hulp is de moeilijkste: Zitten laten. Zet de vogel in 
het uiterste geval op een tak waar de kat niet bij kan. Voor 
het jong is het een cursus overleven in het wild en hoort het 
erbij in de natuur. Normaal gesproken zijn de oudervogels in 
de buurt en houden het jong in de gaten. Als je merkt dat de 
vogel gewond is (hangende vleugel, slepende poot, bloed op 
de veren) bel dan de Dierenambulance op 0900-0245.
Een nest vol jonge vogels wordt al gauw te krap. De jonkies 
gaan op stap voor ze volgroeid zijn. Na een dag of vier, 
vijf kunnen ze vliegen en zichzelf in veiligheid brengen. 
De ouders zoeken voedsel in de buurt en weten door 
bedelgeroep waar hun jongen zitten.

Hitte
Met het warme droge weer van de laatste tijd hebben 
ook vogels het moeilijk. Zij kunnen niet zweten, maar 
verdampen veel vocht via hijgen, met de snavel open. Op 
die manier wordt warmte aan hun lichaam onttrokken. 
Het werkt dus verkoelend. Maar het vocht moet wel weer 
aangevuld worden. Een niet te diep bord of schaal gevuld 
met water, geplaatst op een veilige plek is van harte aan te 
bevelen. Het water dient wel dagelijks ververst te worden 
om ziektes te voorkomen.

Merels hebben het moeilijk, omdat de grond door 
uitdroging te hard is geworden. Hierdoor gaan wormen 
dieper in de bodem zitten, buiten bereik van de vogels. 
Houd een stukje gazon of plekje onder de struiken vochtig 
met (afgekoeld) kookvocht oid., zodat wormen weer meer 
naar de oppervlakte komen.

Eerste hulp
Bron: Vogelbescherming Zeist, foto: Pixabay 

Op 21 juni j.l. is mijn man 
Piet Vega overleden.

Ik wil het bestuur en de 
leden bedanken voor het  
mooie bloemstuk, de vele 
kaarten en jullie persoonlijke 
aanwezigheid  
bij de uitvaart.

Jullie medeleven heeft mij en 
de kinderen ontroerd.
Dank jullie wel. 

En dan nog  voor de bewoners van mijn laantje, het z.g. 
“Gouden Laantje”:
Wat een prachtig bloemstuk hebben jullie gestuurd, met 
bijbehorende kaart met lieve waarderende woorden over 
Piet, geschreven door Renée.

Ook jullie hartelijkheid en warmte doet mij goed. 
Bedankt. 

Ook van de leden van de Klaverjasclub werd een mooi 
bloemstuk bezorgd en mocht ik kaarten ontvangen. En 
jullie waren er bijna allemaal. 
Bedankt.

Rietje Vega, tuin 70

Keverpraat
Tekst: Michael Kerkhof

Afbeelding: Linné 1758, Pixabay

De grote spinnende watertor
die als larf 

als echte omnivoor geldt
eet dan ook zowat alles

wat hem voor de bek komt
maar wordt

als volwassen kever
een echte herbivoor
Kan zich zwemmend

en vliegend verplaatsen
maar blijft bij voorkeur

in het water
Ziet er zowel als larf

en als watertor
weinig vriendelijk uit

en kan ook
in beide gedaanten

flink van zich afbijten
Een waterbewoner om te mijden

maar als je baggert
blijkt ie soms te worden

meegeschept 
naar de walkant
waarna ie zich
weer gezwind

slootwaarts spoedt
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Thea’s Tuin WWWeetjes

Anna Koster van Floral Touch schreef het boek ‘Bloemen met 
smaak”. Sinds zij in Japan in 1990 aan een bloemendiner 
deelnam, is ze helemaal ‘in de eetbare bloemen’. Het boek 
volgt de seizoenen, met de bloemen die dan oogstbaar zijn, 
van paardenbloem tot fuchsia. Met recepten. Uitgegeven 
door KNNV Uitgeverij, ISBN 978 90 5011 605 3.

Van Japanse Duizendknoop kun je bier maken. Kijk voor 
lekkere en eenvoudig te maken (wildpluk)recepten op blog.
elsjebruijnesteijn.com/2018/01/07/duizendknoopbier en 
meer.

Gratis natuurzoekkaarten, van bodemdiertjes tot algemene 
planten, kun je bestellen via https://webwinkel.ark.eu 
Jeroen  Helmer maakt fantastische tekeningen voor deze 
zoekkaarten die je na je bestelling als pdf kunt downloaden 
en zelf kunt afdrukken. 

Afbeelding: webwinkel ark

www.nederlandzoemt.nl is een informatieve website 
over bijen. Ook voor kinderen is er veel leuke informatie. 
Tentoonstellingen Nederland zoemt, exposities over de 
wilde bijen, zijn in meerdere musea door heel Nederland te 
bezoeken, tot en met 31 augustus a.s., onder andere in het 
Museon.nl, Natuurmuseum Fryslan.nl, hetnatuurhistorisch.nl, 
en universiteitsmuseum.nl

Nieuw is de Moestuinkalender van Velt, waarin per maand 
op weekniveau wordt aangegeven wat er moet gebeuren. 
Met spiraalband en veel informatie voor de (beginnende) 

moestuinder. ISBN 978 94 9290 7004, Uitgeverij Velt. Al wat 
langer bestaat de Zaaiagenda van Hans van Eekelen met 
uitgebreide informatie over o.a. zaaidiepte, kiemtijd, rassen 
e.d. En dan is er ook nog het eigen zaai- en plantschema 
van Mergenmetz. Alles te vinden op www.mergenmetz.nl . 
Doe er je voordeel mee, je kan nog tot in september blijven 
zaaien.

Wordt het een trend? Op www.stadstuinieren.nl/
moestuintips/japanse-miniblad-moestuin vind je een 
handleiding voor het maken van je eigen Japanse miniblad 
moestuin. Een creatieve en educatieve manier om met 
tuinieren en met voeding om te gaan. Ook wie nauwelijks 
ervaring, tijd of ruimte heeft, heeft binnen de kortste keren 
pittig broodbeleg, micro-salades en smaakmakers in de 
keuken.

Voor mensen met een groen hart is er de site www.
groeneboekenshop.nl  Hier vind je duizendenéén groene 
boeken, van biodynamische tuinieren, via de Wilde 
Bloementuin, tot de uitvinder van de natuur. 

Arboretum Kalmthout, net over de Belgische grens bij 
Rozendaal, houd op zondag 7 oktober a.s. weer een Planten 
najaardag. In deze prachtige tuin, waar ook jaarlijks de 
Hamamelisfeesten plaatsvinden, komen de beste kwekers 
uit België en Nederland bijeen. Het Arboretum is goed met 
de trein te bereikbaar. Zie www.arboretumkalmthout.be/
kalender

Kijk in de agenda van www.tijdschriftdetuin.nl/events voor 
een overzicht van allerlei tuinevenementen en te bezoeken 
open tuinen van particulieren en (bijzondere) kwekerijen.

Tot en met 26 augustus a.s kun je in het Singermuseum in 
Laren, www.singerlaren.nl  de tentoonstelling Geschilderde 
Tuinen bezoeken. Er hangen werken van oa. Max 
Liebermann, Claude Monet, Charley Toorop , Carel Willink 
e.a. Bovendien is de beeldentuin van het Singer opnieuw 
ingericht door tuinarchitect Piet Oudolf. Hij ontwierp o.a. 
ook de prachtige Vlinderhof in Leische Rijn. 

