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Correspondentie:
Tuinpark Wijkergouw
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam
Telefoon: 020-4904567
E-mail: tuinparkwijkergouw@gmail.com
Website: www.wijkergouw.nl
facebook.com/tuinparkwijkergouw
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
elke 2e zaterdag van de maand van 11.00 uur
tot 12.00 uur aanwezig in de bestuurskamer
in de boerderij. Voor informatie, vragen en
opmerkingen kunt u ook mailen naar
tuinparkwijkergouw@gmail.com
Heeft u bouwtechnische vragen?
Iedere eerste zaterdag van de maand tijdens
het tuinseizoen zit de Bouwcommissie van
11.00 uur tot 13.00 uur voor u klaar in het
Houten Huis, naast Samen Sterk. Email:
bouwcommissiewijkergouw@hotmail.com
Heeft u vragen aan de Tuincommissie?
Er is op vrijwel elke zaterdagochtend
tijdens de werkbeurten van 09.00 uur tot
12.30 uur iemand van de Tuincommissie
aanwezig op de paden of in Samen Sterk.
U kunt uw vraag ook altijd stellen aan de
coördinator van de tuinbeurt of mailen naar
tuincommissiewijkergouw@gmail.com.
Colofon
Redactie: Thea Adriaansen en Joke van
Pel. Vormgeving: Robert Oomen. Vaste
medewerkers: Klaas Breunissen, Michael
Kerkhof, Nanny Kok en Moniek van der Kroef.
Beheer Website: Cindy Wever en Michel
Walraven, e-mail: Webredactiewijkergouw@
gmail.com. Sluitingsdatum voor het inleveren
van kopij voor het volgende nummer is
1 januari 2022. Digitaal aan te leveren per
e-mail naar wijkergouwtje@gmail.com, of per
post aan Redactie Wijkergouwtje, Wijkergouw
30, 1023 NX Amsterdam.
Wijkergouwtje niet ontvangen?
Meld dit in ieder geval aan het bestuur:
tuinparkwijkergouw@gmail.com. Het is niet
mogelijk een nummer na te sturen. Wel staat
het Wijkergouwtje op onze website www.
wijkergouw.nl/archief. In het seizoen kunt u op
zaterdagochtend een Wijkergouwtje ophalen
in de Boerderij, zolang de voorraad strekt.
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Winterwerkbeurten
De winterwerkbeurten voor 2022 zijn vastgesteld op 22
januari met uitstel naar 29 januari bij slecht weer en 12
februari met uitstel naar 19 februari. Inschrijven kan via
de Supersaas agenda.

Voorwoord
Zondag 26 september. Er werd al een paar dagen regen
voorspeld, maar er was nog geen druppel gevallen. Al was
het voor mijn gevoel nog steeds een verregende zomer, de
tuin snakte inmiddels naar water.

En zoals gewoonlijk de vaste rubrieken, zoals het
Tuindagboek en de Buitenwereld, onze creatieve
medetuinders met tekeningen en gedichten en alles voor de
komende ALV waar u weer van harte welkom bent.

‘s Morgens stond ik op, zag dat de straten nat waren en
dacht opgetogen: HET HEEFT GEREGEND. Jawel, ik dacht in
hoofdletters. Nooit eerder had ik regen zó verwelkomd.

Ik wens u weer veel leesplezier.
Thea Adriaansen

Inmiddels is het 1 oktober en is er nog steeds regen.
En is de temperatuur gezakt. En ben ik het alweer zat.
Na een kortdurende nazomer wordt het nu toch echt
herfst en moeten we weer wennen aan kortere dagen en
najaarsstormen. Wat herfststormen kunnen betekenen voor
de bomen op ons park en meer nieuws rondom bomen kunt
u lezen in het hoofdartikel.
Maar gelukkig, nog maar drie tot vier maanden dan komen
de eerste bolletjes alweer boven de grond en wordt het
weer genieten. Om dán te kunnen genieten, moet u nu al
actie ondernemen en bollen planten. Het hoe en waarom
leest u op pagina 6.
Verder in dit nummer de laatste aflevering van In het
Zonnetje. Met het bestuur als ‘uitsmijter.’ Dat hebben die
hardwerkende kanjers wel verdiend.

Tuinpark Wijkergouw
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Bomen over grote bomen
Tekst en foto’s: Thea Adriaansen en Wikipedia

Bomen zijn er in vele soorten en maten. Mensen
worden gelukkig van bomen! Bomen hebben
nut, ze bieden schaduw, nemen water op, zorgen
voor CO2 opslag en leveren zuurstof en schone
lucht. In Amsterdam staan in totaal naar schatting
tussen de 500.000 en 1.000.000 bomen,
ongeveer 1 voor elke inwoner!
Lichtbeneming
Bomen vragen wel om onderhoud. In ons supplementreglement, (wat elke tuinder dient te kennen) te vinden op
www.wijkergouw.nl/archief, staat onder artikel 7, lid 1 en 2
duidelijk vermeld, dat de tuinder verantwoordelijk is voor
de bomen op eigen tuin en dat de bomen van een tuinder
aan andere leden of derden geen overlast mogen bezorgen
zoals het wegnemen van zicht of zonlicht. (Er is niet
beschreven of dat om een uurtje zonlicht, of om een (halve)
dag gaat). Er is ook de regel, dat bomen minimaal 1 meter
van de tuingrens moeten staan. Maar een grote boom kan
moeiteloos een kruin van 5 meter of meer hebben en geeft
dus overlast bij de buren. Niet alleen naaste buren, maar
ook voor- en achterburen kunnen hinder ondervinden. Het
is beter om een (kleine) boom midden in de tuin te zetten.
Ons tuinpark is in de jaren ’60 van de vorige eeuw
aangelegd. Coniferen, dennen, sparren en ceders waren
toen erg in de mode. Inmiddels zijn de bomen meer dan 60
jaar oud en de hemel in gegroeid en zitten de buren in de
schaduw. We vertrouwen er op, dat deze problemen in goed
onderling overleg door de tuinders zelf worden opgelost.
Dat is de kracht op ons park. Volkstuinieren is ook rekening
houden met andere tuinders. Eenieder kan zelf kritisch in de
eigen tuin rondkijken en tijdig de bomen aanpakken.

Gevaar

hebben hun maximum leeftijd bereikt en zijn daardoor
gevaarlijk. Enkele jaren geleden werden om die reden de
hoge populieren op de parkeerplaats, in het Bos en een
aantal langs de Zuiderzeeweg door de gemeente gekapt.
De essen langs onze buitensingels zijn geïnfecteerd met de
essentaksterfte. Lange tijd was het onduidelijk wie deze
bomen onderhield. Voor zover bekend op Wijkergouw
was dat de gemeente. Dit bleek uiteindelijk niet te
kloppen en werd het een onvoorziene kostenpost. Bewust
Boomverzorging verzorgt voor ons park inmiddels het
periodiek onderhoud van deze bomen.

Nieuwe regels in de maak
Ook de bomen op de individuele tuinen dienen goed
onderhouden te worden. De Bond voor Volkstuinders heeft
alle parken al eerder verzocht een lijst met beeldbepalende
bomen per tuin op te stellen. Deze lijst bestaat ook voor de
bomen op Wijkergouw. Dat zijn bomen waarvan we graag
zien dat ze ter behoud extra goed onderhouden worden,
omdat bomen zo belangrijk voor ons zijn. Er kunnen echter
geen rechten worden verbonden aan vermelding van een
boom op deze lijst. Ook deze bomen kunnen ter discussie
staan naar aanleiding van gevaar en/of lichtbeneming.
Daarnaast buigt het bondsbestuur zich in het algemeen
over wetten en regels, dus ook over de regels rond bomen.
Bijvoorbeeld het maximaal aantal bomen (op sommige
tuinen treffen we een bos aan) en de wenselijke maximale
hoogte voor bomen. Een eik, populier of beuk in onze tuin
is leuk maar deze bomen worden erg groot. Er zijn veel
aardige, kleine bomen in de handel, geschikt voor onze
tuinen, zie tabel hiernaast. Verder zijn bijvoorbeeld bomen
aan de rand van de tuin minder gewenst in verband met
schaduw bij de buren. Steeds vaker zullen bij verkoop van
de tuin de te grote/oude/overlast gevende bomen worden
aangewezen voor snoei of kap.

Om een boom in goede conditie te houden zodat deze geen
gevaar of overlast oplevert, zal deze regelmatig gesnoeid
moeten worden.
De laatste jaren zijn we een aantal keer overvallen door
zware stormen waarbij op meerdere tuinen bomen zijn
omgewaaid, soms met behoorlijk wat schade aan bouwsels
tot gevolg. Ook ’s zomers komt tegenwoordig vaker harde
wind voor. Omdat de bomen dan volop in blad staan
en daardoor meer wind vangen kunnen de gevolgen
aanzienlijk zijn. Denk daarbij ook aan zware, afgerukte
takken.
Er zijn op het bomenfront meerdere acties gaande. Veel van
de Amsterdamse parken bestaan 50 jaar of langer. Bomen
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Veel bomen leveren veel schaduw

Tuincommissie
Regelmatig bereiken de Tuincommissie vragen over bomen.
Grote bomen, die het licht op eigen tuin of bij de buren
wegnemen. In principe lossen buren dit zelf op. De leden
van de TC zitten al tot over hun oren in het werk en kunnen
niet op elke individuele vraag van tuinders reageren.
Praktijkgevallen tonen aan dat hier heel veel tijd in gaat
zitten. Tuinders die advies willen of bomen willen laten
snoeien of kappen kunnen contact opnemen met Bewust
Boomverzorging. U kunt een aantal foto’s en uw vraag
mailen of whatsappen aan info@bewustboomverzorging.nl,
tel. 0640798378.

Voor een boom, (ook een dode boom) die op 1.30 m.
hoogte een omtrek van 31 cm. of meer heeft is een
kapvergunning van de gemeente verplicht. Ook voor het
knotten, kandelaberen of meer dan 20% snoeien van een
boom is een vergunning verplicht. Vaak is er herplantplicht.
De exacte informatie en regels rond snoeien en kappen
vindt u op www.amsterdam.nl, zoekfunctie: kapvergunning.
De tuinder draagt zelf de kosten voor de aanvraag en de
werkzaamheden, inclusief de afvoer van materiaal.

Denk hierbij aan:
• Omschrijving vraag
• Omschrijving snoei- of kapverzoek
• Foto’s van de boom of bomen
• Uw contact en adresgegevens
Roël Joles van Bewust Boomverzorging is inmiddels
uitgegroeid tot onze ‘boomexpert’ en kent ons park goed.
Vaak is wel een snoei- of kapvergunning verplicht.

