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

Spreekuur bestuur
Het bestuur is op tijdens het seizoen elke zaterdag van 11.00 
tot 12.00 uur aanwezig voor vragen of informatie. Voor vragen 
en opmerkingen aan het bestuur kunt u ook mailen naar  
tuinparkwijkergouw@gmail.com

Heeft u bouwtechnische vragen?
Iedere 1ste 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 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: Vacant; Vormgeving: Robert Oomen; Foto omslag: 
Thea Adriaansen. Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij 
voor het volgende nummer is op zondag 28 mei 2017. Digitaal 
aan te leveren per e-mail naar tuinparkwijkergouw@gmail.com

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.
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Van het bestuur
Beste mensen,

Beste medetuinders van Wijkergouw,

Voor u ligt een lijvig Wijkergouwtje: 28 pagina’s! Aan het 
begin van seizoen 2017 hebben we een hoop te melden. Een 
jaarverslag over 2016. Een discussie over de toekomstvisie. 
En de realiteit van vandaag: De Jaarrekening van onze 
penningmeester Nelleke. 

Daarnaast staat dit Wijkergouwtje weer bol van de 
interessante artikelen en mogelijkheden om elkaar te 
ontmoeten. Bijvoorbeeld op de voorjaarsborrel van 
30 april en tijdens ALV van 20 mei. We merken dat de 
saamhorigheid tussen tuinders toeneemt. Mensen geven 
elkaar goede energie, ondersteunen elkaar en zo ontstaat 
er een verenigingsleven. Dit zal ook tot uitdrukking komen 
op zondag 18 juni, OpenTuinKunst. Een dag waarop de 
Wijkergouwers hun passie delen. En het kan ons helpen om 
weerbaar te zijn tegen oprukkende bebouwing rondom.

Ik heb weer zin in het nieuwe seizoen. Tot ziens op de 
paden, in de tuin, de boerderij tijdens de lunch of aan de 
bar. 

Chris Teunissen
voorzitter
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Voorjaarsvergadering op zaterdag 20 mei 
2017

Agenda

1. Opening en vaststelling van de agenda

2. Vaststellen van het verslag van de Najaars-ALV van 
12 november 2016

3. Mededelingen vanuit het bestuur

4. Jaarverslag 2016: bespreken en vaststellen

5. Financieel verslag 2016 (incl verslag Kascommissie): 
bespreken en vaststellen

7. Voorzien in vacatures. Annemieke Timmerman heeft zich 
aangemeld voor verkiezing in het bestuur.

8. Rapportage vanuit de Commissies

9. Bondsvergadering (mondeling verslag van 
Bondsvergadering van 10 december 2016 en voorbereiding 
van volgende Bondsvergadering)

10. Rondvraag

30 april: voorjaarsborrel
Beste medetuinders,

Op zondag 30 april van 15.00 tot 17.00 uur 
nodigt het bestuur u uit op de voorjaarsborrel. 
Samen het tuinseizoen openen onder het 
genot van bubbels, een hapje, een drankje en 
natuurlijk een goed gesprek. We ontmoeten u 
graag op 30 april in de boerderij.
Het bestuur

Beste tuinder,

namens het bestuur nodig ik u uit voor de 
67e Algemene Ledenvergadering van Tuinpark 
Wijkergouw op zaterdagmiddag 20 mei 
in de boerderij. De vergadering begint om 
14.00 uur en om 16.00 uur afgelopen. Op deze 
Voorjaarsvergadering bespreken we onder meer 
de financiële jaarstukken en het jaarverslag 
van 2016, zijn er weer rapportages uit de 
verschillende commissies en is er natuurlijk ruime 
gelegenheid voor uw commentaar en suggesties. 
Als u verhinderd bent, kunt u iemand schriftelijk 
machtigen namens u op de vergadering te 
stemmen. Ik hoop u in groten getale te zien op 
zaterdag 20 mei.

Klaas Breunissen, 1e secretaris
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Jaarverslag 2016
Verslag vanuit het Bestuur

Terwijl in 2015 het bestuur nog zwaar onderbemenst was, 
was dat gelukkig anders in 2016. Het grootste deel van 
het jaar bestond het bestuur uit vijf leden. Het vernieuwde 
bestuur is enthousiast aan de slag gegaan en heeft gewerkt 
vanuit opvatting dat het er in de eerste plaats voor moet 
zorgen dat de basiszaken van onze vereniging en tuinpark 
goed functioneren. Daarnaast heeft het bestuur extra 
aandacht besteed om de veiligheid op het tuinpark te 
vergroten.

Het bestuur vergaderde tijdens het tuinseizoen eenmaal in 
de twee weken en eenmaal in drie weken buiten seizoen. 
In het kalenderjaar zijn twee bestuursleden afgetreden, en 
zijn drie nieuwe bestuursleden gekozen. Het bestuur was 
voor de tuinders bereikbaar middels de mail, het wekelijkse 
spreekuur (in het seizoen) en natuurlijk via contacten in 
levende lijve.

Er zijn in 2016 twee algemene ledenvergaderingen 
gehouden, in mei en in november. Daarop werd 
jaarrekening 2015 (mei) goedgekeurd en de begroting 
en jaarplannen voor 2017 (november). Tijdens de 
vergaderingen was veel tijd voor verslaggeving vanuit de 
Commissies en ideeën van tuinders vanuit de zaal. Op de 
najaarsvergadering zijn we gestart met de discussie over een 
Meerjarenplan voor Wijkergouw.

Wijkergouw heeft een groot aantal Commissies. Deze 
bestaan uit tuinders en voeren een aantal taken uit. Het 
bestuur is blij met de inzet van de vele vrijwilligers en 
ziet het als zijn taak de voorwaarden te scheppen dat de 
Commissies goed kunnen functioneren. Hieronder wordt 
ingegaan op de werkzaamheden van een aantal Commissies. 
Daarnaast heeft het bestuur ook andere, losse initiatieven 
gefaciliteerd en ondersteund, zoals: ruimte bieden aan het 
wekelijkse klaverjassen, repetities en optredens van het 
koor, optreden van de Westerharmonie, de organisatie van 
een lenteborrel en een slotborrel. 

In 2016 zijn een aantal tuinders van Wijkergouw vertrokken, 
acht tuinen zijn van eigenaar gewisseld. De belangstelling 
voor Wijkergouw is groot, we hebben 83 nieuwe aspirant-
leden ingeschreven. Eind van het jaar stonden 299 mensen 
op de wachtlijst voor een tuin op Wijkergouw. 

De financiële situatie van Wijkergouw is gezond. In 2016 
hebben we een wisseling van penningmeester gehad, is 
onze vaste boekhouder overleden en heeft de Bond van 
Volkstuinders een nieuw boekhoud- en administratiesysteem 
(AFAS) geïntroduceerd. Met veel inzet van het bestuur en 
met steun van de Bond zijn we door die lastige periode heen 
gekomen. De Bond heeft inmiddels het grootste deel van 
de feitelijke financiële administratie van ons overgenomen. 

Voorlopig doet de Bond dat gratis. Dat is een grote 
verlichting van de taak van de penningmeester en betekent 
ook dat we geen nieuwe boekhouders in dienst hebben 
hoeven nemen.

Wijkergouw heeft een goede relatie met de Bond van 
Volkstuinders. Er is regelmatig contact tussen bestuursleden 
en medewerkers van het Bondsbureau. Het bestuur 
waardeert de ondersteuning die wij krijgen van de Bond. 
De Bondsvergaderingen die tweemaal per jaar worden 
gehouden, zijn trouw door een delegatie van Wijkergouw 
bezocht. Belangrijke onderwerpen die daar onder meer ter 
sprake kwamen zijn de zogenaamde btw-problematiek (de 
mogelijkheid dat de volkstuinen btw-belasting moeten gaan 
betalen) en de bedreiging van een aantal tuinparken in 
Amsterdam vanwege gemeentelijke woningbouwplannen. 

In 2016 vroeg de bagger- en waterproblematiek extra 
aandacht van het bestuur. 
1) De bagger in de twee grote watergangen op complex 3. 
Aanvankelijk leek het erop dat we veel geld kwijt zouden 
zijn om de grote hoeveelheid, deels vervuilde bagger uit 
die watergangen te verwijderen. We hebben inmiddels 
een goedkopere oplossing gevonden door deze twee 
watergangen de komende jaren handmatig en op een 
veilige wijze te baggeren. 
2) De oevers van de buitensingels zijn ontdaan van struiken 
en andere belemmeringen, zodat deze goed gebaggerd 
kunnen worden. Ook zijn alle duikers op het tuinpark 
doorgestoken zodat het water weer beter kan doorstromen.
3) Op complex 3 is er een aantal malen wateroverlast 
in de tuinen geweest. Dat heeft ermee te maken dat er 
onduidelijkheid was over het waterpeil dat we in dit deel 
van het tuinpark nastreven en dat de pomp niet goed 
werkte. Er is inmiddels een duidelijke beleidskeuze gemaakt, 
de pomp moet nog hersteld worden, de toekomst zal 
uitwijzen of hiermee toekomstige wateroverlast kan worden 
voorkomen.