In Museum de Zwarte Tulp in Lisse is de Internationale 
tentoonstelling Botanical Art Worldwide nog te zien tot 
en met 2 september a.s. In vijfentwintig landen worden 
tegelijkertijd afbeeldingen van inheemse planten in 
diverse tentoonstelling gepresenteerd. Museum de Zwarte 
Tulp toont ruim zeventig werken van 25 kunstenaars 
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die zijn aangesloten bij de Vereniging van Botanisch 
Kunstenaars Nederland. Kijk voor informatie op www.
museumdezwartetulp.nl

Henk Glas schreef het boek ‘Onkruid herkennen -  wordt 
het wat of moet het weg?’ Met dit boek in je hand leer je 
snel onkruiden herkennen. Volwassen planten, maar ook de 
kiemplantjes worden afgebeeld.  In deze vernieuwde, tiende 
editie zijn extra grote foto’s toegevoegd. Uitgeverij Kosmos, 
ISBN 9789021568102

Hoe je zelf gezonde en lekkere bloemenijsjes kan maken 
met fruit en kruiden uit eigen tuin kun je lezen op www.
stadstuinieren.nl/de-oogst/ijs-uit-eigen-tuin 

Tot 31 augustus a.s. is de tentoonstelling Op Tafel te 
bezoeken in de Hortus, Amsterdam. Van eeuwenoude 
voeding tot superfood, en in de tuin allerlei vragen 
over ons voedselgedrag. Verder zijn er verschillende 
themarondleiding, een kidsspeurtocht en het Hortus festival. 
Zie www.dehortus.nl 

Nacht van de Vleermuis.  Op vrijdag 24 aug. a.s. 
organiseert het Natuur&Milieuteam Zuid een spannende 
vleermuisexcursie in het Vondelpark o.l.v. stadsecoloog 
Anneke Blokker. Reserveren is verplicht. Informatie op www.
nmtzuid.nl/agenda-item/nacht-vleermuis-vondelpark 

Op 18 augustus a.s. is bij Kwekerij Arborealis kweker en 
imker Arjan Schepers te gast, met zijn mooiste collectie 
bijen- en vlinderplanten. En op 8 september wordt bij 
Arborealis de Voedselbosdag gehouden. Je vindt er eetbare 
planten, rondleidingen en lezingen. Zie www.arborealis.nl 
voor meer informatie.

Het bijna surrealistische werk van Elspeth Diederix (1971) 
ontstaat door een combinatie van duiken, tuinieren 
en fotografie. De Tuinen van Elspeth Diederix, t/m 30 
september a.s. te bewonderen in het Stedelijk Museum 
Schiedam, zie www.stedelijkmuseumschiedam.nl 

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

BTW – plicht 
Tekst en foto: Nelleke Bosland

Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle volkstuinparken BTW 
plichtig geworden. Dat houdt in dat we op alle transacties in 
de winkel en de boerderij BTW moeten betalen. Financieel 
voordeel is dat we ook BTW terug krijgen op de aankopen 
die we doen bij leveranciers. Uiteindelijk houden we er meer 
geld aan over dan dat het ons geld kost. 

Een groot nadeel is dat deze nieuwe voorwaarde van de 
belastingdienst veel tijd kost aan administratie. Het goed 
instellen en bedienen van de kassa’s in de winkel en de 
boerderij is daarom belangrijk. Op Hemelvaartsdag heeft 
de leverancier van de kassa’s een workshop kassa bedienen 
gegeven en de kassa’s goed ingesteld.

Privacy wet
Tekst: Nelleke Bosland

In mei 2018 trad de nieuwe algemene verordening 
gegevensbescherming in werking. Ook Wijkergouw moet 
aan deze nieuwe wet voldoen. We zullen daarom een aantal 
maatregelen moeten treffen. Nu is het zo dat we wel even 
tijd hebben om te zorgen dat we aan deze nieuwe wet 
voldoen.

De bond heeft de belangrijkste rol om te voldoen aan deze 
nieuwe wet. Op de website van de bond vind u het privacy 
statement van de bond. 

Op dit moment werkt het bestuur samen met een tuinder 
die goed ingelicht is over deze nieuwe wet aan een aantal 
concrete uitgangspunten waar wij als tuinpark aan moeten 
voldoen. Hierover in het volgende Wijkergouwtje meer 
informatie.

Concentratie 
tijdens workshop

kassa bedienen

Iepen
Amsterdam staat vol iepen. Maar wist je dat er meer dan 
veertig soorten iepen in Amsterdam voorkomen? En in 
totaal zo’n vijfenzeventigduizend? 
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Tuinschouw
Half juni is weer de jaarlijkse tuinschouw uitgevoerd. De 
Tuincommissie bekijkt of de tuinen aan de gestelde regels 
voldoen. In het algemeen leek het tuinpark er beter bij 
te liggen dan een jaar geleden. Op veel tuinen was alles 
in orde. Op sommige tuinen ontbraken brievenbus en/
of duidelijk zichtbaar tuinnummer of was het pad niet 
bijgewerkt. Enkele tuinders maken het te bont door 
weinig of niets aan de tuin te doen. Daar waar niet alles 
in orde was kreeg de tuinder vier weken de tijd om alsnog 
aan de criteria te voldoen, waarna rond deze tijd (half juli) 
een herschouw volgt. Blijft de tuinder dan nog steeds in 
gebreke, dan kan een boete volgen en kan hij/zij worden 
uitgenodigd voor een gesprek bij het bestuur. 

Ziekte of tijdgebrek?
Is je tuin b.v. door langdurige ziekte niet op orde, 
neem dan altijd contact op met de tuincommissie, 
op tuincommissiewijkergouw@gmail.com of kom op 
zaterdagochtend langs in Samen Sterk. In overleg kan 
bekeken worden of er een oplossing mogelijk is. Mocht 
tijdgebrek het probleem zijn, overweeg dan of een 
tuin wel bij je huidige leefstijl past. Er staan ongeveer 
vierhonderd mensen op de wachtlijst die allemaal 
dolgraag een tuin willen hebben.

Ten slotte
De tuincommissie doet haar best alles zo goed mogelijk te 
doen. Echter, er kunnen fouten gemaakt worden. Heb je 
vragen of opmerkingen naar aanleiding van de uitkomst 
van de schouw, neem dan contact met ons op.



15

Natuurlijk 
Tuinieren 

Zelf wel eens op zoek geweest naar een nieuwe woning? 
Daar komt veel bij kijken: is het ruim en degelijk genoeg. 
Is het een opknappertje of kun je er zo in, zijn de winkels 
dichtbij. Kunnen de kinderen veilig naar school. Je bent 
super kritisch. Voor de huisvesting van dieren geldt eigenlijk 
het zelfde. Als je meer dierenleven in je tuin wilt, dan hoef 
je je eigenlijk alleen maar in hun wereldje te verplaatsen om 
een goede huisbaas te worden.

Huisvesting
Als je huisvesting wilt bieden aan diverse insecten, dan 
moet je ervoor zorgen, dat je tuin verschillende ‘buurten’ 
heeft met verschillende planten. Laag, hoog, bossig, open, 
droog, vochtig, etc. Je maakt zo plekken met verschillende 
ecosystemen waar je wel of niet wilt wonen. Insecten 
leven vaak van nectar en stuifmeel uit bloemen. Als je 
veel bloemen hebt en er staat altijd wel iets in bloei, dan 
is het goed boodschappen doen voor ze. Vlinders help je 
een handje met waterplasjes en rottend fruit dat je op een 
verhoging legt. Sommige planten zijn voor vlinders van 
levensbelang omdat hun rupsen alleen op bepaalde soorten 
leven, de zogenaamde waardplanten. De rupsen van de 
dagpauwoog, de kleine vos, de gehakkelde aurelia en de 
atalanta eten alleen het blad van de brandnetel. Libellen 
brengen hun larven graag onder in tuinvijvers.

Diversiteit in de beplanting van je tuin helpt heel goed 
tegen insectenplagen. Je zult niet zo snel een explosie 
hebben van één soort, omdat niet iedereen het overal leuk 
vindt in je tuin. Bovendien eten ze elkaar ook wel op. Dat is 
dan uit het oog van veiligheid een argument om ergens niet 
te gaan wonen. Je huis moet ook een schuilplaats zijn.