Snoei- en Kapvergunning
De procedure voor een snoei- en kapvergunning gaat via de
Tuincommissie, het afdelingsbestuur en het bondsbureau.
De Bond voor Volkstuinders is de rechtspersoon die bij de
gemeente de kapvergunning aanvraagt. Voor elke aanvraag
is leges verschuldigd, of het nu om 1 of om meerdere bomen
gaat. Daarom worden de aanvragen tot kap verzameld, om
kosten te besparen.

Van het Krentenboompje hebben u en de vogels drie keer
per jaar plezier: in het voorjaar de bloesem en in het najaar
de bessen en de verkleuring van het blad.

Overzicht (inheemse) kleine bomen en struiken, geschikt voor aanplant op Wijkergouw-tuinen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appelbes*, bessen geschikt voor consumptie en vogels
Fluweelboom
Gelderse Roos*
Gouden Regen, let op, vooral de peulen zijn giftig
Haagbeuk*, goed snoeibaar
Hazelaar* (Hazelnoot), vrucht
Hulst*, groen blijvend, goed snoeibaar
Japanse Esdoorn
Japanse Mispel, Eriobotrya jaonica, geurende bloem,
vrucht
Judasboom
Kardinaalsmuts*
Kolkwitzia
Krentenboompje*, bessen geschikt voor vogels
Kronkelhazelaar*
Kwee, Cydonia oblonga, mooie bloei, geur, vrucht
Laag- of Halfstam fruit – Appel, Peer, Kers enz.
Liguster*, goed snoeibaar, voedsel voor vlinders, bijen en
vogels
Magnolia (Ster-)
Meidoorn*, geschikt voor vogelbosjes, goed snoeibaar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mispel*, Mespilus germanica, vrucht, mooie bloei
Peperboompje*
Prieelberk
Pruikenboom, rode vorm: Cotinus coggygria ‘Royal Purple’
Rode Kornoelje*, mooi winterbeeld
Sering, geurende bloem
Sierappel, diverse kleine soorten
Sierkers, diverse kleine soorten
Sleedoorn*, geschikt voor vogelbosjes, vlinders
Sporkehout* (Vuilboom), geschikt voor vlinders
Tamarisk
Taxus*, groenblijvend, goed snoeibaar
Toverhazelaar*, geurende winterbloeier
Vlier*, bessen geschikt voor vogels, goed snoeibaar
Wegedoorn*, bessen geschikt voor vogels
Weigelia
Wollige Sneeuwbal*
Zuurbes*, geschikt voor vogelbosjes

* = inheemse boom of struik. Een foto hiervan vindt u op de
middenpagina.

Tuinpark Wijkergouw
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Bollen planten
Tekst: Thea Adriaansen
Foto’s: Pixabay en Thea Adriaansen

Zo kan uw tuin er uitzien in het voorjaar

Het is een feest om vroeg in het voorjaar volop in de bloemen te zitten.
Hommels, vlinders en bijen kunnen op mooie dagen in
januari al rondvliegen. Na hun overwintering snakken
ze naar voedsel. Daarom is het belangrijk dat in uw
tuin veel vroegbloeiende planten en bollen staan. Deze
gedijen prima onder bomen en struiken, omdat deze in
het vroege voorjaar nog niet in blad staan en de bollen
dus van de zon kunnen genieten. Bollen plant u nu. Plant
vooral heel vroegbloeiende (laatbloeiende mogen er
natuurlijk óók bij) botanische bolletjes, z.g. ‘zittenblijvers’,
zoals sneeuwklokjes, winterakoniet, krokus, lenteklokjes,
corydalissoorten, en bosanemoontjes waar u niet meer naar
om hoeft te kijken. Zij zullen zichzelf vermeerderen. Tulpen
geven bij ons weinig resultaat. Woelmuizen? Mollen? En ook
narcissen willen niet altijd meewerken, mogelijk zijn hier
slakken de daders. Maar er blijft genoeg te kiezen over. Als
vaste plant zijn longkruid, maarts viooltje, wildemanskruid,
slanke sleutelbloem, en nieskruid (helleborus orientalis en
helleborus viridis) zeer geschikt, die zichzelf ook nog eens
leuk door zaden vermeerderen.

Blauwe druifjes

Longkruid

Het is nu de tijd om bollen te planten. Natuurlijk
koopt u biologisch bollen. Goede leveranciers
zijn: www.sterkebollen.nl, www.ecobulbs.nl,
www.huibertsbloembollen.nl, www.naturalbulbs.nl en www.
vlinderstichting.nl. Ook www.natuurmonumentenshop.
nl/tuin/ heeft een collectie biologische bollen. Let bij het
planten op de juiste plantdiepte. Koopt u meerdere soorten:
voor een natuurlijk effect mixt u de bollen en strooit u ze
uit. Daar waar ze vallen worden ze geplant. Bollen kunnen
ook in potten gezet worden. Maak een bollen-lasagne door
de bollen in meerdere lagen te planten.

Corydalis
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Nieskruid

U doet er u zelf en heel veel diertjes er een groot plezier
mee.
Lees meer over bollen en het planten van bollen op https://
bijenstichting.nl/biologische-bloembollen-informatieen-tips/, op https://www.allesoverbloembollen.nl/
bloembolleninfo/verwilderingstips/ en in het artikel van
Jacqueline van der Kloet op https://www.hoveniersvak.nl/
tuinpraktijk/jacqueline-kloet-voorjaarsbollen-halen-seizoenweken-naar-voren. Jacqueline is één van mijn favoriete
bollenplanters, met een inspirerende (voorbeeld)tuin in
Weesp, www.theetuin.nl. Een andere favoriet is de site van
http://www.dewarande.nl/parkherstel-stinzenbeplanting.
html. Trudi Woerdeman hield zich jarenlang bezig met
haar stinzen-bezoek-tuin. Helaas is deze verkocht en dus
niet meer te bezoeken, maar haar kennis deelt ze nog via
haar site en de bollen zijn nog steeds te bestellen bij www.
sterkebollen.nl. Haar boek ‘Tuinieren met Stinzenplanten’ is
zeer de moeite waard.

Crocus

Gele Bosanemoon

Lenteklokje

Bosanemoon

Slanke sleutelbloem

Winterakoniet met
sneeuwklokje

Kievitsbloem

Narcis

De Vlindertuin
Tekst en foto: Adri Müller, tuin 149
In de lente was de Vlindertuin weer erg mooi: er waren
volop bloemen en bloeiende struiken. En deze keer wil ik
ook de prachtig rose bloeiende prunussen in het ‘bosdeel’
(het deel waar de bomen staan en dat grenst aan het Stille
Laantje) noemen. Omdat de zomer nogal koud was -en nat!zagen we minder vlinders, bijen en hommels dan in andere
jaren. Vogels waren er wél altijd. Sommige zag je regelmatig
op het nieuw aangelegde zandpad scharrelen.

En last but not least: Hoera, we zijn nu met z’n vieren.
Begin van het jaar heeft José van tuin 203 zich aangemeld
om structureel mee te werken in de Vlindertuin en van de
zomer kwamen Annemieke van tuin 211 en Loes van tuin
108 erbij. Heel fijn!

Dat zandpad was eerst een mulchpad. Maar de mulch
verzuurde de grond omdat er te veel naaldboomhout
doorheen zit. Daarnaast zijn woelmuizen dól op mulch; ze
graven er makkelijk hun gangen en zijn beschermd tegen
hun natuurlijke vijanden. Vandaar dat de mulch door zand is
vervangen.
We willen ook zand leggen in een deel van de border. De
grond daar verandert in de loop van de zomer in harde
brokken. Moeilijk voor veel plantenwortels om doorheen
te komen. Lang verhaal kort: Het wordt een proef met een
gezaaid bloemenmengsel. Heel spannend dus! Tijdens dit
schrijven zijn de voorbereidingen in volle gang.
We hebben de witte dovenetel en het zevenblad verwijderd
in het bosdeel dat grenst aan het Stille Laantje ter hoogte
van de bemoste stenen. Op het vrijgekomen stukje grond
hebben we nieuwe plantjes geplaatst. Staat erg leuk.

Bloeiende prunus langs Stille Laantje

Kom zingen in het Wijkergouwkoor!
Tekst: Hildegard Vernooij, Foto: Thea Adriaansen
April 2016 zijn we enthousiast begonnen met ons koor. We
zijn nog steeds geestdriftig en zingen prachtige liederen,
zoals HALLELUA, PERFECT DAY, ALL OF ME, LEAN ON ME,
HAUS AM SEE, STICHES en IF I AIN’T GOT YOU. Dit is slechts
een greep uit ons repertoire.

In de zomer zingen we eens per 14 dagen, in de winter
een keer in de maand, op zondag van 11 tot half 1.
Voor de corona-uitbraak traden we af en toe op tijdens
ALV of het zomerfeest. Dat is altijd een zeer feestelijke
aangelegenheid.
Erwin is onze inspirerende dirigent. Af en toe krijgen we
extra les per stemsoort of individueel. Erwin draagt liederen
aan, maar de koorleden kunnen dat ook doen. Er zijn drie
stemsoorten: sopraan, alt en tenor.
We hebben wel eens buiten gezongen, maar binnen in de
boerderij geniet de voorkeur, omdat je elkaar dan beter
hoort. Goede ventilatie is nog steeds belangrijk. Dus kleed je
warm aan.
Heb je zin, wil je het een keer proberen? Je bent van harte
welkom.
Info en opgeven bij Hildegard,
h.a.vernooij@gmail.com

Tuinpark Wijkergouw
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De jongen heeft een tuin
Tekst: Moniek van der Kroef

waar heel veel oma’s groeien
ze buigen met de wind
beschutten het kind
aaien zijn gladde haar
en knielen naast hem
om dichterbij
te spelen wat hij speelt
hij houdt van ze en buit ze uit
Als hij later groot is
bouwt hij een huis van klei
waar ze uit de wind en samen
allemaal en hem erbij
nu nog niet
nu tekent hij regenbogen
tong uit de mond
voor elke oma een
hij is nog lang niet klaar

Vroege vogels
Tekst: Michael Kerkhof

De stille uren
in de zeer vroege ochtend
zo tussen vijf en zes
bieden ook ongewone drukte
zilvermeeuwen, kraaien,
kauwtjes, enige scholeksters
en onvermijdelijke houtduiven
verzamelen op het groene veld
aan het Werengouw
om te foerageren
elkaar te begroeten
in de weg te lopen
opzij te duwen of
eten te betwisten
Niet veel later
als het mensenverkeer
op gang komt
zijn de vogels
zo goed als
gevlogen
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Van de Tuincommissie
Tekst en foto: Gwen de Ruijter

Het afgelopen seizoen is het een vertrouwd beeld geworden,
de karren die tijdens de tuinbeurten worden rondgereden
door de leden van de trekkerploeg m/v.
De totstandkoming van dit enthousiaste team is stukje bij
beetje gegroeid en het loopt inmiddels als een trein (of
trekker). Vroeger reed (ome) Willem de karren rond, en
schepte met de shovel de bestelde karren aarde en zand vol.
Toen dit moeilijker werd voor hem, kreeg hij hier en daar
assistentie.
Sinds ome Willem er niet meer is, zijn gaandeweg meerdere
tuinders m/v bekend geraakt met het rijden op de trekker en
werden de gaten opgevuld. Op het gebruik van de shovel is
flink geoefend, want het is en blijft een zwaar voertuig en
we willen geen brokken maken. De meer ervaren chauffeurs
leren de fijne kneepjes van het rijden en shovellen aan de
minder ervaren chauffeurs.
De dames van Het Terreintje zijn dik tevreden, de bestelde
karren worden over het algemeen dezelfde dag nog bezorgd.
De bestellingen worden, heel modern, via de whatsapp
doorgegeven. Voor de enkeling die daar geen fan van is,
worden de bestellingen gewoon nog op een papiertje
geschreven.