Optreden van de Westerharmonie



6 Tuinpark Wijkergouw

Verslag vanuit de Commissies

Kascommissie
De Commissie, bestaande uit vijf personen, is in 2016 
vijfmaal bij elkaar gekomen. In het voorjaar heeft zij in 
drie bijeenkomsten het financiële beleid en beheer van 
2015 gecontroleerd en op basis daarvan de algemene 
ledenvergadering van 21 mei geadviseerd decharge aan het 
bestuur te verlenen. In het najaar heeft de Kascommissie 
in twee bijeenkomsten met de penningmeester gesproken 
over tussentijdse controle van de financiële stand van zaken. 
Hoewel de overgang naar het nieuwe boekhoudsysteem 
AFAS nog voor aanloopproblemen zorgde, constateerde 
de commissie dat Wijkergouw goed op koers lag. Ook 
heeft de Kascommissie het bestuur geadviseerd over de 
ontwerpbegroting voor 2017, welke adviezen grotendeels 
zijn overgenomen. Zij heeft de algemene ledenvergadering 
in het najaar geadviseerd de begroting goed te keuren.

Tuincommissie
Op 38 zaterdagochtenden in 2016 hebben de tuinders van 
Wijkergouw samen het openbare groen van ons tuinpark 
onderhouden. Snoeien, zagen, onkruid trekken, reparaties, 
schoffelen, baggeren, tuinschouwen, composteren, 
vuilnishok, terreintje koffie drinken en kletsen. Het aantal 
tuinbeurturen dat per seizoen in het openbare groen en 
andere activiteiten gestopt wordt, is bijna drieduizend uren: 
ongeveer 140 tuinen x 6 beurten x 3,5 uur = 2940 uren 
(inclusief koffiepauze). Daar bovenop komen nog alle extra 
uren die mensen geheel vrijwillig en niet vrijblijvend in 
ons park steken. Het resultaat is dan ook goed zichtbaar. 
Belangrijkste project in 2016 was Natuurlijk Tuinieren. 
We organiseerden met de AVVN workshops composteren, 
wilgen knotten, drijvende eilandjes bouwen, septic systems 
werkend houden en egeltrappetjes maken. De inkoop is 
helemaal AVVN-proof en daarnaast is er geëxperimenteerd 
met verwildering van grasland (dat experiment wordt niet 
herhaald). Ook de waterwerkgroep is vanuit het Natuurlijk 
tuinieren opgestart. Ook de vlindertuin, de speeltuin, 
vogelsingel en de stapelmuur worden door onze vrijwilligers 
ecologisch onderhouden.
 
Bouwcommissie
De Bouwcommissie die het hele jaar bestond uit 
dezelfde zes personen, heeft in 2016 weer vele bouw- en 
onderhoudsvragen van tuinders beantwoord. Dat deed zij 
tijdens het bouwspreekuur iedere eerste zaterdag van de 
maand, waar tuinders persoonlijk binnenliepen, en door 
de beantwoording van per mail gestelde vragen. Daartoe 
behoorde ook de beoordeling van bouwtekeningen 
bij nieuwbouw en renovatie. Veel aandacht heeft de 
Bouwcommissie besteed aan de veiligheid. Alle tuinhuizen 
zijn gecontroleerd op (gas)veiligheid. Deze controle is 
begeleid door informatieve artikelen in het Wijkergouwtje. 
Zo nodig zijn tuinders aangeschreven om de veiligheid van 
hun tuinhuis op orde te brengen. De Bouwcommissie is 

blij met de positieve reactie van de meeste tuinders op en 
daadwerkelijke uitvoering van hun suggesties. In 2016 heeft 
de Bouwcommissie acht tuinhuizen die ter verkoop werden 
aangeboden, getaxeerd. Regelmatig overleg werd gevoerd 
met het Bestuur en de Tuincommissie. 

In- en verkoopcommissie
Gedurende het tuinseizoen van 2016 waren de winkel, 
de gasverkoop en het accuhok iedere zaterdagmorgen 
geopend. Vijf vrijwilligers waren bij deze in- en 
verkooptaken betrokken. De winkel heeft in 2016 een goede 
omzet gedraaid. In verband met het project Natuurlijk 
Tuinieren zijn aan het eind van het jaar diverse meststoffen 
en verdelgingsmiddelen uit het winkelassortiment 
verwijderd en vervangen door ecologische producten. In 
2016 zijn zeshonderd gasflessen verkocht voor een prijs van 
twintig euro per stuk. Ook zijn een tiental accu’s geleverd 
en diverse adviezen over energievoorziening aan tuinders 
gegeven.

Redactiecommissie
De redactie die het hele jaar uit twee leden bestond, heeft 
in 2016 met veel elan het Wijkergouwtje, het tijdschrift en 
visitekaartje van ons tuinpark, vernieuwd en uitgebracht. 
De redactie verzamelde de kopij, redigeerde deze, gaf ze 
vorm, liet ze drukken en versturen. Ons blad is veranderd 
van een klein blaadje in een magazine op glanzend papier 
met een omslag in full color. Het Wijkergouwtje is in 2016 
viermaal uitgebracht, in ieder seizoen een nummer. De 
inhoud in tekst en beeld werd gevuld met bijdragen van 
tuinders, het bestuur en commissies. Het Wijkergouwtje 
bevat ook altijd de stukken en verslagen van de Algemene 
Ledenvergaderingen, zoals de begroting, de plannen, 
de jaarrekening en het jaarverslag. Het bestuur heeft na 
overleg met de redactie een Redactiestatuut vastgesteld, 
waarin de taak, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid 
van de redactie is vastgelegd. In het Redactiestatuut 
staat onder meer: ‘Het [Wijkergouwtje] is niet alleen een 
officiële spreekbuis van de vereniging en het bestuur, 
maar vooral ook een platform waarin de tuinders hun 
wederwaardigheden, meningen en plannen met elkaar 
kunnen delen.’

Interieurcommissie
De Interieurcommissie die het hele jaar dezelfde 
zes (vrouwelijke) vrijwilligers telde, maakt iedere 
zaterdagmorgen tijdens het tuinseizoen de boerderij 
schoon. De zaal, de bar, halletje, toiletten en de 
bestuurskamer krijgen dan een grondige beurt. Een paar 
extra vrijwilligers (mannen ook) zijn welkom om sommige 
zaken extra aandacht te geven. De communicatie met 
het bestuur, de Lunchcommissie en de Barcommissie 
verloopt goed. De Interieurcommissie is van plan de 
schoonmaakbeurt op de eerste zaterdag van de maand 
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te schrappen, omdat de boerderij dan druk en vol is met 
potentiële tuinkopers en aspirant-leden en er dan met 
bezem en dweil geen doorkomen aan is. 

Lunchcommissie
2016 was een goed jaar met veel tuinders die 
zaterdagmiddag langskwamen in de boerderij om te 
genieten van een eenvoudige doch voedzame lunch. De 
lunch wordt georganiseerd door tuinders (als tuinbeurt) en 
vrijwilligers. De zelfgemaakte soep is iedere keer een succes. 
De Lunchcommissie probeert voor elke lunch weer wat 
extra’s te bedenken. De Lunchcommissie is een leuke club 
en nieuwe leden zijn altijd welkom. Samen eten schept een 
band, gezellig en goed voor Wijkergouw! 

Barcommissie
De Barcommissie is begin 2016 opnieuw opgericht. Het 
was een hele klus om die weer van de grond te krijgen. 
Van alles moest worden geregeld, zoals het beslissen over 
welk drankassortiment wordt aangeboden, vrijwilligers 
rekruteren en een goede manier van afrekenen en 
verantwoorden vaststellen. Maar inmiddels is dit allemaal 
wel zo’n beetje geregeld. De Barcommissie heeft een leuke 
ploeg van acht vrijwilligers, die zijn routine heeft gevonden 
en prettig draait. De bar loopt goed als er activiteiten in 
en om de boerderij zijn, zoals het vaste klaverjassen op 
vrijdagavond, het optreden van de Westerharmonie en 
de rommelmarkt. In de zomer is de bar op zondagmiddag 
steeds open geweest, maar daar kwamen te weinig 
mensen op af. Mensen komen niet alleen zo maar voor 
een drankje naar de bar, maar vooral als er wat te doen 
is. De Barcommissie zou het super leuk vinden als er weer 
een activiteitencommissie wordt opgericht, voor een leuke 
filmavond, een playbackshow of een disco en als het 
Nederlands elftal nou ook nog even wil helpen met winnen, 
dan kunnen we ook voetbal kijken in de bar. 