Tuinmateriaal
Schuilplaatsen creëer je bijvoorbeeld met tuinmateriaal. 
Als je je tuin niet te veel opruimt, dan maak je vanzelf 
plekken waar je als insect graag wilt zijn. Het krioelt onder 
afgevallen blad en in takkenrillen zit men hoog en droog. 
Een dode houtstronk is een appartementencomplex. De 

stengels van je uitgebloeide planten worden in de winter 
bewoond. Ruim de stengels pas in het voorjaar op en je 
hebt heel wat insecten door de kou heen geholpen. Je 
kunt een handje helpen door stenen te stapelen of een 
omgekeerde bloempot neer te zetten. Hommels houden van 
dit soort plekjes. Er zijn vlinderkastjes in de handel en potjes 
voor oorwurmen (die je weer ophangt bij je rozen, want 
oorwurmen eten luizen). Insectenhotels zijn overal te koop 
of eenvoudig zelf te maken.

En wat krijg je als huisbaas terug? Je wordt populair bij 
vogels die ook wel een slakje lusten en je kunt omvallen 
van verbazing over de schoonheid van een nachtvlinder of 
een groen torretje. Je bodem wordt gezonder waardoor je 
planten het goed doen. Bestrijdingsmiddelen zijn niet nodig 
want je tuin houdt zich door diversiteit zelf in evenwicht. De 
aantallen insecten blijken in Europa dramatisch afgenomen 
te zijn. Hoe minder griezels hoe beter, denkt u misschien. 
Maar insecten zijn van enorm belang voor onze eigen 
voedselproductie, ze bestuiven onze gewassen. Zonder 
insecten geen buzz, ook niet voor de mens.

Waar gaan we wonen?
Tekst en illustratie: Marianne Vlaming 
Foto: Adri Muller

In de Vlindertuin
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Tijdens de goed bezochte en gezellige voorjaarsborrel in 
de boerderij op 12 mei j.l., waar we door de bestuursleden 
werden ontvangen met bubbels en de voorzitter ons 
toesprak, trad ook  het onvolprezen Wijkergouwkoor 
op. Een opname hiervan kun je bekijken op Youtube, 
Wijkergouwkoor mei 2018.

Het koor werd twee jaar geleden opgericht door Tineke van 
Riessen. Erwin van Motman werd benaderd om het koor te 
dirigeren. Erwin heeft zelf een prachtige stem en zingt veel 
in funk-, soul- en popgroepen.

Met zichtbaar veel plezier zingen de vijftien koorleden 
vooral popliedjes, van Dylan en Lou Reed tot Krezip. Erwin 
arrangeert de liedjes en zingt vervolgens alle partijen in. 
Via de mail wordt dat naar de koorleden verzonden, zodat 
iedereen thuis haar/zijn eigen partij kan oefenen. Ook geeft 
Erwin af en toe klanklessen, waardoor de kwaliteit van het 
koor duidelijk verbeterd. Dit is heel motiverend voor de 
koorleden.

Iedereen is van harte welkom om zich bij het koor aan te 
sluiten, vooral tenoren en sopranen. Er wordt elke twee 
weken op zondag gerepeteerd in de boerderij, van 11.00 
uur tot 12.30 uur. Als je geïnteresseerd bent: Kom langs of 
stuur een mail aan Sadhana-tineke@hetnet.nl

Wester harmonie
Op een zonovergoten zaterdagmiddag begin juli speelde de 
Wester Harmonie alweer voor de vijfde keer op Wijkergouw. 
Wat ooit begon als een éénmalig optreden groeit zo 
langzamerhand uit tot een jaarlijkse traditie. Piet Bakker van 
tuin 210 speelt mee in het harmonieorkest en bemiddelde 
bij het eerste optreden.

De Wester Harmonie heeft een gevariëerd repertoire, 
van klassiek tot swing en staat sinds november 2017 
onder leiding van Rob van der Sterren. Tussen de 
gespeelde stukken door gaf Rob duidelijke uitleg over de 

Muziek op Wijkergouw

Meer muziek in de boerderij
Na het optreden van het koor borrelden prachtige 
pianoklanken op. Applaus voor Martijn Heida, die gebruik 
maakte van de piano die voor dit doel in de boerderij 
staat. Hij werd bewonderd door een van onze jongere 
Wijkergouwers.
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Grachtenfestival op 
Wijkergouw.
Bron: Organisatie Grachtenfestival

De 21e editie van het Grachtenfestival heeft als thema:  
Dichter bij de Muziek. In het kader van dit festival worden 
ongeveer 250 concerten en voorstellingen gespeeld op meer 
dan 90 locaties verspreid over heel Amsterdam.  Zo zullen op 
18 augustus a.s. om 12.45 uur, om 13.45 uur en om 14.45 uur 
de 3Violas op Wijkergouw optreden. 

Elk optreden is uniek
De drie altviolisten, Floris Faber, Geerten Feller en 
Hessel Moeselaar hebben elkaar leren kennen op het 
Conservatorium. Door het leggen van dwarsverbanden in 
de muziek ontdekken ze constant welke mogelijkheden 
er allemaal zijn. Hun roots liggen binnen de klassieke 
muziek, maar daarnaast verrassen ze je met hun originele 
en eigentijdse arrangementen van uiteenlopende 
muziekgenres. De afwisseling van klassiek en andere 

instrumenten. Er was ook een quiz met allerlei leuke vragen 
voor jong en oud verbonden aan het optreden.
Door een opstopping in de Zeeburgertunnel konden enkele 
leden van de groep niet op tijd aanwezig zijn. Daardoor 
dreigde de slag op de grote trom, voorafgaand aan de 
prachtige Japanese Tune, in het water te vallen. Maar al 
kwam de paukenist te laat, de klap weerklonk prachtig op 
tijd.
De belangstelling was groot, veel tuinders hadden al een 
plekje op het terras bij de boerderij gevonden en toen 
de muziek losbarstte kwam steeds meer publiek van alle 
kanten aangelopen. De Wester Harmonie is nog op zoek 
naar blazers om het orkest te versterken. Speel je trompet, 
trombone, hoorn, klarinet of iets anders, sluit je aan. 
Eventueel is een goed instrument beschikbaar. Voor meer 
informatie kan je kijken op www.westerharmonie.nl 

Piet blaast zijn partijtje mee

genres is kenmerkend voor de 3Violas. Doordat ze veel 
improviseren is elk optreden uniek. Op Wijkergouw spelen 
ze onder meer arrangementen van Rachmaninoffs Vocalise 
en Shostakovich’ vierde prelude en fuga.

Op dezelfde tijden, 12.45 uur, 13.45 uur en 14.45 uur, wordt 
ook muziek gemaakt in de muziektent van Ransdorp en 
de muziektent van Durgerdam. Zo kun je in de pauzes van 
optreden naar optreden fietsen en van alle concerten een 
keer genieten. Deze zijn allemaal gratis toegankelijk en 
openbaar. Op Wijkergouw vindt het optreden buiten plaats 
en bij regen in de boerderij. Iedereen is van harte welkom.

Cöordinator 
kapvergunning 
In 2017 is door het bestuur samen met de tuincommissie een 
kapvergunning voor algemeen groen aangevraagd  waarin 
ook individuele tuinders konden meeliften. Dit was een 
eenmalige actie van het bestuur, omdat een aantal bomen in 
het algemeen groen op het park verwijderd moest worden.                                     
Wanneer meerdere tuinders een kapvergunning voor een 
boom op eigen tuin willen aanvragen, is het handiger en 
goedkoper om een gezamenlijke kapvergunning aan te 
vragen. Voor dit doel zoeken we een coördinator, die het 
aanvragen van een kapvergunning op zich wil nemen. Heb 
je interesse, meld je dan bij Tuincommissiewijkergouw@
gmail.com In het herfstnummer van het Wijkergouwtje 
zullen we een ‘handleiding kapvergunning’ opnemen.
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In het seizoen: Zomer

Het woord zomer zou komen van het Middelnederlandse 
‘sömer’ en verwant zijn aan het Oudsaksisch, Oudhoogduits 
en Oudnoords ‘sumar’. Voor sommige mensen komt de 
zomer te vroeg. Zoals die mevrouw die zei: “Voor mij komt 
de zomer zes kilo te vroeg”.

Officiëel begint de zomer op 21 juni, dit jaar met behoorlijk 
koude dagen. Dit noemt men ‘de schaapscheerderskou’. De 
zon schijnt dan niet te fel op de kwetsbare, pas geschoren 
schapenhuidjes.