Tuinders van die gevulde karren dienen die zaterdag hun
eigen groenafval af te laden en op de daartoe bestemde
plekken in het bos te brengen. Na de pauze kunnen de
karren dan weer in omloop worden gebracht.
Tuinders hebben zelf dus ook een verantwoordelijkheid in het
soepele verloop van de karrendistributie.
De coördinatoren van de tuinbeurten zijn ook dik tevreden
met de trekkerploeg. Bij aanvang van de werkbeurt is er
overleg over hetgeen die ochtend op de planning staat en
over het strategisch plaatsen van lege karren. In plaats van
iedere keer met een kruiwagentje groenafval naar het bos
lopen, kan er een hele kar groenafval worden volgeladen die
na afvoer in het bos door 1 of 2 tuinders wordt geleegd. Dat
is natuurlijk reuze efficiënt en scheelt weer tuinbeurttijd.
De trekkerploeg heeft een eigen supersaas agenda en ruilt
waar nodig de tuinbeurten onder elkaar. In toenemende
mate raakt men op elkaar ingespeeld en op de hoogte van
hetgeen nodig is aan bijvoorbeeld onderhoud, materiaal
en brandstof. Dat is belangrijk omdat de kennis, maar ook
verantwoordelijkheid zodoende een gezamenlijke kwestie
wordt.

De met groenafval gevulde karren van individuele tuinders
van de week ervóór worden ‘s morgens vóór de koffiepauze
naar het bos afgevoerd.

Tuinpark Wijkergouw
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Tuindagboek
Tekst: Hildegard Vernooij, tuin 161, Foto’s: Thea Adriaansen

Mijn tuin aan de
essenlaan.
De tuin is een soort landschapje dat het verleden verraadt.
De twee grote middenborders zijn ontstaan nadat de
moestuin daar niet voldoende zon meer kreeg (debet
aan snelgroeiende es). Ook werd de groente grotendeels
verorberd door… je raadt het al.
Na de moestuin hebben op dezelfde plek 4 bakken op
poten gestaan met groente, kruiden en aardbeien. De
bakken zijn inmiddels ingestort en de inhoud vormt een
verhoging. Daarop en op de rest van de oude moestuin
staan aardbeien, aalbessen en frambozen. Er is ruimte over
voor bloemen als verbena, vrouwenmantel, hondsroos,
prikneusje, griekse alant en vingerhoedskruid, waar de
hommels zo leuk in verdwijnen.
Een deel van de border voor het terras was ooit zandbak.
De daardoor zanderige ondergrond is kennelijk een goede
voedingsbodem voor kleine teunisbloem, reigersbek,
vingerhoedskruid en kaardenbol. Die laatste heeft een
fraaie ring van piepkleine bloemetjes om zijn stekelige,
eivormige uiteinde.
Het oude terras is kleiner geworden. Er zijn wat tegels
gelicht. Op de daaronder zanderige grond groeit
teunisbloem, campanula, stokroos, oost-indische kers. Er
staat een acacia, gekweekt uit zaad. De gestekte hibiscussen
beginnen nu (eind juli) te bloeien en steken mooi af tegen
het blauw van het huisje.
Daar waar het aardappelveldje moest floreren (die slakken
weer) is nu een grasveldje met zitplek om te eten en te
rusten na gedane arbeid. In het naastgelegen zinken bad
bloeit onder andere kleine allium, waar vele bijtjes komen
snoepen.
Alle tuinafval gebruik ik. Takken gaan op de ril, planten op
de composthoop. Boomstammen omzomen de borders.
De oude composthoop is mooie aarde geworden.
Die wordt afgegraven en op een te begroeien hoop
gedeponeerd. Kleinzoon van 2 helpt me ijverig en ernstig,
met losgewoelde aarde op te scheppen en op de heuvel te
brengen. Deze samenwerking is tot beider groot genoegen.
De voortuin was bij aankoop een traditionele rozentuin.
Twee rozenstruikjes verwijzen daar nog naar. In de
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verzorging en snoei van de overige was ik niet goed. Nu
bloeit daar uitbundig roze geranium. Enigszins saai, dus
daar gaat nog wat gebeuren.
Naast het terras is een kasje, voorheen de plek van hortensia
libelle (kleine blauwe bloemetjes in de kern, grotere witte
eromheen), die twee meter verplaatst is. In de kas bloeien
en rijpen nu tomaatjes. In het voorjaar wordt hier gezaaid.
In de winter een plek om beschut koffie te drinken en vogels
te bespieden.
Over vogels gesproken. Die hoor en zie ik graag: kleine
bonte specht, kraai, halsbandparkiet, mezen, koekoek,
gierzwaluw, roodborstje, heggenmus, ekster, meeuw
en natuurlijk de duif die onhandig de besjes van het
krentenboompje bemachtigt en oppeuzelt. Helaas dit
jaar geen ransuilen, vanwege de kap van coniferen en
naaldbomen.
Inmiddels is het eind augustus. Het wordt rustiger op
het park. In de tuin bloeit nog van alles zoals hondsroos,
verbena, guldenroede en springbalsemien. De laatste
veelvuldig bezocht door hommels. Zo leuk om naar
te kijken. Vanwege de vele regenbuien en dus de
enorme groei, ga ik langzamerhand snoeien. Achter de
composthoop is een nieuwe opening gemaakt om meer licht
door te laten.
Heerlijk die lichamelijke arbeid, gecombineerd met
plannetjes uitvoeren.

De Buitenwereld
Tekst en foto: Klaas Breunissen

Waterlandjes
‘Buitenspelen voor volwassenen’ noemt Marjan Smink
tuinieren. Zij is er dol op.
Marjan heeft een moestuintje in de parkstrook ten
noordwesten van het Waterlandplein, bij de Beverwijkstraat.
Gezellig
De ‘Waterlandjes’ heten de 35 moestuintje daar en die
zijn er vijf jaar geleden gekomen op initiatief van de twee
huisartsen, maatschappelijk werkers aan het plein, een
aantal enthousiaste buurtbewoners en het Huis van de Wijk.
Marjan woont een paar honderd meter verderop in een
flat op zeven hoog. Een paar jaar geleden werd het balkon
te klein voor haar groene verlangens, maar een volkstuin
wilde ze niet. Dat vond ze veel te groot en aan een tuinhuis
had ze geen behoefte. Dus een moestuintje in de buurt was
ideaal.
‘Ik vind het lekker om buiten bezig te zijn, met de grond en
met planten. Ik doe het ook voor de sociale contacten. Het is
altijd reuze gezellig.’

contacten. Als de moestuintjes op tuinpark Wijkergouw
waren, zou dat voor een aantal mensen te ver zijn en
zouden ze de praatjes met langslopende mensen missen.
Seizoensgebonden
Volkstuinpark Wijkergouw kent Marjan wel. Haar spinningmaatje heeft er een tuin en daar is ze vele malen geweest.
Toch, als ze naar het kerkje in Schellingwoude loopt, voelt
ze zich niet vrij om het tuinpark op te lopen. ‘Dan denk ik,
die mensen komen uit het drukke Oost en hebben geen
behoefte aan andere mensen.’
Ik zeg dat rustige recreanten juist van harte welkom zijn
op ons tuinpark. Hoe kunnen we haar verleiden zich meer
welkom te voelen op ons tuinpark?
‘Iets meer bedrijvigheid bij de poort bij de boerderij zou
uitnodigend zijn. Bijvoorbeeld een punt waar je plantjes,
kruiden of bloemen kunt kopen. De seizoensgebondenheid
van het aanbod maakt het juist leuk. En als je er een kopje
koffie kunt krijgen dat geen vijf euro kost, is dat ook een
aanwinst.’

Pepers
De afzonderlijke moestuintjes zijn een paar vierkante meter
groot. Tuinders betalen 20 euro per jaar om deel te kunnen
nemen. Er is een kleine wachtlijst. De leden zijn volgens
Marjan een goede afspiegeling van de buurt, heel divers.
Als we op een zonnige septembermiddag tussen de tuintjes
doorlopen, zie ik vooral kruiden en groenten. Het valt me
op hoe populair de teelt van pepers is. Twee tuintjes zijn
helemaal beplant met bloemen.
Goedkope groente is niet de drijfveer van de buurtbewoners
om mee te doen, denkt Marjan, wel de mogelijkheid om
eígen groenten en kruiden te telen. Bovendien vinden de
mensen het prettig buiten bezig te zijn.
Praatjes
Marjan denkt dat voor de andere moestuinierders, net als
voor haar, een klein stukje grond om wat eigen dingen op
te telen groot genoeg en voldoende is. Als ik vertel over de
kosten van de aankoop van een volkstuin en de jaarlasten
op Wijkergouw, zegt ze dat dat voor veel mensen financieel
niet makkelijk is op te brengen.
Het mooie van de Waterlandjes is dat de moestuintjes
middenin de buurt liggen. Mensen lopen er langs als ze
boodschappen gaan doen op het plein en dat leidt tot

Marjan Smink op de Waterlandjes
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Thea’s WWWeetjes
Het ‘Wilde’ genieten – Najaar
Het Wilde Genieten kan beginnen
met dit boek waarin het najaar
centraal staat. Recepten, tips en
informatie; de groenten, kruiden
en eetbare bloemen groeien
letterlijk voor onze voeten. Dit
boek bevat heel veel recepten.
Recepten waarbij er altijd een
combinatie is gemaakt van
gekochte en geplukte ingrediënten.
De gekochte ingrediënten zijn
altijd van biologische oorsprong,
dat is natuurlijk vanzelfsprekend.
Uitgeverij: Mayra Publications, ISBN:
9789083106137.