Waterleidingcommissie
De Waterleidingcommissie gaat over de waterleiding op 
ons tuinpark tot aan de hoofdkranen bij de tuinhuisjes. In 
2016 zijn er twaalf hoofdkranen die lekten vervangen. In 
het voorjaar toen het vorstgevaar was geweken, heeft de 
Waterleidingcommissie het water weer aangesloten. Een 
tiental tuinders bleek zijn kranen niet goed dicht gedraaid 
te hebben met als gevolg: waterverspilling en waterschade 
in de huisjes van deze ‘spuiters’. De Waterleidingcommissie 
bestond het hele jaar uit twee personen en kan best 
versterking gebruiken. De waterleiding van Wijkergouw 
is meer dan vijftig jaar oud en moet vernieuwd worden. 
Het bestuur heeft studenten van het Regionaal 
Opleidingscentrum in Noord gevraagd daarvoor een plan te 
maken en de kosten te berekenen. Het tuinpark is al jaren 
aan het sparen voor vernieuwing van de waterleiding en 
heeft inmiddels een aardig gevuld spaarpotje.

Cordaancommissie
Zeventien cliënten van Cordaan kwamen in 2016 
iedere dinsdagmiddag naar ons tuinpark voor een fijne 
dagbesteding in de open lucht. Deze cliënten hebben 
een geestelijke handicap en worden bij hun bezoeken 
vergezeld door vier begeleiders. Op Wijkergouw hebben 
zij de omgeving van de paddenpoel gewied, het gebied 
achter de boerderij opgeruimd, wilgen gesnoeid en de 
takken verzameld (hun favoriete activiteit) én enkele oudere 
tuinders geholpen met tuinieren en baggeren. Zij hebben zo 
veel plezier tijdens hun dinsdagmiddagen op Wijkergouw! 
Vijf vrijwilligers van Wijkergouw vormden in 2016 de 
Cordaancommissie en hebben de Cordaan-cliënten bij hun 
werkzaamheden begeleid. Zij hebben ook een gezellige 
Sinterklaasviering voor de gasten georganiseerd. De 
Cordaancommissie had in 2016 regelmatig prettig contact 
met de Tuincommissie om de activiteiten op elkaar af te 
stemmen.

Brochure voor nieuwe tuinders
Het bestuur van Wijkergouw probeert nieuwe tuinders zo goed mogelijk te informeren 
over wat het betekent een tuin te hebben op Wijkergouw. 

Het begint al bij de aanmelding als aspirant-lid. Dan wordt de mensen die zich bij ons 
tuinpark inschrijven, al het een en ander verteld. Het bestuur is ook begonnen met het 
betrekken van de aspirant-leden die nog geen tuin hebben, bij het tuinpark. Een paar 
maanden geleden hebben we de aspirant-leden uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie 
én hen aangeboden dat ze mee kunnen doen aan onze zaterdagse tuinbeurten: om te 
ervaren wat dat inhoudt, om te wennen aan de sfeer van Wijkergouw. De aspiranten 
krijgen in mei weer een nieuwe mailing van het bestuur met daarin een uitnodiging voor 
de Open Tuin Kunst Dag op zondag 18 juni, en in de bijlage een digitale versie van het 
Wijkergouwtje dat u nu in handen heeft.

Voor nieuwe tuinders hebben we een Informatiebrochure gemaakt vol met praktische informatie die zij als nieuwe 
tuinders moeten weten over Wijkergouw. Met dank aan Thea Adriaansen en Klaas Breunissen voor de teksten en Robert 
Oomen voor de vormgeving. De brochure wordt in een kleine oplage geproduceerd, zodat de inhoud ieder moment kan 
worden verbeterd en geactualiseerd. Begin mei is de brochure klaar.

1

Informatiebrochure voor Nieuwe Tuinders

Mei 2017
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Verslag najaarsvergadering (66e ALV) 
Wijkergouw, d.d. 12 november 2016
1. Opening, vaststelling agenda
Klaas Breunissen opent als technisch voorzitter de 
vergadering, heet iedereen welkom en toont zich verheugd 
met de hoge opkomst. Er is een volle agenda, maar het 
streven is om 16.00 uur af te ronden.

2. Verslag 65e ALV op 21 mei 2016 (gepubliceerd in 
Zomernummer Wijkergouwtje)
Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen 
en wordt onder dank aan de notulist vastgesteld. Naar 
aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat in het 
seizoen alleen op zaterdagochtend bij klussen lawaai 
(door elektrische apparaten en dergelijke) gemaakt mag 
worden. Op andere dagen mag dat dus niet. Het bestuur 
zegt toe in de volgende digitale nieuwsbrief hierover meer 
duidelijkheid te zullen scheppen.

3. Mededelingen
Klaas Breunissen geeft hiervoor het woord aan Chris 
Teunissen (voorzitter bestuur) die: 
• de aanwezigen vraag om in een minuut stilte de in 

de afgelopen periode overleden leden te herdenken, 
te weten Garrie Farnholt (onze boekhouder) en Cees 
Hageman;

• aangeeft dat het bestuur de mogelijkheden en kosten 
van wifi op het hele terrein heeft onderzocht maar dat 
met een investering van 20.000 euro (infrastructuur) nog 
steeds geen goed bereik wordt gerealiseerd en dat de 
kosten van verbruik ook hoog zijn. Aangegeven wordt 
dat met nieuwe technieken wellicht een goedkopere 
oplossing mogelijk is. Het bestuur staat open voor 
concreet uitgewerkte voorstellen voor alternatieven, 
maar beraad zich ook op praktische oplossingen (bv een 
afdakje bij de boerderij voor mensen die daar de wifi 
willen gebruiken); 

• aangeeft dat de problemen met het waterpeil in complex 
3 zijn onderzocht, dat de waterpomp gerepareerd 
is en dat – 1.90 meter als de beste waterstand uit de 
bus is gekomen waarop waterpomp automatisch gaat 
reageren. Aldus moeten de tuinen droog blijven en 
zou het veen niet moeten inklinken. Opgemerkt wordt 
dat ook in complex 2 sprake is van grote wateroverlast, 
ook onder de huisjes met wegrotting als gevolg. Dit zal 
door het bestuur moeten worden bekeken, want wordt 
niet gedekt door de oplossing met de waterpomp voor 
complex 3. Ook vanuit complex 3 worden nog steeds 
problemen gemeld met wateroverlast, overstromende 
toiletten en septic tanks. Gevraagd wordt waarop de 
ideale waterstand van – 1.90 is gebaseerd. Ook wordt 
gevraagd waarom een zekere mate van inklinken van 
het veen niet voor lief wordt genomen. Is door goede 
bewerking van de grond dit niet te voorkomen? Ook 

wordt gevraagd of ophoging van de beschoeiing niet 
een deel van de oplossing zou kunnen zijn. Het bestuur 
geeft aan alle opmerkingen mee te nemen bij verdere 
actie en aandacht voor dit probleem;

• aangeeft dat onder leiding van Gunther Schwandt een 
ploeg mensen de problemen met verzakking van septic 
tanks gaat onderzoeken en gaat helpen bij het vinden 
van oplossingen. Vrijwilligers en mensen met problemen 
kunnen zich melden.

• aangeeft dat onderzocht is dat met plaatsing van een 
nieuwe tafeltennistafel ca 1350 euro aan kosten gemoeid 
is. Nadeel van verder zoeken naar een 2ehandsje is dat 
vervoer en plaatsing ook kostbaar zullen zijn. Er is geen 
bedrag begroot voor de tafeltennistafel, dus de ALV 
moet dit apart goedkeuren. Er is veel ondersteuning voor 
dit initiatief. Een goede plaats moet nog gezocht worden 
(wellicht bij de speeltuin). 

• aangeeft dat de afsluiting van de waterleiding pas plaats 
zal vinden ‘als de vorst in de lucht hangt’, maar dat het is 
verstandig om uiterlijk op de 3e zaterdag van november 
in de tuinhuisjes tot afsluiting over te gaan als duidelijk 
is dat je toch geen water meer nodig hebt. 

• aangeeft dat het zelf baggeren en afvoeren van het slib 
goed is gelukt, waardoor de kosten voor inschakeling 
van externen (ca 12.000 euro) zijn uitgespaard. Er zijn 
nog wel aandachtspunten die moeten worden opgelost 
en structureel moet er beter dan vroeger worden 
gebaggerd om problemen in de doorstroming te 
voorkomen.

• aankondigt dat er de ambitie is om in 2017 weer een 
OpenTuinKunst te organiseren. De organiserende 
groep zoekt vrijwilligers en zal gevraagd worden om zo 
spoedig mogelijk een datum vast te stellen 

• aangeeft dat een groep studenten van het ROC 
onderzoekt wat de kosten zijn van vervanging van de 
waterleiding en eventueel de aanleg van riolering. 
Het bestuur wil in de voorjaarsvergadering 2017 een 
daarop gebaseerd voorstel voorleggen aan de ALV, maar 
merkt alvast op dat de in de loop der jaren gemaakte 
reserveringen voor vervanging van de waterleiding 
tekort zullen schieten om een en ander te kunnen 
betalen 

• tenslotte aangeeft dat er 8 tuinhuisjes zijn verkocht in 
2016 (nrs. 30, 85, 144, 168, 182, 200, 216, 224), waarbij is 
er sprake van 1 verhuizing en 7 nieuwe tuinders, die van 
harte welkom zijn.