Het midzomerfeest verwijst naar de zomerzonnewende 
op 21 juni, en de voor-christelijke feestdagen die hiermee 
gepaard gingen in voornamelijk Noord-Europa. Mensen 
geloofden dat planten op midzomer geneeskrachtige en 
magische krachten hadden en plukten ze op deze nacht. 
Maar de pas bekeerde christenen mochten aan deze 
heidense feestelijkheden niet deelnemen. Het feest werd 
verchristelijkt tot de feestdag ter ere van de geboorte van 
Johannes de Doper op 24 juni.

De periode van 20 juli tot 20 augustus wordt ‘de 
hondsdagen’ genoemd. De naam is gerelateerd aan het 
sterrenbeeld Grote Hond. Het zou bij ons de warmste 
periode van de zomer zijn. De hondsdagen hebben dus niets 
te maken met honden, maar onweer kan wel behoorlijk 
hondenweer veroorzaken. Het woord hondenweer is 
afgeleid van het oud-Nederlandse woord ‘ondeweer’, dat 
zeer slecht weer betekent. Maar wat te denken van de 
Engelse uitdrukking: It’s raining cats and dogs. Doen in 
Nederland alleen de honden het, in Engeland krijgen ook de 
katten de schuld van hondenweer. 
 
Zomerplagen en wat je er op een natuurlijke 
manier (misschien) mee/tegen kunt doen
Wespen, muggen, rupsen en misschien wel de ergste van 
allemaal: slakken. Allemaal plaagdieren waar we in de 
zomer niet omheen kunnen.

Wespen
In principe zijn wespen nuttige dieren. Zij leven van 
plantaardig en dierlijk voedsel zoals nectar, honingdauw van 
luizen, plantensap en vruchtvlees en sap van rijpe vruchten, 
maar verorberen ook allerlei vliegensoorten, hooiwagens, 
steekmuggen en onbehaarde rupsen en ze schijnen zelfs 
honden- en kattenvoer te eten. Sociale wespen vormen een 
volk met een koningin en een aantal werksters. Een volk 
leeft maar één jaar en sterft aan het begin van de winter 
zodra het gaat vriezen. Aan het eind van de zomer worden 
uit bevruchte eitjes enkele tientallen koninginnen geboren 
en uit onbevruchte eitjes komen mannetjes. 

Het wespennest
Na de paring sterven de mannetjes en de koninginnen 
overwinteren op een beschutte plaats. Zij bouwen in het 
voorjaar een nieuw nest. Dat kan in je tuin, schuurtje of 
tuinhuis zijn. (zie het stukje van Leticia Oppenhuizen) 
De nesten worden gemaakt van plantenvezels of droog 
hout. Door dit fijn te kauwen ontstaat een papierachtige 
stof, waarmee zeshoekige raten worden gebouwd, die 
worden omhuld door een soort ballon. Een nest kan zo’n 
zevenduizend wespen bevatten, afhankelijk van de soort. 
Mensen hebben vooral hinder van de z.g. ‘limonadewespen’. 
Dit zijn de Duitse wesp en de gewone wesp en zij hebben 
de grootste nesten. De jonge larven die in het nest leven 
scheiden een stof uit o.a. bestaande uit suikers, die als 
voedsel dient voor de volwassen wespen. Wanneer het 
broednest inkrimpt (rond augustus) en er dus minder 
voedingsstoffen beschikbaar komen, gaan de volwassen 
wespen op zoek naar alternatieve bronnen. Zo komen ze bij 
ons terecht om hun/ons biertje of slagroomgebakje mee te 
pikken. 

Bestrijden?
Wespen zijn dus nuttige dieren, maar kunnen lastig zijn. 
Als je een heel nest in je tuin vindt, kun je dat het beste 
(laten) verwijderen en verplaatsen naar een plek waar 
het geen kwaad kan. Je kunt het proberen tegen betaling 
door Fredi, 06 10256497 te laten verwijderen (zie: Het zal 
je maar gebeuren op pag. 20) of anders door een reguliere 
ongediertebestrijdingsdienst. Om lastige wespen op afstand 
te houden kun je een aantal dingen doen. Zet een bakje 
water met een flinke scheut ammoniak op tafel (moet je zelf 
ook maar leuk vinden), natuurlijk zul je eet- en drinkwaren 
goed moeten afdekken en opruimen en gebruik geen 
zoet parfum en een neutrale zonnecrème. Citroen met 
kruidnagel zou goed helpen, hiermee sla je twee vliegen/
muggen/wespen in één klap, want het zou ook goed tegen 
muggen zijn. Een schoteltje gesnipperde ui op tafel schijnt 
wespen ook op afstand houden.

Probeer rustig te reageren wanneer je door een wesp 
belaagd wordt. Wespen reageren agressief op plotselinge en 
heftige bewegingen. Door je hand rustig te bewegen kan je 
de wesp goed verjagen.

Het verschil tussen wespen, bijen en hommels: 
Een hommel is goedaardig en steekt zelden of nooit. (Zelf 
doe ik regelmatig ‘hommel aaien’, zoals je de kat aait , 
over zijn ruggetje). Een bij verliest na een steek een deel 
van zijn lijf omdat de angel vast blijft zitten in de huid. De 
bij overleeft dit niet. Daarom zal een bij alleen steken in 
bedreigende situaties. Een wesp kan meerdere keren steken 
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omdat hij een gladde angel heeft en daarmee zijn leven 
redt. De wesp zal dus makkelijker steken.  

Om na een eventuele steek de pijn en de jeuk te verzachten 
kun je de plek insmeren met ammonium. Sommige mensen 
reageren zeer allergisch op een steek, het is noodzakelijk 
dan direct een arts in te schakelen.

Rupsen
Als je vlinders wil zien vliegen in je tuin, dan zal je rupsen 
moeten accepteren. Ook zijn jonge rupsen dankbaar voer 
voor veel tuinvogels. Laat ze dus lekker kruipen. Tenzij het 
natuurlijk de eikenprocessierups is, dan bel je onmiddellijk 
de gemeente en licht je het bestuur van Wijkergouw in. Leg 
een brandnetelhoekje aan en bescherm je planten in de 
moestuin met insectengaas.

Muggen
Muggen: Ook zo’n ‘dingetje’. 
We hebben er in Nederland 
zo’n vijfentwintig soorten van. 
Gelukkig zijn er maar een paar soorten die daadwerkelijk 
steken. Muggen voeden zich met nectar en alleen 
vrouwtjesmuggen steken, omdat zij voedingsstoffen nodig 
hebben om eitjes te kunnen leggen. Rond 10 juni j.l. maakte 
de Universiteit Wageningen bekend dat er door het warme 
weer met veel regenbuien in mei, een maand eerder en veel 
meer muggen dan in andere jaren zijn. De verwachting is 
dat er deze zomer één of twee extra generaties geboren 
zullen worden. U bent gewaarschuwd. Het voornaamste nut 
van muggen is, dat zij een voedselbron vormen voor allerlei 
andere dieren, zoals waterkevers, libellenlarven, amfibieën 
en vissen. Verder spelen muggen een belangrijke rol bij het 
bestuiven van water- en moerasplanten.

Wat doe je eraan?
Muggen leggen hun eitjes in stilstaand water. De vijver 
moet natuurlijk blijven, liefst met een paar kikkers erin 
die de muggenlarven opeten. Maar zorg er verder voor 
dat er geen water blijft staan in allerlei lege potten en 
bakken. Op die manier kun je de overlast beperken. Je kunt 
je huid insmeren met citroensap en/of citroenschillen bij 
je in de buurt neerleggen en verder zou het branden van 
wierook, een pot lavendel waar je regelmatig aan schudt, 
een schaaltje water met daarin wat kruidnagel en het 
eten van knoflook ook helpen om je te beschermen tegen 
een muggenbeet. Ten slotte las ik op internet nog dat 
als echt niets helpt, je altijd nog een familie vleermuizen 
kunt adopteren of je tuin kunt verrijken met een grote 
vleesetende plant. Je kunt ook een wespenvolk lokken. Aan 
jou de keus.