over groen en tuinen. Een greep
uit het aanbod: over praktisch
moestuinieren en de eetbare tuin
vertelt theveggrowerpodcast.
co.uk, de Hortus Amsterdam
behandelt o.a. planten uit de
Hortus, gratis via dehortus.nl/
podcast. De Hortus Leiden is te
beluisteren via www.hortusleiden.
nl/de-hortus/podcast, Vroege
Vogels in 30 minuten van het
bekende natuurradioprogramma
kunt u horen via podcastluisteren.
nl/pod/Vroege-Vogels-in-30minuten. Bij Staatsbosbeheer
krijgt u groene oren via www.
staatsbosbeheer.nl/nachtzwaluw
en Norbert Peeters vertelt zijn
verhalen op tijdschriftdetuin.nl/
plantenverhalen-met-norbertpeeters/.
Nog meer Podcasts, van
Vogelbescherming
Vogels kijken doe je ook met je
oren! Vogelbescherming heeft
een paar mooie podcastseries
gemaakt. Luister bijvoorbeeld
naar Uitgevogeld, Dwaalgasten
of Van glas tot gras op https://
www.vogelbescherming.nl/
actueel/?type=Podcast

Nieuwe kalender en agenda!
Kijkt u ook al zo uit naar 2022?
Wilt u volop afspraken maken met
familie, vrienden of bekenden?
Bestel dan nu al de nieuwe
kalender en/of agenda voor 2022.
Met de mooiste vogelfoto’s die je
je kunt voorstellen, iedere week
of iedere maand opnieuw een
genot om naar (uit) te kijken!
Zie www.vogelbeschermingshop.
nl/voordeelpakket-kalenderagenda-2022.
Dompel je onder in de
waddennatuur
Dwaalfilmwadden.nl is een website
over het Waddengebied met
panoramafoto’s en uitklapbare
‘minidocumentaires’ over natuur.
Vogels hebben een hoofdrol, maar
ook de getijden en zeehonden
komen voorbij. Op de website
kun je uren ronddwalen en je
op de Wadden wanen. Monique
Moors, die zelf filmt en monteert,
maakte voor Dwaalfilm Wadden
de afgelopen drie jaar zestig
‘minidocumentaires’, filmpjes
van hooguit anderhalve minuut.
Uiteindelijk zullen er 160 filmpjes
op de website verschijnen.

Foto: de Tuin in Vier Seizoenen.
Plantchemie
In plantchemie ontdek je dat je met
stoffen uit je eigen tuinplanten
je tuin kunt voeden en plagen
kunt bestrijden. Ook kun je deze
stoffen gebruiken voor het maken
van natuurlijke huis-, tuin- en
keukenmiddeltjes zoals kleurstof,
allesreiniger of aftersun. KNNV
uitgeverij, ISBN 9789050118187.
Podcasts
Ze vliegen om ons de oren,
podcasts. Je kunt er ook groene
oren van krijgen, van podcasts
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Foto: Dwaalfilmwadden.nl

Paddenstoelen zoeken!
Het is herfst en de paddenstoelen
schieten weer uit de grond. Tijd
om op zoek te gaan. Met deze
Natuurspeurkaart Paddenstoelen
wordt het nog veel leuker. Want
wie heeft als eerste alle soorten
paddenstoelen afgevinkt? Op
deze kaart staan namelijk de veel
voorkomende paddenstoelen
afgebeeld. De kans is dus groot
dat je meerdere van deze soorten
tegenkomt tijdens je wandeling. Leuk
om samen met andere tuinkinderen
op zoek te gaan.
De Natuurspeurkaart wordt je
aangeboden door De Speurzoekers.
De Speurzoekers laat jong en oud
de natuur beleven. Je kunt de
speurkaart ook downloaden op
https://www.jasperderuiter.com/
downloads/
Nederlandse biodiversiteit
Natuurtijdschriften.nl is hét plat
form met betrouwbare informatie
over de Nederlandse biodiversiteit
en geodiversiteit. De website is
vernieuwd en flink uitgebreid:
het biedt nu toegang tot meer
dan 85.000 gratis te downloaden
natuurartikelen. Natuurtijdschriften.
nl is een samenwerking van Naturalis
Biodiversity Center met meer dan
dertig partnerorganisaties, die samen
meer dan tachtig verschillende
tijdschriften uitgeven.
Soort van de dag
SoortenNL, de koepel van negen
planten- en diersoortenorganisaties,
startte vorig jaar met
#soortvandedag, een initiatief om
via sociale media iedere dag een
planten- of diersoort in het zonnetje
te zetten. Achterliggende gedachte:
toon de rijkdom van de Nederlandse
natuur, want het is belangrijk dat we
goed met haar omgaan. Het werkt
heel eenvoudig. Op de SoortenNL
facebookpagina, twitterpagina
en het Instagram-account
@desoortvandedag plaatst SoortenNL
iedere dag een andere soort,
met mooie foto’s en interessante
informatie. Wilt u dus iedere dag
een andere soort in uw tijdlijn? Volg
dan deze pagina’s en dan gaat het
vanzelf.

Atlas wilde bomen en struiken
Neem groen erfgoed serieus. Onze
oudste bossen, hagen en houtwallen
behoren tot het cultuurhistorische
erfgoed. Omdat ze honderden,
misschien wel meer dan duizend jaar
door dorpsgemeenschappen werden
gebruikt. Een atlas, naslagwerk en
reisgids in één, met meer dan 700
pagina’s vol bomen. Niet zomaar
bomen maar ‘Groen erfgoed’. ISBN
978 94 92576 38 5, te bestellen bij
uitgeverij Pictures Publishers

Foto: www.mergenmetz.nl

Tuinieren Doe Je Zo
Van de Royal Horticultural Society
(RHS) kan je heel veel leren. Tuinieren
Doe Je Zo is een akelig volledig
boek voor de beginnende tuinier
die er wat van wil maken. En wie
wil dat niet? Talloze voorbeelden,
rijk geïllustreerd, heel veel foto’s en
rond de 350 bladzijden toegespitste
informatie. ISBN 978 94 614 325 13
Tuinscheurkalender 2022
De 25ste editie van de
tuinscheurkalender van Romke
van de Kaa en Paul Geerts is uit.
Zoals gewoonlijk staat de kalender
weer boordevol tuintips, citaten
over tuinieren, gedichten, recepten
van eigen oogst en heerlijk droge
tuinhumor. Een garantie voor weer
een jaar lang tuinleesplezier.
Bladcompost
Afgevallen blad heeft meerdere
nuttige functies. Het is een paradijs
voor insecten en kleine dieren als
egels om bescherming te zoeken.
Maar niet iedereen vindt een tuin vol
bladeren er mooi uitzien. Daarom
kunt u er ook iets anders mee
doen. Composteren. En dat is heel
eenvoudig als u eenmaal weet waar
u beginnen moet. U leest er over op
https://www.dewiltfang.nl/tuinblog/
bladcompost-uitmuntende-voedingvoor-de-tuin/.
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Het Bestuur
In het Zonnetje
Tekst en foto beeld: Joke van Pel

Dit is de laatste zon die we laten schijnen. En waarover
kunnen we dat niet beter doen dan over het bestuur. Het
bestuur is onze motor; zonder bestuur geen bloeiende
vereniging, zonder bestuur geen volkstuinen, zonder
volkstuinen geen mogelijkheid voor ons tuinders om van
onze tuinen te genieten. Hartstikke belangrijk dus.
Hebben we enig idee wat er allemaal bij komt kijken?
Elk bericht dat ons bereikt, alle stukken die voor een
vergadering worden gemaakt, er gaat een wereld van
voorbereiding aan vooraf. Alle vragen die aan het bestuur
gesteld worden, van tuinders maar ook vanuit de Bond en
overheidsinstellingen. Die vragen worden steeds complexer.
Besturen is een bloedserieuze aangelegenheid, een taak
die je niet zomaar op je neemt. Ik heb afgesproken met alle
bestuursleden tezamen om daar eens dieper op in te gaan.
En zo zitten we om de grote tafel in de boerderij: Andrea,
Cora, Diny, Margot, Marion en Nelleke. Het wordt gelijk een
gezellig gesprek.

Wat was je motief om in het bestuur te gaan
zitten?
Marion steekt van wal. ‘Dat was om twee dingen; het
voortbestaan van ons tuinpark werd bedreigd, woningbouw,
enorme huurverhoging, en het natuurlijk tuinieren had mijn
aandacht. Andrea heeft me erbij gevraagd, zij kende mij al.
Ik heb bij de gemeente Amsterdam gewerkt en kende wel
wat dwarsverbanden. Het is mijn ambitie om basaal een
bijdrage te leveren aan het voorbestaan van ons tuinpark.’
Margot: ‘Het was in 2007, er werd een oproep gedaan voor
administratieve ondersteuning. Ik werkte nog en dacht, oké
, in plaats van werkbeurten kan ik af en toe wel een klusje
doen.’ En lachend: ‘de week daarna werd ik gelijk secretaris’.
‘Ik merkte dat ik de hele afwikkeling van de huisjesverkoop
leuk begon te vinden en doe dit al jaren, samen met de
inschrijving van aspiranten en het beheer van de wachtlijst.
‘En dat doet zij strikt en zuiver’, vult Andrea aan. ‘Er wordt
niet gesjoemeld. Dat is in het verleden nog wel eens anders
geweest. Zij is een van de vele gewetens van het bestuur.’
Cora: ‘Ik heb nog niet zo lang een tuin op Wijkergouw.
In het voorjaarsnummer van het Wijkergouwtje las ik
een oproep van het bestuur waarin om secretariële
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ondersteuning gevraagd werd. Omdat ik graag wat extra’s
wilde doen voor de tuin, heb ik gereageerd omdat ik
dacht dat ik die ondersteuning kon geven. Na een gesprek
en een kennismaking die beide heel prettig verliepen,
ben ik als eerste stap begonnen met het notuleren van
de bestuursvergaderingen. De ervaringen wederzijds zijn
positief; de aanstelling moet nu nog officieel bevestigd
worden tijdens de ALV van november. Zoals bij iedere
nieuwe functie moet ik nog veel leren; ik ben blij dat ik
kan helpen’. Andrea vindt Cora een geweldige aanvulling;
‘hiervoor rouleerden we het notuleren, een klusje waar
niemand echt zin in had, nu scheelt het ons zoveel tijd’.
Diny: ‘Op zaterdagen tijdens het lunchen hoorde ik zo vaak
van wat er niet gedaan kon worden dat ik op een gegeven
moment riep: nou ik kan wel wat op projectbasis doen
hoor. Dat werd door iemand opgepikt en nog diezelfde
middag hing Chris (ex voorzitter) aan de telefoon en kwam
ik hier terecht. Ik zei nog, alleen projectmatig hè, géén
verantwoordelijkheden, géén extra taken. Nee hoor, dat
hoeft niet. Maar eenmaal binnen was het al snel: het zou
wel handig zijn als je ook bij de vergaderingen bent. Nou
ja, nu zit ik al weer zo’n vier/vijf jaar in het bestuur.’ Diny
is degene die o.a. alle mailverkeer bijhoudt. En degene die
nog wel eens een tuinder aanspreekt op “de regeltjes”, wat
haar niet altijd in dank wordt afgenomen.
Andrea: ‘Ik werd door voormalig voorzitter Judith
Seymonsen gevraagd of ik niet in het bestuur wilde. Ze
hadden hard mensen nodig en ik dúrfde geen nee te
zeggen, haha, maar wílde ook geen nee zeggen. In het
begin was ik niet zo actief, je hebt tijd nodig om te weten
wat dat besturen inhoudt. Toen secretaris Klaas Breunissen
en voorzitter Chris Teunissen er na hun drie jaar helaas mee
stopten had ik sterk het gevoel door te moeten gaan om
de continuïteit te behouden. Ik mis wel de reuring van de
Algemene Leden Vergadering waar je iedereen hoort en
ziet wat er speelt, zo ook de voorjaars- en nieuwjaarsborrel.
Hopelijk kan dat weer snel. Verder vind ik de rust die een
tuin geeft onbetaalbaar. Als je het park oploopt en je tuin
in, dan betreed je een andere wereld. De klok telt niet meer,
de natuur bepaalt de tijd’.
Nelleke: ‘Mijn drijfveer om in het bestuur te stappen