4. Meerjarenplan
Het bestuur wil in 2017 (voorjaars- of najaarsvergadering) 
een meerjarenplan aan de ALV voorstellen. Om duidelijker 
te hebben waar we naartoe willen werken en waarvoor 
we willen/moeten gaan sparen. In het Wijkergouwtje is 
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een aanzet gegeven, die vooral bedoeld is om reacties 
en input vanuit de leden te krijgen. Gevraagd wordt 
of er duidelijkheid is over de bestaanszekerheid van 
Wijkergouw. In de plannen van de gemeente tot 2025 
is geen woningbouw op onze plek voorzien, maar de 
gemeente zet wel in op ‘verdichting’ van de stad, dus er is 
op langere termijn niets zeker. Als reactie op de aanzet van 
het bestuur wordt aangegeven dat niet alleen het tuinieren, 
maar ook het verblijven en genieten van ‘buiten zijn’ zou 
moeten worden benoemd als kernfunctie. Daarnaast zou 
ook de keuze tussen ‘overnachten’ of ‘bezoek’ zoveel 
mogelijk aan de tuinders moeten worden gelaten. Het 
bestuur vraagt ook reacties op de vraag of het gebruik van 
tuinparken door anderen (wandelaars, fietsers, gebruikers 
horeca) gestimuleerd zou moeten worden en hoe dan? 
Suggesties daarvoor zijn de inrichting van schooltuintjes 
en/of nutstuinen die door niet-tuinders gebruikt kunnen 
worden, een theehuis bij wijze van sociaal project, 
gastenhuisjes voor gehandicapten, verbetering van de 
wandelroutes door de tuinparken, natuureducatie voor bv 
grootouders en kleinkinderen aanbieden etc. Opgemerkt 
wordt dat teveel aanloop en drukte voorkomen moet 
worden (tuinparken niet als extra toeristische attractie) en 
dat ook rekening gehouden moet worden met toenemende 
onveiligheid, met name in voor- en naseizoen bij ruimere 
openstelling. Het bestuur geeft aan dat een goed evenwicht 
moet worden gezocht bij een ruimere toegankelijkheid 
en aantrekkelijkheid voor buitenstaanders. Gesuggereerd 
wordt om in de winter een aantal sessies te organiseren met 
mensen die geïnteresseerd zijn om hierover verder door te 
praten. Hiervoor is veel animo. 

5. Werkplan 2017
Het bestuur vraagt of er nog andere prioriteiten moeten zijn 
dan die nu worden voorgesteld in dit werkplan. Die worden 
niet gesuggereerd en dit werkplan wordt met algemene 
stemmen aangenomen.

6. Begroting 2017
De (nieuwe) penningmeester Nelleke Bosland geeft in 
een toelichting aan dat het door het overlijden van de 
boekhouder een extra lastige klus was, maar dat vanuit 
de Bond goede ondersteuning is gegeven. Er is besloten 
om eerst in de boerderij gebruik te gaan maken van een 
pinautomaat, om de rompslomp in de omgang met cash te 
verminderen. Desgevraagd geeft de penningmeester aan 
dat in de boerderij ook nog met cash betaald kan worden; 
dat de hogere kosten voor water te maken hebben met 
een naheffing in 2016 en dat onderzocht is of lekkage 
daar de oorzaak van is geweest en besloten is om de 
tussenstanden van de meters regelmatig te controleren; dat 
de begroting van inkomsten uit boetes geen streefnorm 
is; dat de assurantiepremie nu via de Bond wordt betaald 
en dus buiten de begroting is gebleven; dat het bij de 
stijging van de kosten van beveiliging gaat om de reële 
kosten; dat de kosten van Rentokil worden gemaakt voor 
ongediertebestrijding in en rondom de boerderij. Hoewel 
inschakeling van Rentokil schuurt met de ambities rondom 

Natuurlijk tuinieren zijn er weinig realistische alternatieven. 
Namens de kascommissie geeft Joke van Pel aan dat ook 
hun activiteiten door het overlijden van de boekhouder 
zijn bemoeilijkt evenals door de invoering van Afas. Maar 
de kascommissie is tevreden over de grote lijnen bij het 
financieel beheer en blij met initiatieven zoals de invoering 
van betaling per pin. De kascommissie brengt daarom een 
positief advies uit aan de ALV over deze begroting. 
De begroting 2017 wordt met algemene stemmen 
aangenomen door de ALV.

7. Vacature bestuur
Diny Teekman stelt zich voor als kandidaat bestuurslid. Zij 
heeft al 20 jaar een tuin op Wijkergouw, maar door een 
drukke baan (management in de gezondheidszorg) heeft zij 
pas na haar pensionering tijd voor bestuurswerk. Zij heeft 
meegelopen met het huidige bestuur, is onder de indruk van 
de werkzaamheden en enthousiast om daarin mee te doen. 
De stemcommissie (Marcel de Wit, Tineke van Riessen, Clary 
van Ammelrooy) verzamelt de stembiljetten en bepaalt 
de uitslag. Met 49 stemmen voor en 2 tegen wordt Diny 
Teekman als bestuurslid verkozen. Zij geeft aan dat ze gaat 
proberen de 2 tegenstemmers alsnog voor zich te winnen.
 
8. Vanuit de commissies
• Tuincommissie: Lune Renardel de Lavallette geeft aan 

dat we nu 1 jaar bezig zijn met het behalen van het 
keurmerk Natuurlijk Tuinieren en dat de ambitie is 
om alle 4 de stippen te behalen. De stapelmuur en 
herinrichting van de speeltuin zijn al grote pluspunten, 
evenals de compost (dank aan Erik) en de mooie foto’s 
en digitale nieuwsbrief (waarvoor dank aan Marianne 
Vlaming). Er zijn diverse workshops geweest van 
de AVVN en door de eigen leden. Voor 2017 zal de 
verhoging van de zichtbaarheid een aandachtspunt zijn, 
maar bij de tussentijdse evaluatie waren Bond en AVVN 
onder de indruk van de vorderingen. André Tuin merkt 
in aanvulling hierop dat in de winkel alle producten die 
niet in overeenstemming met Natuurlijk Tuinieren zijn 
niet langer worden aangeboden en dat het aanbod van 
‘goede’ producten zal worden uitgebreid. 

• Verder merkt Lune nog op dat door veel mensen veel 
werk wordt verricht, waaronder door de hakselploeg, 
de vrijwilligers voor bos en vuilnis op woensdagavond, 
de dames van het terreintje en natuurlijk door 
Willem Vringer, de onmisbare man van alle dingen en 
door mensen die spontaan achterstallig onderhoud 
aanpakken. In aanvulling hierop wordt ook applaus 
gevraagd voor de mensen die zorgen voor het ’s avonds 
afsluiten van de toegangspoorten. Desgevraagd 
geeft Lune aan dat aanpakken van de beschoeiing is 
opgenomen in de meerjarenplanning en aangepakt zal 
worden in het kader van de werkbeurten. Problemen 
konden bij het baggerbriefje worden aangegeven. 

• Bouwcommissie: Charl Noordermeer geeft aan dat er 
in 2016 8 tuinhuisjes voor de verkoop zijn getaxeerd, 
waarbij 1 keer bezwaar is ingediend bij de Bond. Daaruit 
is lering getrokken. Bij de veiligheidscontroles waren 
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er 6 huisjes ‘zonder opmerkingen’ en als extreem een 
huisje met een gasslang uit 1968. Er waren veel, meestal 
positieve, reacties van de tuinders met veel verzoeken 
om uitstel. Dat uitstel is verleend tot april 2017. Er 
zijn ook veel dingen geconstateerd, die niet direct op 
de veiligheid zien maar wel op strijdigheid met de 
reglementen (bijvoorbeeld luifels aan huisjes die niet 
demontabel zijn). Bij taxatie voor verkoop zal daarop 
beter worden gelet en zal het in overeenstemming 
brengen van huisjes met de reglementen worden geëist. 
Gevraagd wordt of in dat kader ook niet de staat van 
de septic tank gecontroleerd kan worden, met een 
verplichting om problemen op te lossen. Maar dat zou 
een aanpassing van de reglementen vergen, dus kan niet 
worden afgedwongen. Bovendien is een verzakking van 
een septic tank moeilijk vast te stellen bij de inspectie. 

• Ook de kwestie van de verwaarloosde boten wordt 
aangepakt, waarbij eerst signalering en bij gebrek aan 
reacties daarna verwijdering zal plaatsvinden. 

• Barcommissie: Onder leiding van Remco en Iris Schouten 
draait het goed, maar er is wel behoefte aan meer 
‘activiteiten’ om de boerderij meer te gebruiken. 

• Inkoop/winkel: opruimen en afvoeren van producten die 
niet passen bij Natuurlijk tuinieren is nog een hele klus. 

• Cordaancommissie: Door de verhuizing van de jongeren 
was er eventjes de dreiging dat ze niet meer konden 
komen, maar dat is opgelost. Nieuw is dat de jongeren 
ook inzetbaar zijn voor klussen bij individuele tuinders.