Tot slot zijn er natuurlijk de Slakken
Alleen al over slakken kan ik het Wijkergouwtje vol 
schrijven. De meeste naaktslakken zijn tweeslachtig en 
produceren zo’n zeshonderd eitjes per jaar. Jonge slakken 
zijn na 8 weken al volwassen en leggen dan zelf weer 
eitjes. Bij vochtig weer kunnen er zo’n 4 generaties per jaar 
uitkomen. Bij grote droogte bewaren de eitjes zichzelf en 

wachten op (voor hun) betere weersomstandigheden.

Het nut van slakken is dat ze dienen als voer voor vogels 
en egels en dat ze je tuinafval omzetten in voedingsstoffen 
voor de bodem. Helaas eten ze ook je sierplanten en 
kroppen sla. Internet staat vol oplossingen, van koffieprut, 
knoflookspray en gestampte eierdoppen tot biervallen, 
verzamelen en invriezen en/of vangen onder omgekeerde 
meloenschillen maar geen enkele oplossing lijkt echt te 
voldoen. Lees ook Joke van Pels noodkreet in het vorige 
Wijkergouwtje. Toch gloort er hoop. Jelle, van Jelle’s 
Makkelijke Moestuin heeft iets uitgevonden wat werkt. 
Als je er een koe mee in de wei houdt, houd je er ook 
slakken mee uit je bakken moet hij gedacht hebben. Jawel, 
schrikdraad voor slakken. Helaas kun je er (nog) niet je hele 
tuin mee omspannen, maar wie weet wat er nog volgt. 

Lijstje
Zelf ben ik bezig een lijstje aan te leggen van 
slakvriendelijke en slakonvriendelijke planten. Ik trap er niet 
meer in en zet geen riddersporen meer. En geen hosta’s, 
geen narcissen, geen judaspenning, geen smeerwortel, 
geen … vul maar in. Zelfs in potten zijn ze nauwelijks 
veilig. Varens, vrouwenmantel, heuchera, helleborus, 
acanthus, lieve vrouwe bedstro, zenegroen, sedum, het 
mooie, gekweekte nagelkruid en nog veel meer blijven 
onaangetast. Veel tuincentra bieden hun planten aan op de 
thema’s zon/schaduw, bij/vlinder vriendelijk, enz. Het zou 
fijn zijn als daar een hoek slakonvriendelijk bij kwam.

Laatst hoorde ik iemand zeggen dat je je het best tegen 
slakken kunt beschermen, door op 2 hoog te gaan wonen. 
’t Is maar een idee.

Om veel meer te lezen dan ik je hier kan vertellen, o.a. ook 
over bladluizen, kun je het plaagdierenboek (van vertrappen 
naar vertroetelen) kopen. Het is geschreven door Lotte 
Stekelenburg en Suze Peters, uitgegeven door Uitgeverij 
Trichis, ISBN 9789492881120 en geeft tips hoe om te gaan 
met plaagdieren.

Nieuwe plaag?
Krijgen we last van een nieuwe plaag? Op 5 juli j.l. las ik op 
de site van de Gemeente, dat er in het Noorderpark grote 
aantallen eikenprocessierupsen zijn aangetroffen. Volgens 
mij is dit niet eerder voorgekomen. Wellicht zijn ze als 
verstekelingen met onze onvolprezen metro mee gekomen.
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Het zal je maar 
gebeuren
Foto: Leticia Oppenhuizen

Van Leticia Oppenhuizen, tuin 26 kwam het volgende 
bericht:

Zij was de coniferen aan het snoeien op de grens met 
haar buurtuin, nr. 25 toen er plotseling wel erg veel 
beestjes om haar heen vlogen en ze meerdere keren 
werd gestoken. Pijnlijk, maar gelukkig reageerde ze niet 
allergisch. Ze dacht aan een bijenzwerm en belde Fredi op 
het bijencontactnummer 06 10256497. Die constateerde 
dat het geen bijennest (zwartbruin) maar een wespennest 
(lichtgrijs) was. Dat was een tegenvaller, zowel voor Fredi als 
voor Leticia. Fredi miste een nieuw bijenvolk en Leticia zag 
de kosten voor het verwijderen al voor zich. Bij de gemeente 
betaal je al gauw € 70,00 - € 80,00 voor zo’n klus. Fredi 
streek zijn hand over zijn hart en hielp Leticia uit de brand. 
Bovendien heeft hij het nest verplaatst naar een plek waar 
mensen er geen last van hebben. Na een paar dagen kon 
Leticia weer verder met het snoeien van de coniferen.

Bijen in de stad 
beter af!
tekst en foto: Annemieke Timmerman

Bijentellingen wijzen uit, dat de diversiteit en de 
soortenrijkdom van bijen toeneemt in de steden, ten 
opzichte van het platteland. Daarvoor zijn een aantal 
algemene redenen aan te wijzen: 
1. meer plekjes, hoekjes en gaatjes dan op het 

platteland, waar gebieden afgelopen decennia steeds 
grootschaliger zijn geworden;

2. meer soorten planten in de stad, waardoor bijen het 
hele jaar door te eten hebben;

3. minder gebruik van pesticiden in het openbaar groen en 
(hopelijk) bewuste particulieren, die gif uit hun tuinkast 
hebben gebannen;

4. betere verzorging van met name de honingbijen 
door de imkers en preventie van ziekten onder de 
honingbijen. 

Deze 4 punten staan bekend als de 4 P’s: plekjes, pollen 
(stuifmeel), pesticiden en pathogenen. 

Ook in Amsterdam heeft de bij het beter. Het gaat niet 
alleen om de honingbij, maar ook om de rond 350 soorten 
wilde bijen en hommels in Nederland. Een kwart daarvan 
komt voor in Amsterdam en dat is veel, bovendien meer 
dan in het jaar 2000 en 2016. We gaan vooruit dus en door 
projecten als Natuurlijk Tuinieren worden nog meer mensen 
bewust van het nut om ervoor te zorgen dat onze omgeving 
divers is en aantrekkelijk voor allerlei soorten beestjes.

Fredi in aktie 



21
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tuinpark Wijkergouw, 26 mei 2018

plaatsing. Tamara (tuin 131) vraagt hoe gecontroleerd wordt 
of vervanging van de beschoeiing noodzakelijk is. Thom 
(tuin 167) geeft aan dat de bouwcommissie daarover kan 
adviseren. Op de vraag van André (tuin 17) hoe hoog de 
beschoeiing mag zijn geeft Thea (tuin 45) aan dat één plank 
mag, omdat dat het meest diervriendelijk is. Gesuggereerd 
wordt dat samenwerking per laantje handig is, maar dat 
moet dan door de tuinders zelf worden georganiseerd.  

Waterpomp Complex 3: Sinds 24 mei j.l. is er een nieuwe 
waterpomp, waardoor de problemen op complex 3 hopelijk 
tot het verleden gaan behoren. De zoektocht naar een 
goede balans in de afstelling is in gang gezet. Er wordt 
benadrukt dat alleen door het bestuur aangestelde tuinders 
aan de afstellingen van de installatie mogen/moeten zitten. 
Voor iedereen anders geldt: handen er vanaf houden!

Kandidaat-bestuursleden: In de najaarsvergadering 
verstrijkt de 3-jaarstermijn van Chris, Andrea en Klaas. Of 
zij zich herkiesbaar stellen is nog niet bekend. Nieuwe 
bestuursleden kunnen zich aanmelden. 

Vervanging waterleiding: Klaas Breunissen roept 
in herinnering dat het bestuur tijdens de bijzondere 
ledenvergadering gevraagd is een plan te maken voor de 
vervanging van de waterleiding, waarin ten behoeve van 
de besluitvorming door de leden meer duidelijkheid komt 
over de kosten, de continuïteit van het tuinpark en de 
mogelijkheden tot fasering van de vervanging. Toevallig en 
ongevraagd is er ook nog advies gekomen van een expert 
van Waternet. Die geeft aan dat de technische levensduur 
van de buizen langer dan 50 jaar is en dat Waternet nu 
70 jaar als levensduur hanteert. Wel adviseert hij om de 
detectie en reparatie van lekken meer aandacht te geven. 
Dit is in de Waterleidingsvervangingscommissie besproken. 
Op basis daarvan wordt nu aan de leden voorgesteld: 1) 
tot nader orde niet over te gaan tot vervanging van de 
waterleiding; 2) de geadviseerde voorzieningen aan te 
brengen en in onderhoud te nemen; 3) de reservering voor 
de vervanging van de waterleiding te bestemmen voor 
‘onderhoud waterleiding’; 4) door te sparen om vervanging 
van de waterleiding, indien op termijn nodig, te kunnen 
betalen. 