was mijn zorg om de toekomst van het tuinpark en het
belang van natuurlijk tuinieren. Ik doe graag activiteiten
die ik nog niet kan of nog nooit gedaan heb. Ik dacht dat
financiën wel iets voor mij zou kunnen zijn omdat ik goed
kan overzien en wel gevoel heb voor cijfers. En zo werd ik
penningmeester. Ik kan goed over de toekomst nadenken
en de financiële middelen daaraan koppelen’. Nelleke heeft
hard gewerkt om het penningmeesterschap onder de knie te
krijgen en daar zijn de medebestuurders blij mee.

Welke zaken spelen er allemaal?
Er volgt een lange opsomming:
De toekomst van de tuinparken, de windmolens, de
financiën, conflicten tussen tuinders (dat is op zich al een
hele boekhouding), de huisjesverkoop, natuurlijk tuinieren,
contacten met de commissies, aanleg van glasvezel, de pomp
(het gemaaltje), de waterhuishouding, het sleutelplan,
snoeien van de bomen, groot onderhoud, medegebruik van
het gebouw, allerhande overlegsituaties zoals de Alliantie
Noordelijke Tuinparken, de Bond van Volkstuinders, de
gemeente Amsterdam. Het is heel omvangrijk en het vraagt
een enorme tijdsinvestering van de bestuursleden. Die
investering heeft zich dubbel en dwars uitbetaald in een
veel beter toekomstscenario voor de parken in Amsterdam.

Wat is jullie ambitie als bestuur van
Wijkergouw?
Wij vinden dat mensen een eigen verantwoordelijkheid
hebben om het tuinpark als gemeenschap te laten bloeien,
het samen goed te hebben. Wij willen op hoofdlijnen
besturen en mensen stimuleren en faciliteren om zelf met
ideeën en oplossingen te komen. Wij proberen om mensen
die structureel niet aanwezig zijn op hun tuin actief na
te laten denken over hoe wenselijk dat is als lid van een
tuinvereniging.
Het bestuur benadrukt dat de sfeer op ons tuinpark heel erg
goed is. Bij ons geen bedreigingen zoals we van een ander
park hoorden.
Er ligt veel op het bordje van het bestuur. Het zou enorm
helpen als tuinders met affiniteit tot een van de vele
onderwerpen zich melden om zo’n thema te adopteren.
Nee, u hoeft echt niet gelijk bestuurslid te worden, uw
talent is wel heel hard nodig!
Wel in het bestuur? Gezien de samenstelling van het bestuur
gaat de belangstelling vooral uit naar MANNEN. Worden die
even positief gediscrimineerd!!! Alle toezeggingen worden
met blijdschap ontvangen. Mail naar tuinparkwijkergouw@
gmail.com, of spreek een van de bestuursleden aan.

Egeltjes gesignaleerd in het bos!
Foto’s: Gwen de Ruijter en Marga van Aalst
Sinds enkele jaren is, op initiatief van Marga van Aalst,
Tuinpark Wijkergouw officieel egel-uitzetplek. Dat wil niet
zeggen dat egels eruit worden gezet, maar dat ze worden
uitgezet. Op ons complex dus. Omdat Wijkergouw een
veilige plek voor egels is. Marga liet indertijd twee egels
los, die daarna nauwelijks meer werden gezien. Tot enkele
weken geleden Gwen de Ruijter het volgende liet weten:
“Was van het weekend in de vroege schemering even in Het
Bos. Voor mijn voeten zag ik een egeltje en toen een stukje
verder op nog één, en nog één en nog,… In ieder geval zes,
in koppeltjes van twee.”

Egeltjes vermaken zich in Het Bos

Navraag bij compostmeester Erik leerde, dat ook hij kort
geleden egeltjes had gezien. Geweldig! Maar het betekent
wel, dat er in Het Bos enige voorzichtigheid in acht
genomen dient te worden. Het betekent ook dat zoveel
mogelijk egeltrappetjes in de sloten geplaatst moeten
worden, parallel aan de beschoeiing. Zo goed als zeker
zullen er volgend jaar egeltrappetjes via de winkel verkocht
gaan worden.
Inmiddels is een egelnestkast in Het Bos geplaatst, genereus
beschikbaar gesteld door Cobie van tuin 29. Welkom,
egeltjes!

Egeltjes worden uitgezet
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Kleine inheemse bomen,
De meeste bomen geven bloesem in het
voorjaar, prima voor ons eigen plezier maar ook
voor vlinders en bijen. In het najaar volgen de
bessen, ontbijt en diner voor vogels. Bovendien
geven veel bomen prachtig verkleurend blad.
Dat is dus drie keer genieten

Hazelaar

Appelbes
Wegedoorn

Kronkelhazelaar

Gelderse roos
Wollige sneeuwbal

Sleedoorn

Kardinaalsmuts

Sporkelhout
Mispel

Vlier
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Krentenboompje

Haagbeuk

geschikt voor onze tuinen

Meidoorn

Liguster

Rode kornoelje

Peperboompje

Zuurbes

Toverhazelaar

Taxus

Hulst
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76e Algemene Leden Vergadering
zaterdag 20 november 2021 om 14.00 uur
Agenda:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Vaststellen verslag 75e VoorjaarsALV, van 29 mei 2021 (staat in
Wijkergouwtje Zomernummer 2021,
blz. 21 en 22)
3. Mededelingen vanuit het bestuur
4. Financieel verslag en begroting 2022
bespreken en goedkeuren
5. Uitkomst bespreken van onderzoek
verhuur en medegebruik boerderij
6. Voorstel sociaal tuinhuisje (uitgelegd
door o.a. Renée Dekker)
7. Hoge bomen in de tuin, wat te doen?
Discussie en regels (zie tekst hieronder)
8. Rapportage vanuit de commissies
9. Gemeentelijk volkstuinenbeleid, wat is
de stand van zaken, toekomst parken
en onderhandelingen met de Bond
(portefeuillehouder Nelleke Bosland
informeert)
10. Bondsvergadering
11. Verkiezingen bestuursleden. Cora
Koene wil komende 3 jaar aantreden
als secretaris. Termijn Marion
Cornelissen en Andrea van Pol loopt af.
Andrea stelt zich herkiesbaar
12. Rondvraag
13. Proosten op het afgelopen seizoen.

Goed bezochte ALV
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Beste tuinders,
Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de 76e Algemene Leden
Vergadering van Tuinpark Wijkergouw op zaterdagmiddag 20 november
van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Boerderij. Gezien de versoepelingen van
de maatregelen omtrent Corona kunnen we nu bij elkaar zijn en hoeft
het geen zoomsessie te worden. Dus dat belooft inhoud en gezelligheid!
Houd wel de nieuwsbrief in de gaten. Mochten we onverhoopt op
digitaal moeten overstappen door maatregelen vanuit overheid en/of
Bond dan hoort u dit zo snel mogelijk. Ook belangrijk is dat u, indien u
klachten heeft als verkoudheid e.d., wel echt thuis blijft. We willen geen
superspreader zijn op de 20e.
Op deze najaarsvergadering bespreken en stemmen we over verschillende
zaken. Belangrijk dat u er bij bent.
Wij hopen u 20 november te mogen zien.
Andrea van Pol, voorzitter

Punt 7: Hoge bomen groeien ons boven het hoofd.
Wij krijgen de laatste tijd steeds meer vragen van tuinders die in de loop
der jaren minder of geen zon meer krijgen vanwege de hoge bomen
van de buren. Ook hun zonnepanelen hebben daardoor steeds minder
rendement. Ons park is inmiddels 60 jaar oud en kleine boompjes zijn
soms reuzen geworden. In de reglementen staat dat de buren geen hinder
mogen hebben van de bomen van buren, maar de details staan niet
beschreven: hoeveel uur mag een boom zon wegnemen, wat te doen als je
de tuin gekocht hebt en daar niet op gewezen bent, hoe ga je om met de
kosten van evt. kappen of snoeien. Maar ook: welke bomen zijn belangrijk
voor biodiversiteit, voor de ransuilen, welke zijn monumentaal? Daarover
willen we van gedachten wisselen en hopelijk tot goede inzichten komen.