• Kascommissie: is met 5 leden op sterkte 
• Redactiecommissie: Robert Oomen (vormgever) geeft 

aan dat er voldoende leuke stukjes worden aangeleverd 
en dat daarmee leuke Wijkergouwtjes kunnen worden 
gemaakt; verzending per post is de grootste kostenpost, 
maar digitaal is geen alternatief. Opgemerkt wordt 
‘een salontafel is nu eenmaal niet compleet zonder een 
Wijkergouwtje’.

Klaas Breunissen vraagt een applaus voor de vrijwilligers die 
actief zijn in deze commissies. Ook voor André Tuin (accu’s), 
Wim Hilgers (gas) en Tine van Doorn (verkoop huisjes) en 
Marcel de Bruijn (terreinbeheer) komt er applaus. 

9. Bondsvergadering
Loes Markenstein geeft aan samen met Klaas Breunissen 
op 11 juni 2016 de vergadering van de Bond te hebben 
bijgewoond. Daar ging het nogal heftig aan toe tussen 
Bondsbestuur en enkele tuinparken die in hun voortbestaan 
worden bedreigd door de bouwplannen van de gemeente. 
Het Bondsbestuur wil de woordvoering en lobby richting 
gemeente in handen houden, maar de tuinparken willen 
niet alleen maar afwachten. Daarnaast speelt nog steeds 
de BTW-kwestie, waarover weer overlegd wordt met de 
Belastingdienst. In de vergadering van 10 december a.s. 
staat de begroting, statuten en het activiteitenplan op de 
agenda (zie Vroegop herfst 2016). 

10. Rondvraag
Opgemerkt wordt dat de toegang voor hulpdiensten na 
22.00 uur als de hekken gesloten zijn een probleem kan zijn. 
Vroeger deed Dirk in dergelijke gevallen de hekken open, 
maar nu moet er een andere oplossing worden gevonden. 
Wellicht is een codekluisje bij het hek een oplossing, waarbij 
de code kan worden doorgegeven aan de hulpdiensten? Het 
bestuur zegt een oplossing toe. 

Voor het klaverjassen op vrijdagavond worden nog meer 
mensen gezocht.

Gevraagd wordt of er meer platte karren, ook in een kleiner 
formaat, kunnen komen voor het vervoer van grote spullen 
van en naar de tuinen. Dit wordt door het bestuur bekeken.

Er is een oproep om een activiteitencommissie te formeren 
om het gebruik van de boerderij te stimuleren. Het bestuur 
zou dat verwelkomen.

Klaas Breunissen sluit de vergadering en dankt iedereen 
voor de inbreng. Vanuit de zaal wordt gevraagd om 
een applaus als dank voor de inzet van het bestuur. De 
vergadering wordt afgesloten met een uitvoering door het 
Wijkergouwkoor van het Wijkergouwlied, hetgeen door de 
aanwezigen met enthousiasme wordt verwelkomd. 

Notuliste: Loes Markenstein

Niet genoeg cash geld of gewoon lekker gemakkelijk betalen?  
Pinnen kan tijdens alle activiteiten op de boerderij. 

Dit seizoen start ons park als proef met een pinapparaat. Het doel is om het voor 
tuinders gemakkelijker te maken om kleine bedragen te pinnen. Uiteindelijk willen 
we dat er minder contant geld in omloop is op het park. Veiliger dus voor iedereen. 

Het bestuur is reuze benieuwd hoe het gaat bevallen. We horen graag de feedback. 

Nelleke Bosland 
Penningsmeester. 

Pinnen in de boerderij
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Jaarrekening 2016 van Wijkergouw
Toelichting bij de jaarrekening 
Een punt van aandacht is dat nu de financiën en de 
rapportage digitaal in AFAS verwerkt worden en 
daardoor op een aantal onderdelen afwijkt van de 
begrotingssystematiek die gehanteerd is voor 2016. 
Om deze reden zijn begrootte posten niet altijd te 
vergelijken met de gerealiseerde kosten. Bij de posten waar 
daarvan sprake is, is dit in de toelichting verwerkt. 

Het resultaat. 
We sluiten 2016 af met een negatief resultaat van € 3.721. 
De reden daarvan is dat het sleuteldeposito is aangepast 
van € 3.472 euro naar € 9.056. Deze aanpassing is 
uitgevoerd omdat in het bronbestand van de sleutelborg 
een formulefout is geconstateerd. Hierdoor is de borg het 
afgelopen jaren niet goed berekend en meegenomen in het 
resultaatverslag. Het sleuteldeposito is een borg die te zien 
is als een lening van de tuinders aan de vereniging. 

Het bestuur stelt voor om het verschil van het bijgestelde 
bedrag van de sleutelborg te onttrekken aan de algemene 
reserves. Als de ALV daarmee akkoord gaat dan sluiten we 
2016 af met een positief resultaat van €1863 ten opzichte 
van de begroting. Het bestuur stel vervolgens voor om dit 
positieve resultaat toe te voegen aan de reserve voor de 
waterleiding. 

Voor de winkel is er in het najaar van 2016 een grote 
bestelling gedaan van nieuwe producten voor de winkel. 
Dit bedrag is in de balans zichtbaar bij overige vorderingen. 
Hydra is per 1 januari 2017 gestopt als leverancier en bood 
de mogelijkheid om producten tegen een gereduceerd 
bedrag te kopen. 

Verenigingsinkomsten 
De doorberekening van de contributie bond, grondhuur, 
verzekeringspremie tuinhuizen valt met de invoering 
van Afas buiten de begroting. Dat is de reden dat deze 
inkomsten niet meer zichtbaar zijn in de rapportage. 

De toeloop van aspirant-leden is verminderd. Er hebben zich 
bijna 50 minder aspirant-leden ingeschreven dan begroot. 
De inschatting was dat er 130 nieuwe leden zouden komen 
om in te schrijven. 

Veel tuinders waarderen de lunches op zaterdag. Dit is ook 
terug te zien in de cijfers. De lunchcommissie heeft daardoor 
meer omzet gemaakt dan verwacht. De inkomsten van 
de bar zijn helaas minder hoog dan verwacht. Het is niet 
helemaal duidelijk of deze redenering klopt. Er werd niet 
altijd goed in-en uitgeteld bij overdracht of afronding van 
de diensten waardoor het niet altijd duidelijk was welke 
commissie welke omzet gedraaid had. 

De winst van de winkel bestaat uit € 2.169 terreintje en 
€ 1.326 overig. In 2015 was dit € 1.225 terreintje en € 1.970 
overig. 

De winst van de gasverkoop is in 2016 € 787 ten opzichte 
van € 2.384 in 2015. De winst van de accu verkoop is in 2016 
€ 719 ten opzichte van € 350 in 2015 De lagere winst bij 
de gasverkoop kan te verklaren zijn dat in 2015 gasflessen 
verkocht zijn die in 2014 ingekocht zijn. 

Reserves.
Het positieve resultaat van € 2.342 uit 2015 is als volgt 
toegevoegd aan de reserves van 2016 : 
• Reserve waterleiding € 1.000
• Algemene reserve € 821
• Onderhoud hekken € 521 

Nog te ontvangen bedragen 
Dit betreft een nog niet verrekend voorschot aan de 
tuincommissie voor benzine van de tractor. 

Verenigingsuitgaven 
Het waterverbruik is meer dan verdubbeld in vergelijking 
met 2015. Het bestuur zal haast maken met het zoeken van 
de oorzaak. In ieder geval zal elke maand de meterstand 
opgenomen worden zodat eventuele lekkages eerder 
worden opgemerkt. 
Ook zal een analyse gemaakt worden van het verbruik in 
2015 ten opzicht van 2016. Waternet zal betrokken worden 
bij het verklaren van deze verschillen. 

Ook de afvalstoffenheffing en vuilnisafvoer zijn tweemaal 
hoger uitgevallen dan begroot. De aanschaf van 2 nieuwe 
containers is daar gedeeltelijk de oorzaak van. 

De tuincommissie had een begroting van € 6.150. Totaal heeft 
de commissie € 7.062 uitgegeven. Deze zijn op verschillenden 
plaatsen in de verlies en winstrekening terug te vinden: 
• lasten tuincommissie € 2.752
• lasten onderhoudsbijdrage € 4.310. Deze lasten zijn bij 

deze post geboekt omdat op deze manier de subsidie 
van de gemeente verantwoord is. 

Met deze nieuwe indeling in AFAS zal voor 2018 in 
het opstellen van de begroting rekening gehouden 
moeten worden. Bovendien is er een bedrag van € 1.076 
afgeschreven aan producten die verwijderd zijn uit de 
winkel in het kader van het project ‘ natuurlijk tuinieren’ . 

Het mooie glossy Wijkergouwtje kostte dubbel zoveel als 
begroot. 

Bestuurskosten en kantoorkosten zijn lager gebleven dan 
begroot onder andere doordat er vanaf juli geen kosten 
gemaakt zijn voor de inzet van een boekhouder. 