Dit voorstel wordt door de leden unaniem aanvaard. 

Klaas Breunissen zegt toe dat de opgebouwde kennis en 
ervaring over vervanging van de waterleiding, met de 
bevindingen en overwegingen van dit bestuur goed zullen 
worden gedocumenteerd en gearchiveerd, zodat een 
bestuur dat zich in de toekomst over deze kwestie moet 
buigen daarvan gebruik kan maken.

Aanwezig vanuit bestuur: Chris Teunissen, Klaas Breunissen, 
Andrea van Pol, Diny Teekman, Nelleke Bosland, Margot van 
de Zilver
Notulist: Loes Markenstein 

1. Opening en vaststelling agenda
De vergadering wordt om 14.10 uur geopend door Andrea 
van Pol (technisch voorzitter). Agendapunt 6 vervalt vanwege 
het gebrek aan aanmeldingen voor bestuursfuncties en 
kascommissie. De agenda wordt vastgesteld. 

2. Verslag ALV 11 november 2017 en Bijzondere ALV 25 
november 2017.
De verslagen zijn gepubliceerd in het vorige Wijkergouwtje 
(winternummer). Er zijn geen opmerkingen. De verslagen 
worden goedgekeurd. 

3. Mededelingen vanuit het Bestuur
Chris Teunissen vraagt de aanwezige leden een minuut stil 
te staan bij het overlijden in de afgelopen periode van de 
tuinders John Winter, Jannie Barnhoorn en Elly Hilgers. 

In de afgelopen periode zijn 5 tuinen van eigenaar 
gewisseld (nrs 23, 143, 108, 147 en 212). 

Kapvergunning bomen: Dit jaar zal er geen collectieve 
aanvraag voor kapvergunningen worden gedaan. Het is 
een hele klus en vorig jaar konden individuele tuinders 
‘meeliften’ met de aanvraag van de tuincommissie voor 
kapvergunningen voor bomen op het openbaar terrein. 
Maar dat was eenmalig. Het is wel efficiënt (en goedkoper) 
als individuele tuinders hun aanvraag bundelen. Maar het 
bestuur en/of de tuincommissie zal dit niet op zich nemen. 
Bij voorkeur werpt iemand zich op om dit in samenwerking 
met belanghebbende tuinders te coördineren. Overigens 
moet voordat een kapvergunning wordt aangevraagd dit 
wel eerst met de tuincommissie worden besproken. 

Eigendom boerderij: Chris Teunissen geeft aan dat er 
helderheid is verkregen over het eigendom van de boerderij. 
Die is in principe van de Gemeente, maar zolang de Bond 
het tuinpark huurt is de boerderij eigendom van de Bond. 
Dat heeft als consequentie dat de huurder (de Bond die 
dit doorberekent aan Wijkergouw) opdraait voor het 
onderhoud en dat is een kostbare zaak. 

Vervanging beschoeiing: Het bestuur geeft aan dat 
de vervanging van de beschoeiing aan de slootkant een 
taak voor de individuele tuinders is en dus niet door de 
tuincommissie wordt gedaan. Materiaal daarvoor is te 
verkrijgen op het landje en wordt op de tuin afgeleverd. 
Ook geeft de bouwcommissie instructies voor een correcte 
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Over de continuering van Wijkergouw door de Gemeente 
is er geen zekerheid. Het contract loopt tot 31 december 
2020, de Gemeente Amsterdam zet in op behoud van 
de Hoofdgroenstructuur en Wijkergouw hoort daarbij. 
Schrikbeeld is wat nu rond Vredelust (overigens Gemeente 
OuderAmstel) speelt waar tuinders niet weten op welke 
termijn ze weg moeten en of ze compensatie zullen 
ontvangen. 

Supplement Reglement Wijkergouw: 
De in de najaarsvergadering aangebrachte wijzigingen 
in het reglement zijn door de Bond goedgekeurd, met 
uitzondering van de bepaling over het ‘woonplaatsbeginsel’ 
(Wijkergouw wil eisen dat tuinders in Amsterdam 
ingeschreven staan) en de bepaling over de ‘testamentaire 
aanwijzing van partner die tuin mag overnemen’ (de Bond 
vindt het risico van misbruik te groot). Eerste punt wordt 
ingebracht op de Bondsvergadering van 9 juni a.s., het 
tweede punt in een komend overleg met het Bondsbestuur. 
Gelet op de vragen over het kunnen overnemen van de tuin 
door kinderen belooft het Bestuur de regels daarover nog 
een keer in een nieuwsbrief te verhelderen.

4. Inhoudelijk Jaarverslag 2017
Dit is opgenomen op pagina 20 van ‘t Wijkergouwtje, 
voorjaar 2018. Dit wordt aldus door de leden vastgesteld.

5.  Financieel Jaarverslag 2017 
Nelleke Bosman (penningmeester) wijst op de toelichting 
opgenomen op pagina 25 van ‘t Wijkergouwtje, voorjaar 
2018. Er is een overschot van ca negenduizend euro. Dat 
is misschien wel positief, maar kan ook vragen oproepen: 
Zijn er dingen niet gedaan die wel hadden gemoeten? 
Of zijn de inschattingen in de begroting 2017 niet goed 
geweest? De penningmeester zoekt dat verder uit. Het 
voorstel is in ieder geval om het overschot naar de reserve 
vervanging waterleiding over te boeken. Maar de urgentie 
daarvan is ook minder groot. Voor wat betreft de praktische 
financiële zaken: De BTW-perikelen brengen veel werk met 
zich mee en de afdracht van BTW over de bar 2017 moet 
nog plaatsvinden. Opvallend is verder dat de omzet van 
de winkel en het gas terug loopt. Verder is de kwestie van 
achterstallige bonnen bij de tuincommissie grotendeels 
opgelost. Op de kasverschillen bij lunch en bar is actie 
genomen en er zijn trainingen en instructies voor gebruik 
van de kassa gegeven. Op advies van de kascommissie is ook 
de inventarisatie van bezittingen en voorraden opgepakt, 
maar nog niet afgerond. 

Joke van Pel (voorzitter kascommissie) geeft aan dat op 
basis van de checklist van de Bond de financiële stukken zijn 
gecontroleerd en dat door de kascommissie als opmerkingen 
en aanbevelingen zijn aangegeven 1) neem actie op het 
punt van de kastekorten en 2) controleer voorafgaand aan 
betaling de uitvoering van grote projecten door aannemers. 

André (tuin 17) geeft aan de winkel juist goed loopt, 
dus dat wellicht er een boekhoudkundige reden is voor 
het tegenvallende resultaat in 2017. Het meelopen van 

de kascommissie bij de inventarisatie wordt door hem 
verwelkomd. 

Nelleke Bosland geeft aan dat nog eens goed gekeken gaat 
worden naar de tegenvallende resultaten bij verkoop van 
gas (wellicht meer koelkasten op zonnepanelen? Of minder 
actieve bewoning?). De controle van de uitvoering van grote 
projecten zal bij voorkeur steekproefsgewijs plaatsvinden, 
omdat het anders wel heel veel werk is. 
De kascommissie adviseert de ledenvergadering om het 
financieel jaarverslag 2017 goed te keuren en aan het 
bestuur decharge te verlenen. 

Aldus wordt door de leden besloten. 