Begroting 2022 Tuinpark Wijkergouw
Tuinpark Wijkergouw
Baten
Baten leden
Rentebaten
Overige verenigingsinkomsten
Baten commissies
Advertentie opbrengsten
Onderhoudsbijdrage stadsdeel

1
3
4

Totaal baten

begroting 2022

werkelijk 2020

begroting 2021

€ 10.000
€0
€ 24.937
€ 22.700
€ 310
€ 7.930

€ 12.001
€ 10
€ 26.147
€ 17.688
€ 310
€ 7.930

€ 11.500
€0
€ 24.889
€ 22.700
€ 300
€ 8.064

€ 65.877

€ 64.086

€ 67.453

€ 10.000
€ 22.172
€ 10.530
€ 2.997
€ 8.250
€ 1.785
€ 750
€ 300
€ 875
€ 300
€ 8.130
€0

€ 10.232
€ 19.861
€ 1.394
€ 2.764
€ 9.001
€ 1.272
€0
€ 1.228
€ 240
€ 245
€ 7.930
-€ 1.953

€ 11.500
€ 22.695
€ 7.395
€ 2.400
€ 6.800
€ 1.650
€0
€ 750
€ 5.950
€ 250
€ 8.064
€0

€ 66.089

€ 52.214

€ 67.454

€1

€ 11.872

-€ 1

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

2
5
6
7
8
9
10
11
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Specificatie begroting 2022
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begroting 2022

werkelijk 2020

begroting 2021

Baten leden (1)
Berekend waterverbruik
Berekend vuilafvoer
Totaal baten leden

€ 6.500
€ 3.500
€ 10.000

€ 8.000
€ 4.000
€ 12.001

€ 8.000
€ 3.500
€ 11.500

Kosten leden (2)
Waterverbruik
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer
Totaal kosten leden

€ 6.500
€ 3.500
€ 10.000

€ 6.456
€ 3.776
€ 10.232

€ 8.000
€ 3.500
€ 11.500

Overige verenigingsinkomsten (3)
Berekende bijdrage afdeling
Inschrijfgeld aspiranten
Berekend entreegeld
Berekende werkuren
Berekende taxaties
Diverse opbrengsten
Totaal overige verenigingsinkomsten

€ 21.809
€ 2.160
€ 980
€0
€0
€0
€ 24.949

€ 21.352
€ 2.560
€ 1.960
€ 150
€ 50
€ 76
€ 26.147

€ 21.809
€ 2.100
€ 980
€0
€0
€0
€ 24.889

€ 6.000
-€ 4.250
-€ 600
€ 1.150

€ 4.280
-€ 3.644
-€ 621
€ 15

€ 6.000
-€ 4.250
-€ 250
€ 1.500

€ 12.000
€ 200
-€ 11.000
-€ 325
€ 875

€ 11.199
€ 231
-€ 10.727
€0
€ 704

€ 12.000
€ 200
-€ 11.000
€0
€ 1.200

Baten en lasten commissies (4 en 5)
Winkel
Verkoop winkel
Inkoop winkel
Kosten inkoopcommissie
Totaal winkel
Accu's en gas
Verkoop gasflessen
Verkoop en opladen accu's
Inkoop gas
Kosten verkoop gas
Totaal accu's en gas

Tuinpark Wijkergouw

19

Tuinpark Wijkergouw

begroting 2022

werkelijk 2020

begroting 2021

€ 4.500
-€ 3.000
-€ 325
€ 1.175

€ 1.549
-€ 861
-€ 639
€ 49

€ 4.500
-€ 3.000
-€ 250
€ 1.250

Ontspanningscommissie
Opbrengst ontspanningscommissie
Kosten ontspanningscommissie
Totaal ontspanningscommissie

€0
€0
€0

€ 281
€0
€ 281

€0
-€ 1.330
-€ 1.330

Diverse commissies
Opbrengst commissies
Kosten bouw- en taxatiecommissie
Kosten arbocommissie
Kosten waterleidingcommissie
Kosten tuincommissie
Kosten interieurcommissie
Totaal diverse commissies

€0
-€ 307
-€ 100
-€ 165
-€ 2.100
€0
-€ 2.672

€ 147
€0
-€ 71
-€ 132
-€ 3.167
€0
-€ 3.222

€0
-€ 1.245
-€ 300
-€ 250
-€ 720
-€ 100
-€ 2.615

€ 22.700
-€ 22.172

€ 17.688
-€ 19.861

€ 22.700
-€ 22.695

€ 4.180
€ 750
€ 5.600
€ 10.530

€ 124
€0
€ 1.270
€ 1.394

€ 3.530
€ 590
€ 3.275
€ 7.395

Huisvestingskosten (7)
Onderhoud gebouwen
Schoonmaakkosten
Gas, water en elektra algemeen
Beveiliging
Overige huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten

€ 1.350
€ 100
€ 5.500
€ 300
€ 1.000
€ 8.250

€ 2.675
€ 35
€ 4.969
€ 312
€ 1.009
€ 9.001

€ 1.750
€0
€ 3.750
€ 300
€ 1.000
€ 6.800

Kantoorkosten (8)
Kantoorkosten algemeen
Contributies en abonnementen
Internetaansluiting
Automatiseringskosten
Lidmaatschappen en donaties
Totaal kantoorkosten

€ 350
€ 55
€ 1.380
€0
€0
€ 1.785

€ 336
€ 55
€ 866
€0
€ 15
€ 1.272

€ 300
€ 100
€ 750
€ 500
€0
€ 1.650

Advieskosten (9)
Administratie- en advieskosten
Totaal advieskosten

€ 750
€ 750

€0
€0

€0
€0

Bestuurskosten (10)
Bestuurskosten
Consumpties medewerkers
Kosten onvoorzien
Reis- en onkostenvergoeding
Vrijwilligersvergoeding
Totaal bestuurskosten

€ 150
€0
0
€0
€ 150
€ 300

€ 141
€0
€ 962
€0
€ 125
€ 1.228

€ 100
€ 100
€0
€ 300
€ 250
€ 750

Algemene kosten (11)
Kosten website
Representatie
Evenementen
Diverse algemene kosten
Totaal algemene kosten

€ 50
€ 75
€ 750
€0
€ 875

€0
€ 52
€ 189
€0
€ 240

€ 50
€ 150
€ 750
€ 5.000
€ 5.950

€0
€0
€0
€0

-€ 920
-€ 1.133
€ 100
-€ 1.953

€0
€0
€0
€0

Kantine
Verkoop kantine
Inkoop kantine
Kosten barcommissie
Totaal kantine

Totale baten commissies (4)
Totale lasten commissies (5)
Algemene verenigingskosten (6)
Onderhoud complex
Aanschaf gereedschap en klein materieel
Onderhoud gereedschap en machines
Totale algemene verenigingskosten

Bijzondere baten en lasten (12)
Overige bijzondere baten en lasten
Donaties
Kasverschillen
Totaal bijzondere baten en lasten
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Toelichting begroting 2022
Tekst: Nelleke Bosland, Penningmeester

De klus is weer geklaard. Het was weer een flinke en leuke
puzzel om de begroting op te stellen voor het nieuwe jaar 2022.
De begroting is tot stand gekomen met input en in overleg
met de commissies waarbij ook de kascommissie gevraagd is
mee te denken. Vooral dank ook aan Gwen de Ruijter van de
tuincommissie voor het volledige overzicht dat zij heeft wat
betreft het onderhoud van het park.

De kosten denken we te betalen uit de onderhoudsbijdrage van
de gemeente.

De jaarlijkse begroting is het korte termijnplan van ons tuinpark
Wijkergouw. We gebruiken voor het opstellen van de begroting
de uitgangspunten in het meerjarenplan van Wijkergouw. De
doelstellingen daarvan zijn:

De kantine en de gasverkoop op het terreintje delen het
pinapparaat – de kosten daarvoor zijn gelijkelijk verdeeld in de
begroting zichtbaar. De kosten voor het pinapparaat moeten
geboekt worden waar de apparaten gebruikt zijn en niet zoals
afgesproken in de ALV bij kantoorkosten. Reden daarvoor is dat
de btw op deze manier teruggevraagd kan worden.

•
•
•
•

de organisatie op orde;
het vergroten van de betrokkenheid van tuinders;
het aantrekkelijker maken van het park voor vlinders,
vogels, bijen en egels;
de buurt meer betrekken.

Voor 2022 hanteert het bestuur op basis van het lange
termijnplan en de actuele ontwikkelingen enkele speerpunten:

•

•
•

De toekomst van het park: het maken van een plan
van aanpak met het waarborgen van veiligheid van
de tuinders en behoud biodiversiteit als belangrijkste
thema’s
Het vergroten van de toegankelijkheid van het park voor
buurt en omgeving
Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan en een
meerjarenbomenplan en dat linken aan onze reserves en
voorzieningen.

Baten
Wat betreft de baten zijn er niet veel veranderingen te melden.
De verenigingsbijdrage blijft hetzelfde en we mogen voor 2022
nog steeds de onderhoudsbijdrage van de gemeente opnemen
in onze begroting. Voor 2023 zal de onderhoudsbijdrage
vervallen. Daarvoor in de plaats komt er in de nieuwe
contracten met de gemeente een fonds dat het onderhoud van
de parken zal regelen.
We hopen dat volgend jaar de bar van de boerderij vaker open
mag zodat de barcommissie-inkomsten omhooggaan.

Lasten
Naast de gebruikelijke lasten om het park organisatorisch
draaiende te houden verwachten we in 2022 hoge kosten voor
het onderhoud van de bomen, het opnieuw aanbrengen van
beschoeiingen en het onderhoud van de machines en andere
tuinmateriaal.
Er is nog steeds sprake van achterstallig onderhoud bij de
bomen. De essen zijn in 2021 gesnoeid en waar nodig gekapt.
Echter de essen en ook andere bomen hebben elk jaar ook
onderhoud nodig. Deze kosten moeten we zelf betalen, op basis
van de afspraken in het oude huurcontract met de gemeente.

We handhaven het bedrag voor evenementen en activiteiten.
Activiteiten zijn belangrijk voor de onderlinge cohesie op
het park en het contact met de buurt. We zoeken nog steeds
tuinders die activiteiten willen organiseren.

Het bedrag voor het onderhoud van de gebouwen is bestemd
voor het verder opknappen van het Houten Huis van de
bouwcommissie, het aftimmeren van de winkel en betere
verlichting rondom de boerderij. Dat is niet volledig te plannen
in de begroting van 2022. We zullen nog 600 euro nodig
hebben uit de voorziening onderhoud gebouwen.
Het bedrag voor het onderhoud van het complex is bedoeld
voor het maken van een vlonder bij het haventje, het
onderhoud van de paden en parkeerplaats en de jaarlijkse
schouw en aanpak van de sloten aan de grenzen van het park.
Er is een bedrag begroot voor advieskosten. Dit zijn de
kosten die we denken te maken voor het opstellen van een
meerjarenonderhoudsplan en het maken van een plan voor
andere hekken en een slagboom op de parkeerplaats. Dit laatste
met als doel het park meer toegankelijk te maken voor de buurt
en tegelijkertijd te werken aan meer veiligheid voor de tuinders.
De kosten voor internet zijn met de nieuwe aanleg van
glasvezel hoger geworden.
Buiten de begroting nemen we mee:

•
•

•

•

De aanleg van een slagboom bij de parkeerplaats
(inschatting 3000 euro uit voorziening onderhoud park.
Het opknappen van de boerderij en terras (6500 vanuit
reserve inventaris en 3500 uit voorziening onderhoud
gebouwen).
het verder opknappen van het kantoor van de
bouwcommissie (840 uit voorziening onderhoud
gebouwen)
De aanschaf van materiaal voor de beschoeiing 6000
euro uit voorziening beschoeiing.

Het idee om zonnepanelen aan te leggen op de boerderij in het
kader van duurzaamheid lijkt nu niet rendabel. Het is een te
grote klus om op korte termijn alles elektrisch te maken in de
boerderij.