Er is in 2016 een kasverschil geweest van een tekort van 
69 euro. Het was helaas niet mogelijk de reden daarvan te 
achterhalen.
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Balans per 31-12-2016

ACTIVA werkelijk werkelijk PASSIVA werkelijk werkelijk

Vaste activa 2016 2015 Eigen vermogen 2016 2015

Vlottende activa

Voorraden Reserves

Voorraad winkel € 8.141 € 7.970 Reserve algemene middelen *)4 € 101.662 € 101.262

Voorraad buffet € 508 € 700 Bestemmingsreserves *)5 € 93.410 € 90.739

Voorraad terreintje € 0 € 250 Onverdeeld resultaat *)6 € 0 € 2.342

Voorraad sleutels € 0 € 420 Resultaat lopend boekjaar -€ 3.721 € 0

Totaal vooraden € 8.649 € 9.340 Totaal reserves € 191.351 € 194.343

Vorderingen Langlopende schulden

Overige vorderingen *)1 € 3.137 € 972 Overige schulden

Te ontvangen rente € 290 € 800 Depot en waarborgsommen *)7 € 9.056 € 3.864

Nog te ontvangen inkomsten € 0 € 6.700 Totaal overige schulden € 9.056 € 3.864

Totaal vorderingen € 3.427 € 8.472

Kortlopende schulden

Liquide middelen Schulden aan leveranciers en 
afdelingenKas € 1.882 € 999

Kas (commissies) *)2 € 218 € 0 Crediteuren € 4.559 € 1.810

Banken *)3 € 190.790 € 181.206 Totaal Schulden aan 
leveranciers en afdelingen

€ 4.559 € 1.810

Totaal liquide middelen € 192.890 € 182.205

Totaal Actief € 204.966 € 200.017 Totaal passief € 204.966 € 200.017

Toelichting op de balans

Vaste activa

Vlottende activa

Overige vorderingen (1) € 3.137 Saldo begin 2016 Saldo eind 2016

Kruisposten € 0 € 449

Overige vorderingen (vooruitbetaalde kosten) € 972 € 2.689

Totaal € 972 € 3.137

Kas commissies (2) € 218 Saldo begin 2016 Saldo eind 2016

Kas tuincommissie € 0 € 200

Kas technische commissie € 0 € 18

Totaal € 0 € 218

Banken (3) € 190.790 Saldo begin 2016 Saldo eind 2016

ING Bank 5090056 € 7.268 € 0

Rabobank 188678018 € 3.854 € 19.904

Rabobank spaarrekening 1025160339 € 170.084 € 170.886

Totaal € 181.206 € 190.790
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Toelichting op de balans (vervolg)

Reserves

Reserve algemene middelen (4) € 
101.662

Saldo begin 2016 onttrekking toevoeging Saldo eind 2016

Algemene reserve € 101.262 € 420 € 820 € 101.662

Totaal € 101.262 € 420 € 820 € 101.662

Er is een onttrekking in verband met een aanpassing van het sleuteldeposito en een toevoeging uit het resultaat 2015

Bestemmingsreserves (5) € 93.410 Saldo begin 2016 onttrekking toevoeging Saldo eind 2016

Reserve waterleiding a € 40.515 € 50 € 2.200 € 42.665

Reserve onderhoud gebouwen € 27.006 € 27.006

Reserve onderhoud materieel € 5.008 € 5.008

Reserve onderhoud terrein b € 11.281 € 521 € 11.802

Reserve inventaris € 3.980 € 3.980

Reserve elektrische installaties € 1.361 € 1.361

Reserve gas installaties € 1.588 € 1.588

Totaal € 90.739 € 50 € 2.721 € 93.410

a. de toevoegingen aan de reserve waterleiding komen uit de verkoop van tuinende onttrekking van € 50,00 wordt in 
2017 gecorrigeerd naar de verlies & winst. Tevens is er € 1.000 toegevoegd uit het resultaat van 2015

b. de toevoeging aan de reserve onderhoud terrein is bedoeld voor de hekken en is toegevoegd uit het resultaat van 2015

Onverdeeld resultaat (6)

In 2016 is het onverdeeld resultaat van 2015 als volgt verdeeld

Saldo begin 2016

Toevoeging aan Algemene Reserve € 821 € 2.342

Toevoeging aan Reserve waterleiding € 1.000

Toevoeging aan onderhoud terrein € 521

Voorstel bestuur: zie mondelinge toelichting

Saldo eind 2016

Ten laste van de algemene reserve -€ 3.721 -€ 3.721

Langlopende schulden

Nog te betalen kosten langlopend (7) € 9.056 Saldo begin 2016 Saldo eind 2016

Sleuteldeposito € 3.864 € 9.056

Totaal € 3.864 € 9.056
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Resultaten en begroting

Tuinpark Wijkergouw Werkelijk 2016 begroting 2016 Werkelijk 2015 Begroting 2017

Baten

Baten leden *)8 € 10.256 € 31.500 € 96.564 € 13.500

Rentebaten € 291 € 1.000 € 884 € 400

Overige verenigingsinkomsten *)10 € 22.621 € 26.323 € 29.539 € 23.959

Baten commissies *)11 € 26.305 € 33.370 € 26.586 € 26.400

Onderhoudsbijdrage stadsdeel *)20 € 7.466 € 6.700 € 6.391 € 7.466

Totaal baten € 66.939 € 98.893 € 159.964 € 71.725

Lasten

Kosten leden *)9 € 15.695 € 32.000 € 99.446 € 13.500

Algemene verenigingskosten *)13 € 942 € 5.400 € 0 € 7.400

Verenigingsblad en drukwerk *)14 € 1.196 € 600 € 0 € 1.100

Huisvesting *)15 € 10.532 € 9.600 € 11.129 € 11.300

Kantoorkosten *)16 € 2.002 € 6.050 € 8.521 € 3.930

Advieskosten *)17 € 3.100 € 3.000 € 2.564 € 0

Bestuurskosten *)18 € 18 € 900 € 2.339 € 700

Algemene kosten *)9 € 1.116 € 3.500 € 282 € 3.100

Bankkosten € 206 € 0 € 0 € 215

Kosten commissies *)12 € 24.063 € 35.950 € 33.341 € 31.350

Onderhoudsbijdrage stadsdeel *)20 € 7.466 € 0 € 0 € 0

Totaal lasten € 66.335 € 97.000 € 157.622 € 72.595

Exploitatieresultaat € 604 € 1.893 € 2.342 -€ 870

Byzondere Baten en Lasten *)21 € 4.325 € 0 € 0 € 0

Onverdeeld resultaat € 0 € 0 € 0 € 0

Resultaat boekjaar (winst +/verlies -) -€ 3.721 € 1.893 € 2.342 -€ 870

*) zie specificatie
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Specificatie resultaten en begroting

Tuinpark Wijkergouw Werkelijk 2016 begroting 2016 Werkelijk 2015 Begroting 2017

Baten leden (8)

Berekende grondhuur € 0 € 0 -€ 49.937 € 0

Berekende contributie BVV € 0 € 0 -€ 17.197 € 0

Berekende onroerend zaakbelasting € 0 -€ 1.000 -€ 850 € 0

Berekende verz.premie tuinhuizen € 0 -€ 19.000 -€ 18.264 € 0

Berekend waterverbruik -€ 7.232 -€ 8.000 -€ 7.232 -€ 10.000

Berekend vuilafvoer -€ 3.024 -€ 3.500 -€ 3.084 -€ 3.500

Totaal baten leden -€ 10.256 -€ 31.500 -€ 96.564 -€ 13.500

Kosten leden (9)

Grondhuur € 0 € 0 € 49.478 € 0

Waterverbruik € 11.066 € 3.500 € 5.230 € 10.000

Afvalstoffenheffing/vuilafvoer € 4.629 € 3.000 € 2.566 € 3.500

Verzekering tuinhuizen € 0 € 18.500 € 18.305 € 0

Contributie BVV € 0 € 0 € 17.708 € 0

Onroerend zaakbelasting/rioolrecht € 0 € 1.000 € 500 € 0

Verzekeringspremie algemeen € 0 € 6.000 € 5.659 € 0

Totaal baten leden € 15.695 € 32.000 € 99.446 € 13.500

Overige verenigingsinkomsten (10)

Berekende bijdrage afdeling -€ 20.089 -€ 21.823 -€ 21.809 -€ 21.809

Inschrijfgeld aspiranten -€ 1.275 -€ 2.000 -€ 2.180 € 0

Berekend entreegeld -€ 980 € 0 € 0 -€ 2.000

Berekende boetes -€ 225 € 0 -€ 15 -€ 150

Berekende taxaties € 0 € 0 -€ 5.425 € 0

Diverse opbrengsten -€ 52 -€ 2.500 -€ 110 € 0

Totaal overige 
verenigingsinkomsten

-€ 22.621 -€ 26.323 -€ 29.539 -€ 23.959

Baten en lasten commissies  
(11 en 12)