6. Vervallen

7. Gebruik boerderij
Op pagina 21 van ‘t Wijkergouwtje, voorjaar 2018 is een 
aanzet gegeven. Aanleiding is dat het onderhoud van de 
boerderij kostbaar is en het gebruik marginaal. Ook dringt 
de gemeente aan op een ‘buurtfunctie’ voor tuinparken. 
Het bestuur wil dan ook inventariseren welke ideeën er 
leven onder de leden. Desgevraagd wordt onder andere 
gesuggereerd: uitnodigen en organiseren van activiteiten 
voor bijzondere groepen (schooltuintjes voor kinderen, 
natuureducatie voor kinderen op bso , bejaarden, begeleid 
wonen); aanleg van een zwemvijver en/of kinderboerderij; 
theetuin eens per maand; openstellen voor feesten van 
tuinders buiten seizoen; bij activiteiten voor tuinders 
ook buurtbewoners nadrukkelijk(-er) uitnodigen. Er 
wordt vooral gedacht over niet-commerciële activiteiten 
en er is zorg voor geluidsoverlast. Voor wat betreft de 
organisatorische kanten wordt gesuggereerd: aanstelling 
van een huismeester die bij activiteiten van en door tuinders 
toeziet op een goede afwikkeling (opruimen, afsluiten 
ed); bij de gemeente navragen welke concrete ideeën men 
heeft over ‘medegebruik door de buurt’; inventariseren 
van ervaringen bij andere tuinparken; gebiedsmakelaar 
erbij betrekken; aanknopen van bestuurlijke contacten 
met andere verenigingen en organisaties in de buurt. 
Gesuggereerd wordt om een en ander vooraf niet over te 
organiseren, maar zich geleidelijk te laten ontwikkelen. 
Besloten wordt om een werkgroep te formeren die (ook) 
wilde ideeën gaat onderzoeken. Daarvoor melden zich aan: 
Tamara, Aleida, Marjo, Jannie en Thom. 

8. Rapportage commissies
Die is opgenomen op pagina 24-26 van ‘t Wijkergouwtje, 
voorjaar 2018. 

Andrea van de Pol vraagt een bijzonder applaus voor de 
scheidende voorzitters van de barcommissie (Remco & Iris) 
die de bar nieuw leven hebben ingeblazen. Er treedt een 
nieuwe barcommissie aan. 

Een applaus is er ook voor de bouwcommissie die een 
spreekuur heeft ingesteld en een start heeft gemaakt met 
zgn klusbeurten. 
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André (tuin 17) van de in- en verkoopcommissie geeft aan 
dat Wil haar werkzaamheden voor de winkel gewoon 
doorzet, ook al heeft ze geen tuin meer op Wijkergouw. 
Met applaus laten de leden hun waardering blijken.

De kascommissie is op zoek naar een nieuw 
plaatsvervangend lid, dat eerst ingewerkt wordt gedurende 
2 jaar en dan 3 jaar mee kan draaien. 

De lunchcommissie (Nel) gaat bijna ten onder aan het 
eigen succes en is op zoek naar versterking (mensen die op 
zaterdag willen inspringen) en versterking (nieuwe leden 
commissie).

De redactiecommissie bestaande uit Thea en Robert heeft er 
plezier in en verwelkomt de inzending van leuke foto’s en 
andere bijdrages voor ‘t Wijkergouwtje. 

De tuincommissie (Gwen) heeft een nieuwe voorzitter en wil 
een aantal lopende projecten vooral bestendigen. Wel zal 
er meer aandacht zijn voor het scheppen van schuilplaatsen 
voor dieren. Leden worden verzocht om tijdig de 
tuinbeurten via supersaas in te plannen. Ook wordt gezocht 
naar een nieuwe coördinator speeltuin. 

9. Bondsvergadering 9 juni 2018
Namens Wijkergouw nemen deel: Chris, Klaas en Loes. 
De agenda is nog niet bekend, maar in ieder geval zullen 
de punten rond het supplement reglement Wijkergouw 
worden ingebracht. De delegatie krijgt mandaat om naar 
bevind van zaken te stemmen. 

10. Rondvraag
Nelleke Bosland geeft aan dat de invoering van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt om 
aanpassingen bij Wijkergouw. Welke, dat is nog onduidelijk. 
Loes Markenstein biedt zich aan om mee te werken. 

Opgemerkt wordt dat de diepvrieskast buiten tussen de 
gebouwtjes van de bouwcommissie en de tuincommissie niet 
meer lijkt te werken. Het bestuur gaart erachteraan. 

Jannie Hofman (tuin 208) zoekt voor het AED-apparaat een 
geschikte plek buiten omdat de boerderij niet altijd open 
is. Er zijn mensen getraind in gebruik van het apparaat. 
Opgemerkt wordt dat het apparaat onderhoud vergt, zeker 
als het buiten wordt geplaatst. 

Ina (tuin 176) vraagt aandacht voor de overlast van 
loslopende honden, van tuinders en buurtbewoners. Het 
bestuur zegt toe dat er bordjes zullen worden geplaats 
(honden alleen aan de lijn en poep opruimen). 

Gevraagd wordt naar de voortgang rond ‘verwaarloosde 
tuinen’. Andrea van de Pol voert daarover met tuinders 
gesprekken, maar dat gaat niet snel.

Moniek (tuin 89) vraagt aandacht voor de plaatsing van 
spullen ‘om mee te nemen’ bij het mededelingenbord bij het 
‘bos’, die daar te lang blijven staan. De ruilplek is zo meer 
een dumpplek. Het bestuur zal in de komende nieuwsbrief 
aangeven dat spullen uitsluitend via het prikbord moeten 
worden aangeboden en/of in de boerderij kunnen worden 
geplaatst. Een informele ruilplek buiten is niet gewenst. 

Petra (tuin 153) vraagt of er nu een opstalverzekering is 
afgesloten voor de boerderij. Het bestuur bevestigt dat nu 
duidelijk is hoe de eigendom van de boerderij ligt, er een 
opstalverzekering is afgesloten door Wijkergouw. 

André (tuin 17) merkt op dat het tamelijk sneu is als tuinen 3 
weken te koop staan, maar zittende tuinders tot 24 uur voor 
de datum kunnen aangeven dat ze interesse hebben. Dan 
is op zaterdag de spoeling wel erg dun. De leden zien geen 
aanleiding om de regels daarvoor aan te passen. 

Rupsenvraat
Dit voorjaar werden we plotseling 
opgeschrikt door de mededeling dat 
op diverse plaatsen op Wijkergouw 
kaalgevreten bomen voorkwamen. 
Dit was o.a. het geval op de grote 
parkeerplaats en in de ‘boomgaard’ 
bij de boerderij. De bomen bleken 
vol rupsen te zitten, die hun buikjes 
volvraten. De aangetaste bomen 
zaten van onder tot boven in spinrag 
ingepakt. Even was er paniek: Er 
was kort daarvoor gewaarschuwd 
voor massale verspreiding van de 
eikenprocessierups. 

Waren wij ook de klos?
Onderzoek wees uit dat het de spinsel- 
of stippelmot (een kleine nachtvlinder) 
betrof, een onschuldige, voorbijgaande 
aantasting. Zodra de rups zich heeft 
ingesponnen loopt het blad aan 
de boom opnieuw uit. De boom 
ondervindt geen blijvende schade en 
ingrijpen is dus niet nodig. Het is wel 
een waar feestmaal voor vogels. Het 
verschijnsel kan zich volgend jaar weer 
voordoen. Om bij het in- en uitstappen 
geen rupsen in je nek te krijgen, kun je 
je auto misschien beter even verderop 
parkeren. 
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Hakselen
Tekst: Gwen de Ruijter

Het is prettig dat we op ons tuinpark ons groenafval kwijt 
kunnen, dat is lang niet op alle tuinparken zo. Voor de 
diverse soorten groenafval is er in het bos een aangewezen 
plek. Onder andere de boswachter zet zich in om het 
compostering proces te bevorderen.
Als je lekker aan het snoeien bent geweest kunnen takken 
gehakseld worden. Het haksel kunnen we weer gebruiken. 
Daarnaast scheelt het enorm in de beperkte ruimte die we 
hebben. Het bos is behoorlijk vol.

Op zaterdagochtend bedient de hakselploeg de hakselaar. 
Voor een kar vol takken wordt €5.00 en voor een kruiwagen 
€1.00 bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt besteed aan 
het onderhoud van de hakselaar. 
Wanneer je op woensdagavond takken hebt gebracht, geef 
dan op zaterdag het bedrag wat er tegenover staat op het 
terreintje. 