Tuinpark Wijkergouw
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Wat is er te zien op de jaarlijkse factuur?
Aan de begroting is een globaal overzicht toegevoegd dat
inzicht geeft in de jaarnota voor 2022. Dit onder voorbehoud
van goedkeuring van deze begroting in de ALV en de
goedkeuring van de tuinparken in het vaststellen van de
begroting zoals die door de Bond van Volkstuinders in concept
is gepresenteerd aan de leden (deze is te lezen in de Vroegop
eind dit jaar).
Het bedrag uitgegeven aan water is substantieel lager. Het
waterverbruik heeft de leden minder gekost dan begroot.
Totaal een bedrag van 1500 euro minder uitgegeven dan
verwacht. Voor 2022 kan een lager bedrag begroot worden als
deze trend in 2021 doorzet. Dit is zichtbaar op de factuur: in
plaats van 35,39 euro is het bedrag verlaagd naar 28,76 euro.
De grondhuur is in verschillende delen opgesplitst. Er wordt
uitgegaan van nieuwe contracten vanaf 1 juli 2022. Dit is
onder voorbehoud omdat de onderhandelingen nog niet zijn
afgerond. De huur is in 2022 opgesplitst in nieuwe en oude
situatie op de nota van de jaarlasten. Er komen dan twee extra
regels bij op de jaarlasten in 2022.
Het bondsbestuur adviseert met klem: met het oog op de
toekomst is het belangrijk om indien mogelijk dit jaar en anders
begin volgend jaar in ieder geval een start te hebben gemaakt
met het MeerJarenOnderhoudsPlan voor de parken die hier nog
niet mee begonnen waren. Het MJOP moet uitgaan van het te
verwachten onderhoud en zal in de toekomst rekening houden
met het onderhoudsfonds. Het MJOP zal de basis zijn van het in
te dienen plan aan de gemeente voor het onderhoudsfonds. Er
is een template beschikbaar welke bij de bond opgevraagd kan
worden.

Op ons park nemen we ons dit al jaren voor. Het is tot op heden
niet gelukt een tuinder te vinden die dit op zich wil nemen. Het
bestuur heeft daar zelf onvoldoende kennis en tijd voor.
Gegevens jaarnota
Verzekeringspremie tuinhuis (variabel)
Contributie Bond van Volkstuinders
Grondhuur tuin tot 1-7-2022
Grondhuur tuin na 1-7-2022
Grondhuur algemeen groen tot 1-72022
Grondhuur algemeen groen na 1-72022
Verzekeringspremie algemeen
Onroerende zaakbelasting
(Afvalstoffenheffing)/rioolrecht
Zuiveringsheffing
Kosten vuilafvoer
Bijdrage tuinpark
Waterverbruik algemeen
Administratiekosten (bij geen incasso)

2021
2020
jr € 90,00 € 90,00
jr € 81,30 € 81,30
m2 € 0,51 € 0,50
m2 € 0,59
jr € 75,30 € 75,30
jr € 72,22
jr € 37,85 € 35,95
jr € 14,20 € 10,00
jr € 2,65 € 2,65
jr € 2,00
jr € 15,49 € 17,70
jr € 96,50 € 96,50
jr € 28,76 € 35,39
jr € 1,50 € 1,50

Welke beslissingen zijn er te nemen?
• De goedkeuring van de begroting voor 2022.
• Het goedkeuren van de bedragen die buiten de
begroting betaald zullen worden uit reserve en
voorzieningen.
• De naam ‘reserve nieuwe waterleiding’ kan niet worden
gewijzigd. Er is een rekening 2501 die de naam heeft
‘voorziening onderhoud waterleiding’. Het bestuur
stelt voor het bedrag over te hevelen naar ‘voorziening
onderhoud waterleiding’ en ‘reserve nieuwe
waterleiding’ op te heffen.

Bouwcommissielid
(M/V) gevraagd
Tekst: Bram van Eken
De Bouwcommissie werkt aan de onderwerpen die zijn
vastgelegd in het Bondsbouwreglement (in te zien op
de site van de Bond van Volkstuinders). Het gaat o.a.
om het beoordelen van bouwaanvragen voor tuinhuis,
schuur en kweekkas, met het oog op het verkrijgen van
een bouwvergunning. Gasveiligheid rond de toegepaste
gastoestellen is een punt van aandacht. Toezicht op de staat
van onderhoud van de “bouwsels” is ook een onderwerp.
De waardebepaling van het gebouwde ten behoeve van
verkoop wordt door de Bouwcommissie gedaan. Voor het
beantwoorden van vragen op bouwgebied is er in het
tuinseizoen een maandelijks spreekuur in het Houten Huis.
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Het werk is zo omvangrijk dat leden van de Bouwcommissie
zijn vrijgesteld van de werkbeurten.
Onze Bouwcommissieleden hebben een bouw/technische
achtergrond. Voor de verwerking van de administratieve
zaken zijn we op zoek naar iemand (M/V) die daarnaast
goed thuis is in het gebruik van de computer. Het gaat
daarbij o.a. om de afhandeling van email en het maken van
overzichten van de veiligheidscontroles.
Als u belangstelling heeft voor deze job stuur dan een
mailtje naar bouwcommissiewijkergouw@hotmail.com

Afscheid van Wim en Erik
Tekst en foto’s: Andrea van Pol en Thea Adriaansen
Onze altijd vriendelijke Wim Hilgers, tuinder van het eerste
uur, die jaar in jaar uit de gasverkoop deed, gaat met
welverdiend pensioen. Wie heeft er niet een gezellig praatje
gemaakt met Wim terwijl hij moeiteloos de lege flessen
uit- en de volle in je kruiwagen zette? Daarbij verklapte hij
me eens dat hij de lichtere gasflessen aan de vrouwelijke
tuinders gaf en dat de mannen het met de loeizware
moesten doen. Wat een fijne galante instelling. Dank je wel
Wim, voor al je goeie werk!

Ook compostmeester Erik Kostense stopt na jarenlange
arbeid. Met niet aflatende ijver heeft hij samen met
wisselende boswachters gezorgd dat het juiste tuinafval
op de juiste plek terecht kwam en heeft hij menig tuinder
aan goede compost geholpen. Het Bos zal hem missen.
Zolang er geen andere compostmeester/es gevonden is,
wordt iedereen verzocht, zich nóg strikter te houden aan de
aanwijzingen op de bordjes in het Bos. En Erik…dank voor al
het werk dat je in al die jaren letterlijk verzet hebt.

Rommelmarkt
Foto: Nieko Nierop
Al begon het met regen, al gauw werd
het zaterdag 11 juli jl. een mooie dag. De
rommelmarkt werd weer goed bezocht.
Eindelijk weer eens een activiteit op
Wijkergouw, ondanks Corona, want de
markt is in de buitenlucht en mag dus
gehouden worden. Veel tuinders hadden
hun schuur opgeruimd en veel andere
tuinders hadden ruimte over en dus
wisselden allerhande spullen van eigenaar.
Prima recycling dus. De Wijkergouwstand
bracht € 180,00 op. Een mooi bedrag op
een gezellige dag.

Tuinpark Wijkergouw
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De brede wespenorchis,
Epipactis helleborine
Tekst en foto: Joke van Pel, tuin 128
Ooit stonden in het pad achter de stapelmuur en in
het schuine paadje dat van het hoofdpad naar de
grote parkeerplaats loopt wespenorchissen, een beetje
onopvallende en geen zeldzame orchideeënsoort. Ze
werden vanwege die onopvallendheid waarschijnlijk voor
onkruid aangezien en daarom vakkundig weggeschoffeld.
Jammer maar heel begrijpelijk.
Toen de soort daar dreigde te verdwijnen heb ik er een
uitgegraven, met een flinke schep van de grond waarin
hij stond erbij. De plant houdt van een onbewerkte en
onbemeste bodem. Ik zette hem langs mijn eigen pad
Er gebeurde aanvankelijk niks, in het voorjaar kwam hij niet
terug. Maar het jaar daarop wel en dit jaar is er een tweede
exemplaar even verderop verschenen. De bloemetjes zijn
klein maar ontegenzeglijk orchidee. Eenmaal uitgebloeid
komen er dikke zaaddozen die verdrogen en dan hun
stofzaad met de wind meegeven. Er zijn geen garanties dat
hij blijft maar de kans is groot dat hij elders weer opduikt.
Missie gelukt!

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

Uw gebruikte telefoon en
laptop voor het goede doel.
Misschien hebt u het al gezien: bij Samen Sterk staat een
doos, waar u uw gebruikte telefoon, tablet, laptop of
computer in kwijt kunt. Deze spullen worden hergebruikt
en de opbrengst komt ten goede aan Stichting Aap in
Almere. Deze stichting redt verwaarloosde en mishandelde
(circus)dieren. Zelf
zegt AAP: Bij AAP
verbeteren we
op een duurzame
manier het welzijn
van apen, grote
katachtigen en
andere exotische
zoogdieren. We
vangen dieren in
nood op én pleiten
voor betere wetten
in heel Europa. Uw
afgedankte spullen
waard dus.

Tuinpark Wijkergouw
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Campagne meer
bomen nu!
Meerbomen.nu wil komende winter samen met u
één miljoen zaailingen en stekken verzamelen in
natuurgebieden en stadsparken, om ze elders een kans te
geven op te groeien. Daar zijn vele handen voor nodig!
Ze zoeken mensen die gewoon een dagje mee willen
oogsten of planten, maar als u groene vingers hebt, kunt
u ook een oogstbegeleider worden. Of u kunt helpen met
communicatie, het vervoer van bomen of uw gemeente
mobiliseren. Meld u nu aan als vrijwilliger op https://
meerbomen.nu/ik-doe-mee/ikwilhelpen/asn-bank.
Eind september hebben zij hun Bomenplanner gelanceerd.
Hierop krijgt u uw eigen profiel waarop u precies kan zien
waar er in de buurt oogst- en plantdagen zijn. Ze houden u
via de mail op de hoogte als er in uw omgeving ook in de
zomer werk te doen is. Ze kijken erg uit naar november als
ze van start mogen en hopen u dan te zien!

Foto: Meerbomen.nu

De muur onthuld
Foto: Joke van Pel
De stapelmuur bij de ingang van het parkeerterrein is
aangevuld met historische stukken gevelsteen, afkomstig uit
het depot van de gemeente Amsterdam. Enige tijd gelden
werd dit materiaal aangeboden door de gemeente aan
geïnteresseerden, o.a. op voorwaarde dat het materiaal op
een openbare plek werd verwerkt. Siem Smeding, beheerder
van de stapelmuur, reageerde hierop en regelde samen met
Gwen de Ruijter dat de stenen werden opgehaald. Siem en
Gwen kunnen hier nog smakelijke anekdotes over vertellen.
Op 4 september jl. werd het nieuwe gedeelte van de muur
‘officieel’ onthuld. Er worden ook nog enkele delen in de
boerderijtuin geplaatst.
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En wilt of kunt u niet meedoen aan bovenstaand initiatief,
dan is het volgende misschien iets voor u:

Plan Boom
De komende vier jaar plant het project ‘Plan Boom’ samen
met de natuur- en milieufederaties tien miljoen bomen in
tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen
en in het buitengebied in heel Nederland. Voor en door
burgers. Hiermee verkleinen we onze CO2-uitstoot en
wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en
gezonder. Iedereen kan zelf bijdragen en kan in de eigen
woonomgeving daarvan de vruchten plukken. Tien miljoen
extra bomen door heel Nederland. Dat is in het kort het
doel van Plan Boom. Wilt u helpen een boom te planten?
Meer informatie vindt u op www.planboom.nl. Lees vóór het
planten van een boom in uw tuin wel eerst het artikel over
bomen op onze tuin op pagina 4 e.v. Kies voor een kleine,
inheemse boom voor het beste resultaat met de minste
overlast.