Winkel

Verkoop winkel -€ 7.862 -€ 7.600 -€ 6.668 -€ 8.650

Inkoop winkel € 3.971 € 3.700 € 7 € 6.787

Kosten inkoopcommissie € 680 € 0 € 3.466 € 100

Totaal winkel -€ 3.211 -€ 3.900 -€ 3.195 -€ 1.763

Accu's en gas

Verkoop gasflessen -€ 12.024 -€ 14.300 -€ 13.252 -€ 11.850

Verkoop en opladen accu's -€ 1.630 -€ 1.070 -€ 1.140 € 0

Inkoop gas € 11.237 € 14.000 € 10.868 € 9.483

Inkoop accu's € 911 € 800 € 790 € 0

Totaal accu's en gas -€ 1.506 -€ 570 -€ 2.734 -€ 2.367
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Tuinpark Wijkergouw Werkelijk 2016 begroting 2016 Werkelijk 2015 Begroting 2017

Kantine

Verkoop kantine -€ 4.678 -€ 8.000 -€ 3.055 -€ 5.900

Inkoop kantine € 3.764 € 7.000 € 2.962 € 4.000

Kosten barcommissie € 511 € 0 € 351 € 250

Totaal Kantine -€ 403 -€ 1.000 € 258 -€ 1.650

Onstpanningscommissie

Opbrengst ontspanningscommissie € 0 -€ 1.000 -€ 971 € 0

Kosten ontspanningscommissie € 125 € 1.000 € 696 € 1.000

Totaal ontspanningscommissie € 125 € 0 -€ 275 € 1.000

Diverse commissies

Opbrengst commissies -€ 111 -€ 1.400 -€ 1.500 € 0

Kosten Bouw- en taxatiecommissie € 0 € 500 € 1.000 € 1.790

Kosten arbocommissie € 0 € 2.500 € 1.915 € 200

Kosten waterleidingcommissie € 108 € 300 € 1.368 € 300

Kosten tuincommissie € 2.752 € 6.150 € 9.918 € 7.240

Kosten technische commissie € 4 € 0 € 0 € 0

Kosten overige commissies € 0 € 0 € 0 € 200

Totaal diverse commissies € 2.753 € 8.050 € 12.701 € 9.730

Totale baten commissies (11) -€ 26.305 -€ 33.370 -€ 26.586 -€ 26.400

Totale lasten commissies (12) € 24.063 € 35.950 € 33.341 € 31.350

Algemene verenigingskosten (13)

Onderhoud complex € 572 € 5.400 € 0 € 7.400

Aanschaf gereedschap en klein 
materieel

€ 218 € 0 € 0 € 0

Onderhoud gereedschap en machines € 152 € 0 € 0 € 0

Totale algemene verenigingskosten € 942 € 5.400 € 0 € 7.400

Verenigingsblad en drukwerk (14)

Advertentie opbrengsten -€ 305 -€ 400 € 0 -€ 400

Verenigingsblad en drukwerk € 1.501 € 1.000 € 0 € 1.500

Totaal verenigingsblad en drukwerk € 1.196 € 600 € 0 € 1.100

Huisvestingskosten (15)

Onderhoud gebouwen € 1.996 € 1.000 € 126 € 1.850

Onderhoud inventaris € 10 € 100 € 0 € 1.250

Schoonmaakkosten € 1 € 1.500 € 1.016 € 200

NUON/Waterzuivering/OZB € 6.252 € 7.000 € 9.987 € 7.000

Beveiliging € 610 € 0 € 0 € 1.000

Overige huisvestingskosten € 1.663 € 0 € 0 € 0

Totaal huisvestingskosten € 10.532 € 9.600 € 11.129 € 11.300
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Tuinpark Wijkergouw Werkelijk 2016 begroting 2016 Werkelijk 2015 Begroting 2017

Kantoorkosten (16)

Kantoorkosten algemeen € 295 € 3.000 € 795 € 0

Porti € 245 € 300 € 193 € 50

Telefoon € 610 € 750 € 325 € 780

Internetaansluiting € 89 € 0 € 0 € 2.000

Automatiseringskosten € 538 € 2.000 € 1.649 € 0

Diverse lasten € 225 € 0 € 5.559 € 1.100

Totaal kantoorkosten € 2.002 € 6.050 € 8.521 € 3.930

Advieskosten (17)

Administratie- en advieskosten € 3.100 € 3.000 € 2.564 € 0

Totaal advieskosten € 3.100 € 3.000 € 2.564 € 0

Bestuurskosten (18)

Bestuurskosten € 18 € 200 € 2.052 € 0

Consumpties medewerkers € 0 € 300 € 99 € 300

Vrijwilligersvergoeding € 0 € 400 € 188 € 400

Totaal bestuurskosten € 18 € 900 € 2.339 € 700

Algemene kosten (19)

Representatie € 0 € 100 € 282 € 100

Evenementen € 698 € 3.200 € 0 € 3.000

Diverse algemene kosten € 418 € 200 € 0 € 0

Totaal algemene kosten € 1.116 € 3.500 € 282 € 3.100

Onderhoudsbijdrage stadsdeel (20)

Onderhoudsbijdrage stadsdeel -€ 7.466 -€ 6.700 -€ 6.391 -€ 7.466

Kosten onderhoudsbijdrage stadsdeel € 7.466 € 0 € 0 € 0

Totaal onderhoudsbijdrage 
stadsdeel

€ 0 -€ 6.700 -€ 6.391 -€ 7.466

Bijzondere baten en lasten (21)

Overige bijzondere baten en lasten € 4.394 € 0 € 0 € 0

Kasverschillen -€ 69 € 0 € 0 € 0

Totaal bijzondere baten en lasten € 4.325 € 0 € 0 € 0

Deze kosten worden grotendeels veroorzaakt door het ophogen van het bedrag van het sleuteldeposito naar de juiste 
waarde op de balans



18 Tuinpark Wijkergouw

Thea’s Tuin WWWeetjes

• Met de Buienalarm app sta je niet meer onverwacht tot 
je enkels in de plassen. Je krijgt een half uur vooraf een 
waarschuwing en op een grafiek kan je zien wanneer de 
meeste neerslag valt. Handig, als je nog vóór de bui thuis 
wil zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Meld je aan op www.denationaleproeftuin.nl en kijk 
welke zaden je daar kan aanbieden en/of aanvragen. Een 
leuke manier om nieuwe soorten in je tuin te krijgen die 
je zelf hebt opgekweekt. 

• Op www.cashewstadstuinieren.nl/groeivoeding-planten 
-voor-planten kan je lezen hoe planten je planten laten 
groeien. De benodigde zaden kan je bestellen bij  
www.denieuwetuin.be

• In januari werd een workshop georganiseerd door www.
soortennl.nl waarna vrijwilligers de gegevens van o.a. 
libellennet, vlindernet en verspreidingsatlas.nl (planten) 
hebben bewerkt voor Wikipedia. De geluiden van b.v. 
sprinkhanen en krekels zijn te horen en er worden 
regelmatig items toegevoegd. Het mooie van Wikipedia 
is, dat iedereen er aan mee kan werken. Soortennl is 
nog hard op zoek naar mensen die gegevens willen 
aanleveren/verwerken. Bij voldoende belangstelling kan 
er weer een workshop worden gehouden. 

• In het Zeeuws Museum in Middelburg is tot eind oktober 
de tentoonstelling ‘Uyt eygen ervarentheyd’ te zien. 
Het toont de wondere insectenwereld van Johannes 
Goedaert en het levenswerk van deze fijnschilder/
entomoloog, die leefde van 1617 – 1668. Hij ontwikkelde 
zich tot een meester in het nauwkeurig waarnemen van 
gedaanteverwisselingen bij vliegen, maden, rupsen en 

kevers van eitje tot vlinder en legde zijn bevindingen 
vast in zijn driedelige boek Metamorphosis Naturalis. 

• Sinds 7 maart is www.beleefdelente.nl weer in de lucht. 
Je kan hier weer allerlei vogels dag en nacht volgen 
tijdens hun wederwaardigheden.

• Op www.wildeweelde.nl/natuurtuin-natuurlijk wordt 
dit jaar veel aandacht besteed aan de natuur in de tuin, 
ofwel natuurlijk tuinieren, onder het motto ‘Natuurtuin 
Nu’. Elke maand zal een van de vele aspecten behandeld 
worden.

• Op 1 maart hebben de Tuinen van Appeltern hun 
deuren weer geopend. Inspiratie opdoen, de tuin 
van Wilde Weelde bezoeken, je laten informeren of 
gewoon genieten van al het moois, zijn een paar van 
de mogelijkheden. Kijk voor openingstijden op https://
appeltern.nl

Foto: Wintertuinbeurt
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Discussie over de toekomst van 
Wijkergouw
‘Het zou fijn zijn als meer tuinders tijdens het seizoen op de 
tuin blijven slapen. Dat is veel gezelliger en leidt tot beter 
verzorgde tuinen.’ Dat was de hartenkreet van een tuinder 
tijdens de discussie over de toekomstvisie voor Wijkergouw. 
Op zaterdagmiddag 1 april kwamen zo’n vijfentwintig 
tuinders in de boerderij bij elkaar om daarover te praten. 