Zo doe je het goed:

•	 takken tot 9 cm dik kunnen worden gehakseld;
•	 ontdoe de takken van zijtakken;
•	 leg de takken met de stammen naar één kant, met de 

dikke kant aan de voorkant;
•	 er mag geen ander tuinafval tussen de te hakselen 

takken worden aangeleverd;
•	 snoeiafval met doornen (bramen, rozen enz.) zijn niet 

geschikt om te hakselen. Dit mag in korte stukjes geknipt 
op aanwijzing van de boswachter op een houtwal.

Wanneer je een kar besteld hebt is het ook de 
verantwoordelijkheid van de desbetreffende tuinder om de 
zaterdag erop om 09.00 uur de kar leeg te maken in het bos.
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Bloemenlinten
Dit voorjaar werd gewerkt aan het aanleggen van 
bloemenlinten langs het hoofdpad bij de Boerderij.

Zoals bekend gaat het niet goed met bijen, vlinders en 
andere insecten en kunnen zij wel wat hulp gebruiken, 
onder het motto: Alle bee(s)tjes helpen.

In april werd begonnen met het afplaggen van stroken 
gras, ongeveer 10 cm diep. De plaggen werden opgestapeld 
om naar Middeleeuws idee zodenbankjes te maken, wat 
overigens nog niet helemaal gelukt is. De vrijgekomen 
grond werd oppervlakkig los geschoffeld, een mengsel van 
aarde en zand (1:1) werd opgebracht en goed geëgaliseerd 
en de plekken werden afgezet met bamboestokken.

Zaaien
Bij www.bolster.nl werd een zadenmengsel (Tübinger 
mengsel) besteld, speciaal samengesteld voor bijen en 
vlinders. Dit is een mengsel met o.a. Phacelia, Boekweit, 
Gele mosterd, Malva, Bernagie, Dille, Korenbloem, 
Zonnebloem, Goudsbloem en Papaver. Na het inzaaien, 
begin mei werd de grond met een plank (licht) aangedrukt, 
om de zaden goed contact met de bodem te laten maken.

Haal vlinders naar je tuin
Pascal en Elja van tuin 2 zijn al tien jaar lid van een 
vlinderwerkgroep en doen mee aan vlindertellingen op 
verschillende routes. Met hun vlinderkennis zit het dus wel 
goed en deze kennis willen ze graag met iedereen delen. 

Zou je iets meer willen weten over vlinders? 
Benieuwd welke soorten vlinders te zien zijn op 
Wijkergouw? 
Hoe kun je je tuin aantrekkelijker maken voor vlinders? 
Er was een try-out met klein publiek, ze willen de 
presentatie graag op 1 september a.s. om 14.00 uur in de 
boerderij herhalen. Iedereen is van harte welkom.

Na twee weken is het inzaaien nogmaals herhaald, om 
het bloeiseizoen te verlengen. De zaden van de eerste 
bewerking waren toen al flink gekiemd, dankzij het 
prachtige warme weer met af en toe een regenbuitje. Het 
belooft een bloemrijke zomer te worden. 

Zelf Zaaien
Mocht je zelf geïnspireerd geraakt zijn, dan is het najaar een 
goed moment om een vlinder- bijenstrook aan te leggen. 
Een zonnige plek is wel noodzakelijk. Belangrijk is ook 
om regelmatig onkruiden te verwijderen. Al aanwezige 
onkruiden groeien vaak sneller dan de kiemende zaden, 
waardoor deze in de verdrukking komen.

Zaaien kan ook al in het najaar. Veel zaden overwinteren 
prima. Zo nodig kan je in het voorjaar bijzaaien. 
Veel succes. 

Inzaaien
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Prikbord

Te koop:
1 Batavus Sprint – dames sportfiets met versnelling, 
vraagprijs € 50,00
1 Union – dames stadsfiets, terugtraprem, vraagprijs 
€ 25,00

Tuin 37        

Klussenbedrijf AdVeLo
Thom, Tuin 167, Wijkergouw

Wij zijn gespecialiseerd in kleine klussen en 
spoedreparaties in en rond uw huis zoals:

• Reparatie inbraakschade
• Timmerwerk huisje en of schuur
• Opkrikken
• Schilderwerk
• Klein hovenierswerk

Alleen of in samenwerkingsverband

AdVeLo

Roelof Hartstraat 19 / 2hg
1071 VG Amsterdam

Tel: 020 6793948 / 06 24646502

Referentie op verzoek te verstrekken

Advies met betrekking tot
Verbouwingen en renovatie

Logistiek

De Mobiele 
Slijpservice

Gespecialiseerd in het slijpen van alle soorten 
tuingereedschap o.a. snoeischaren, takkenscharen 
grasmaaimachines. Ook voor een gereviseerde 
tweedehands grasmaaier kunt u bij ons terecht.

Tevens zijn wij het adres voor alle soorten scharen, 
messen en kartelmessen. o.a. Kempen en Begeer,  
Gero en Sola.  
Wij maken uw zilveren bestek weer als nieuw.

Ook als vanouds het adres voor het opnieuw matten 
van biezen en rieten stoelen. Het opnieuw vullen 
van kussens en stoelen en herstofferen van allerlei 
stoelen behoort tot onze specialiteiten.

De Mobiele Slijpservice
Akropolishof 2, Purmerend
Treffen wij u niet thuis?
Bel gerust 0616328179
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Wat maakt Easy Living
zo uniek?
• Permanente expositie van meer dan 80 slaap-
   banken en 8 bedkastenprogramma’s in het
   betere genre.
• Slaapbanken en bedkasten in alle gangbare
   maten (1- en 2-persoons, twijfelaars en lits-
   jumeaux).
• Alle bedsystemen.
• Modern en klassiek.
• Korte levertijden.
• Uitmuntende service en garantiebepalingen
   (CBW).
• Scherpe prijsstelling
• Projectafdeling.
• Dealer van alle Europese topmerken.
Gratis bezorging door
het hele land, inclusief
campings en 
tuincomplexen.

CS-Bedsysteem

Dwarsslaper

Clic-Clac

BEDKASTEN

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

Uitgebreide kleurenfolder op aanvraag

internet:
http://www.slaapbanken.nl

e-mail: easy@open.net

De grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN

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

-

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

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere 
diensten

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

Accudienst/Technische commissie: André Tuin

ARBO: Carien Ruijter, Tom Perquin

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

Barcommissie: Geertje van den Berg, Renée Dekker, 
Janny Hofman, Ina Koudstaal, Tamara La Lau, 
Marian Rozendaal (coörd), Carien Ruijter, Leonie 
Schimmelpennink, Iris Schouten, Remko Schouten, Tineke 
van Willigenburg. 

Redactiecommissie: Thea Adriaansen (redactie), 
Robert Oomen (vormgeving)

EHBO: Marcel Monsuur, tuinnr. 191

Inkoop winkel: Wil Tim

Gasverkoop: Wim Hilgers

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

Tuincommissie: Gwen de Ruijter; Ellen Burgwal, Cobie 
van Gent; Thea Adriaansen; Nico Duyvesteijn;
coördinatie Natuurlijk Tuinieren: Marga van Aalst

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

Materiaalbeheer: Willem Vringer

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

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

Verzekeringszaken: Formulier aanvragen bij het bestuur



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

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

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

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

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

BOERDERIJ
Geopend iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur (lunch). 
Vanaf half mei elke vrijdagavond klaverjassen, aanvang 
19.30 uur.

TUINBEURTEN
Verplaatsen van tuinbeurten van tevoren melden via 
de online agenda http://www.supersaas.nl/schedule/
werkbeurten_Wijkergouw
(of via tuinbeurtenwijkergouw@gmail.com )
Last Minute afmeldingen graag ook melden op zaterdag 
tussen 8.30-9.00 uur: bellen naar Samen Sterk 020-4904567

HET BOS
Elke zaterdagochtend van 9.00 uur tot 12.30 uur 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

’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.