Naar de pomp…
Tekst en foto: Leticia Oppenhuizen, tuin 26
“ De pomp bij de speeltuin is stuk/doet het niet “ hoorde ik
in het verleden regelmatig roepen, zowel door tuinders als
door gasten....
“Maar de pomp is helemaal niet stuk” zei Thom die hem
ooit gerepareerd had....
Afijn, eindelijk geleerd hoe je hem aan de praat krijgt en
het aan Nanny Kok (we kennen haar van haar tekeningen in
het Wijkergouwtje) gedemonstreerd en gevraagd of ze een
leuke tekening van die uitleg wilde maken. Resultaat: een
kunstwerkje!
Nanny had de tekening zelf geplastificeerd en opgehangen,
maar dat was in de loop der tijd alweer half vergaan en dat
is zonde.
Inmiddels heeft ze de tekening weer opgediept en heb ik er
kopieën van gemaakt.
Aleida, de coördinator van de speeltuin koos voor een versie
op aluminium en deze heb ik bij de pomp geplaatst.
Nu kan iedereen weer gezellig zwengelen en spelen met het
water in de overloopgootjes 

Rotorkopeg
Foto’s: Thea Adriaansen
Ja echt, we hebben een rotorkopeg. Deze moet het gras- en
onkruidvrijhouden van de hoofdpaden vergemakkelijken.
De eg maakt met de ronddraaiende pennen de bodem
los, waarna de pollen verwijderd kunnen worden. Dit zal
de eerste keer nog niet makkelijk gaan omdat de paden
lang niet zijn behandeld. Maar door de eg regelmatig in te
zetten zal het weghalen van de grassen en onkruiden steeds
makkelijker gaan waardoor de hoofdpaden er weer schoon
bij komen te liggen.
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DE PITTENSPECIALIST

Dé leverancier
voor uw
tuinhuis

Zonne-energie
Wij leveren en installeren zonnepanelen,
regelaars en accu’s. Inclusief montagematerialen.
Butaan/Propaangas
Een groot assortiment gasapparatuur
is in onze winkel aanwezig zoals
o.a. voor koelen,
koken, verwarmen
en warm water.
Ook leveren
wij alle
installatiematerialen
hiervoor.

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

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

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

DPS

D E P IT T E N S P E CIA L IS T

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

Advies met betrekking tot
Verbouwingen en renovatie
Logistiek

AdVeLo

Klussenbedrijf
Titusz, Tuin 167, Wijkergouw

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

Alleen
of in samenwerkingsverband
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Roelof Hartstraat 19 / 2hg
1071 VG Amsterdam
Whatsapp / tel: 06 42138234
Thom: 06 24646502
Referentie op verzoek te verstrekken

Baggeren
Het is herfst en dat betekent dus weer: sloten baggeren.
Dit kan tot en met vrijdag 5 november a.s.
Uiterlijk zaterdag 6 november a.s. om 09.00 uur moet
uw baggerbriefje in de brievenbus van Samen Sterk zijn
ingeleverd.
Baggerbeugels liggen naast Samen Sterk. Na het
baggeren graag schoonmaken en direct terugleggen,
zodat andere tuinders deze weer kunnen gebruiken.
Tijdens de werkbeurten op zaterdagochtend zijn de
beugels niet beschikbaar. Ze worden dan gebruikt voor
het algemene baggerwerk op Wijkergouw

BAGGERBRIEFJE 2021

Tuinnummer:

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

 De bagger ligt op het talud langs de slootkant.
 De bagger ligt op een andere plek namelijk:

Datum:

 Het openbare tuinpad grenzend aan mijn tuin is vrij

Naam:

 Ik heb geen vuilnis op de tuin staan.

Inleveren uiterlijk 6 november 2021,
09.00 uur, brievenbus Samen Sterk

van overhangende takken en ander groen vanaf de
opsluitband tot een hoogte van 2,75 meter.

Tuinpark Wijkergouw
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De Groenwinkel is hét stadstuincentrum
van Amsterdam-Noord.
Je kan bij ons terecht
voor vaste planten en
bomen. En voor advies
en inspiratie over
(stads)tuinieren.

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

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

Heb je een tuin, balkon, dakterras, geveltuin of volkstuin?
Kom dan vooral eens langs.
ADRIAAN LOOSJESSTRAAT 40 - AMSTERDAM NOORD
WWW.DEGROENWINKEL.NL
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ALARMNUMMERS
Brandweer 112
Ambulance 112
Politie 112 of 0900-8844 (geen spoed)
Adresvermelding voor hulpdiensten (112)
Verwijs hulpdiensten naar de website met plattegrond:
https://wijkergouw.nl/wat_en_waar
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 ‘Parkeren
Wijkergouw’, 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.

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. Meldt 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 en achter het
mededelingenbord t/o de parkeerplaats bij het 1e en 2e
complex hangt een AED-apparaat. Bij deze apparaten
bevindt zich een gebruiksaanwijzing.
Huisartsen Duyn & Simons
Schellingwouderdijk 240, tel. 020-4904231
Dierenarts
Dierenkliniek Amsterdam Noord, Oudorperstraat 18, hoek
Purmerweg, 020-6364681

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere diensten
Bestuur
Voorzitter: Andrea van Pol
2e voorzitter: Diny Teekman
Penningmeester: Nelleke Bosland
Secretaris: Vacant
Algemeen bestuurslid: Margot van de Zilver
Algemeen bestuurslid: Marion Cornelissen
Algemeen bestuurslid: Vacant

Gasverkoop: Vacant, uitsluitend met pin betalen

Accudienst/Technische commissie: André Tuin

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

Kascommissie: Sylvia van Dongen, Clary van Amelrooy,
Jeroen Altelaar, Judith Olbers
Tuincommissie: Gwen de Ruijter, Ellen Burgwal, Cobie
van Gent, Thea Adriaansen en Ewoud Hoogendijk.
Coördinatie Natuurlijk Tuinieren: Marga van Aalst

ARBO: Carien Ruijter, Thom Perquin
Bouwcommissie: Charl Noordermeer, Rob de Bruin,
Thom Perquin, Bram Eken, Marcel de Bruijn
Barcommissie: Annemiek Daems, Carien Ruijter,
Frederieke Schouten, Ina Koudstaal (de Klaverjasavonden),
Iris Schouten, Janny Hofman, Leticia Opperhuizen
(reserve), Marian Rozendaal en Remko Schouten.
Redactiecommissie: Thea Adriaansen, Joke van Pel
(redactie), Robert Oomen (vormgeving), Cindy en Michel
Wever (webredactie)

Interieurverzorging boerderij: Judith Seymonson
(coördinatie); Claire Taylor; Greet Rietveldt; Kitty Horstink
Lunchcommissie: Alda Alispahic, Anita Scheltema,
Annemiek Bakker, Chikako Watanabe, Daphne van
Kempen, Diana Tromp, Frank Hoekstra, Guus Markmann,
Hantzen Ploeger, Helen Couwenberg, Herman en Thea van
Kempen, Jan Verdonk, José Haverkamp, Maria Lebouille,
Marina Blok, Nell Donkers, Nieko Nierop, Philippa Collin,
Renate Syswerda en Sabrina Kamstra
Verzekeringszaken: Formulier aanvragen bij het bestuur
of downloaden via https://wijkergouw.nl/archief/

EHBO: Marco Monsuur, tuinnr. 191
Winkel: André Tuin, Ria Akkermans en Alie de Boer
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Boerderij
In het seizoen geopend op zaterdag van 12.30 uur
tot 13.30 uur (lunch). Klaverjassen elke vrijdagavond,
aanvang 19.30 uur.
Tuinbeurten
Verplaatsen van tuinbeurten van tevoren melden
via de online agenda http://www.supersaas.
nl/schedule/werkbeurten_Wijkergouw (of via
tuinbeurtenwijkergouw@gmail.com ). Last Minute
afmeldingen graag ook melden op zaterdag tussen
08.30 uur en 09.00 uur: bellen naar Samen Sterk, 0204904567
‘t Bos
Het bos is nu altijd toegankelijk, voorzien van borden
met aanwijzingen waar u wat mag storten en kunt
ophalen. U kunt daar uw tuinafval afleveren om tot
compost te laten verwerken en takken om te laten
hakselen. Houtsnippers en aarde (compost van eigen
makelij): zelf halen, gratis, zolang de voorraad strekt.

Openbaarheid tuinpark
Tuinpark Wijkergouw is in de regel geopend van 1 april tot
1 oktober tussen zonsopgang en zonsondergang. Dan is het
tuinseizoen in volle gang en kunnen tuinders en bezoekers
activiteiten ontplooien en bijwonen. Buiten het seizoen
is het park beperkt open. Graag de hekken buiten de
openingstijden op slot doen bij aankomst én vertrek. Er zijn
beperkte activiteiten zolang het coronavirus heerst.

’t Terreintje
Tijdens de werkbeurten (tot half oktober) geopend op
zaterdag van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Opmerking: Zo lang het coronavirus heerst:
Neem zelf een schep mee, betaal met pin en houd
1,5 m. afstand
Vuilcontainerverhuur: 30 euro per container per
week. Op ’t Terreintje bespreken en betalen.

‘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.

Kar huren (b.v. voor het afvoeren van hakselhout of
het brengen van beschoeiingshout): 5 euro. Voor dit
bedrag wordt de kar afgeleverd en weer opgehaald. De
kar dient door de tuinder zelf geleegd te worden in het
bos. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de gratis
(platte) karren.

‘t Winkeltje
In het seizoen is op zaterdagmorgen de winkel open
van 10.30 uur tot 12.00 uur. Er is petroleum te koop
voor 1,60 euro per liter. Uitsluitend met pin betalen.

Aarde (van externe leverancier): 30 euro per kar.
2,75 euro per kruiwagen
Zand: 27 euro per kar. 2,50 euro per kruiwagen
Gas: In het seizoen zijn op ‘t Terreintje gasflessen
te koop. Prijs per fles 25,00 euro, af te rekenen op ‘t
Terreintje. Uitsluitend met pin te betalen.
Er kan geen oud ijzer meer worden ingeleverd.
Alle prijzen onder voorbehoud.