Aanleiding voor de bijeenkomst is het plan van het bestuur 
om op de najaarsvergadering een Meerjarenplan aan de 
leden ter vaststelling voor te leggen. Het is goed om te 
weten waar we samen naartoe willen met ons tuinpark. 
Dan kunnen we beter prioriteiten stellen en weten we 
waarvoor we geld moeten sparen. In een discussiestuk in 
het winternummer van het Wijkergouwtje heeft het bestuur 
een aantal onderwerpen genoemd waarover we een 
gezamenlijke visie op moeten vormen.

Werkbeurten
Velen vroegen zich af hoe we de gezamenlijkheid op het 
tuinpark konden stimuleren. De zaterdagse werkbeurten en 
andere vrijwilligerstaken zijn daarbij heel belangrijk. Je doet 
dan niet alleen noodzakelijke werkzaamheden, maar door 
de praktische samenwerking met andere tuinders vergroot 
je ook de onderlinge saamhorigheid. Niemand voelde 
daarom voor het idee om de tuinbeurten af te schaffen en 
dat werk door ingehuurde arbeidskrachten te laten doen. 
Ook het organiseren van meer activiteiten in en om de 
boerderij kan de betrokkenheid verhogen. Of dat nu 
kinderactiviteiten zijn of cursussen. Reuring verbindt.
De boerderij zou ook aan tuinders en buitenstaanders 
verhuurd kunnen worden voor een verjaarsfeest of een 
bijeenkomst, vonden sommigen. Maar wie moeten dan 
achter de bar staan? Je kunt het tuinders toch moeilijk 
vragen als vrijwilliger achter de bar te gaan staan als 
particulieren daar een feestje willen houden. In ieder 
geval zou het Reglement van de Bond van Volkstuinders 
veranderd moeten worden, want op dit moment mogen we 
de boerderij niet commercieel exploiteren.

Buurtbewoners
De boerderij en het tuinpark zou in de toekomst ook 
een grotere rol kunnen spelen voor mensen van buiten. 
Voor buurtbewoners, fietsers uit de stad, bejaarden of 
schoolkinderen uit Noord. Op het oude voetbalveld aan de 
Wijkergouw, dat van de Gasunie is, zouden we misschien 
kleine (groente)tuintjes voor omwonenden kunnen maken.
Ruud Grondel, de voorzitter van de landelijke 
tuindersorganisatie AVVN, en aanwezig bij de discussie, 
benadrukte het belang van meer gebruikers van buiten. ‘De 
buitenwereld en de gemeente ervaren de tuinparken op dit 
moment als een gesloten gebied. Als je de basis voor het 
voortbestaan van de tuinparken wilt vergroten, moet je de 
parken open stellen voor anderen dan tuinders.’
Daar kon iedereen zich in vinden. De ideeën rolden over 
tafel. Er zou samengewerkt moeten worden met de 
organisatie die obesitas bestrijdt en kinderen zouden op 
Wijkergouw de mogelijkheid moeten krijgen te bewegen 
voor hun gezondheid. De zaterdagse lunch zou gepromoot 
kunnen worden bij wandelaars en fietsers. Ook publiciteit 
in de buurt maken als we een leuke activiteit hebben, zoals 
een rommelmark.

Het bestuur zal alle ideeën en meningen die geopperd 
zijn, betrekken bij het vervolg om te komen tot een 
Meerjarenplan voor Wijkergouw.

Klaas Breunissen
Diny Teekman

Actief tuinieren
‘Het is lastig als je kinderen in een heel ander deel van de 
stad naar school gaan’, reageerde een andere tuinder in de 
discussie. ‘Dan kun je niet doordeweeks blijven slapen want 
de afstand tussen tuin en school is dan te groot.’
De meeste aanwezigen vonden het te ver gaan om tuinders 
actief te stimuleren op de tuin te blijven slapen. Maar 
iedereen deelde de achterliggende gedachten dat de 
tuinen goed verzorgd en de betrokkenheid bij het tuinpark 
gestimuleerd moeten worden. 
Een volkstuin hebben betekent dat je actief moet tuinieren. 
Wijn drinken in je tuin is prima, maar je moet ook 
voldoende tijd uittrekken om je tuin op orde te houden. 
Het is belangrijk aspirant-leden die graag een tuin op 
Wijkergouw willen, daar van tevoren nadrukkelijk op te 
wijzen.
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Problemen met de septictank en de 
waterafvoer
In de nieuwsbrief ‘natuurlijk tuinieren’ heeft Annemieke 
Timmerman uitgelegd hoe een septictank werkt. Het 
afvalwater stroomt door meerdere kamers en wordt 
biologisch afgebroken (zie ook Wikipedia). Via een 
stapelput gaat het water uiteindelijk naar de sloot.
Dat is het in een notendop. Joop Klein heeft een originele 
tekening van een septictank in het archief van de bond 
gevonden, met 1967 als jaartal. De septictank is rond en 
bestaat uit vier kamers. Vanuit het toilet wordt het effluent 
op een ingenieuze wijze er doorheen geleid. Zie afbeelding.
Vanuit de laatste kamer gaat het redelijk schoon naar de 
stapelput. In de afbeelding hiernaast is het systeem als 
geheel weergegeven. Er bestaan diverse varianten.

Veel voorkomende problemen van het systeem:
De septictanks zijn door daling van de bodem gezakt, soms 
25 cm. In het ergste geval ligt de uitstroomhoogte onder 
het slootpeil. Dan stroomt het niet af. Het toilet kun je niet 
meer doortrekken. Dat is een pijnlijke ontdekking. Wat kun 
je hieraan doen?
Met een hamer en een bijtel voorzichtig hogere in- en 
uitlaatgaten in de tank slaan, indien er nog ruimte naar de 
bovenkant is. Dan moeten de oude gaten dicht gemaakt en 
de nieuwe buizen aangesloten worden. Dat heeft Silvian 
Galahad (tuin 130) gedaan en het werkt! Hij heeft er 
bovendien nog een randje op gemetseld, zo dat de deksel 
voor inspectie gebruikt kan worden. Zie foto. 
 

Een nieuwe tank van kunststof kopen 
en plaatsen. 
Een nieuwe 1000 liter tank kost incl. 
BTW € 430. Bijkomend: PVC-buizen. 
Even zoeken op Google met trefwoord 
‘septictank kopen’ en je vindt het.

De stapelput
Hij is een tweede trap in het afvoersysteem. De stapelput 
bestaat in de regel uit gestapelde stenen met kieren. Daar 
doorheen zou het water in de bodem moeten infiltreren. 
Maar ook de stapelputten zijn meestal vijftig jaar oud en 
dicht geslibt. Bovendien zijn klei en veen slecht doorlatend 
en het grondwater staat hoog. Ook stapelputten kunnen 
verzakt zijn. Wat te doen?

Er zit niets anders op als het hele systeem inclusief pijpen 
open te leggen en te vernieuwen. Dat begint met een 
soort archeologisch graafwerk. Pas dan kun je zien of het 
systeem qua hoogtes samen hangt en werkt. De hoogtes 
zijn gerelateerd aan het slootpeil. Eigenlijk moet je terug 
redeneren van het slootpeil via de stapelput naar de 
septictank en van daar naar de toiletpot. Als de hoogtes 
niet oplopen (of anders om: aflopen), gaat het fout met de 
afvoer.

Een probleem van een andere orde is de aansluiting 
vanuit de gootsteen en de douche. Er zijn drie 
aansluitmogelijkheden, waarvan de meest voorkomende 
getekend is, namelijk een aansluiting op de stapelput. Een 
aansluiting op de septictank en/of een aparte stapelput 
zijn ook mogelijk. Eigenlijk is een menging van toilet- en 
gootsteen-water in de septictank ideaal, want Ammoniak 
breekt vetten af. Daar staat tegenover dat het biologische 
afbraakproces kwetsbaar is.

Septictank
Stapelput
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Van de tuincommissie

De winter was niet streng, maar duurt altijd weer 
lang. Gelukkig is het nieuwe tuinseizoen begonnen 
en daarmee het leven op Wijkergouw. De eerste 
tuinbeurten zitten er al weer op en er wordt hard 
gewerkt in het openbare groen. In september 2017 
hoopt de tuincommissie de felbegeerde Natuurlijk 
tuinierenvlag met zoveel mogelijk stippen te mogen 
laten wapperen.Voordat we de stippen echt kunnen 
binnenhalen, gaan we nog wel een paar dingen doen. 

Naast de al bestaande projecten wordt komend jaar de 
boerderijtuin opnieuw aangepakt, gaan we bloemenlinten 
langs grasperken inzaaien, starten we een kruidenpluktuin 
achter Samen Sterk, richten we een informatiehoek in op 
de boerderij, organiseren we tuinwandelingen met steeds 
een ander thema en verzorgen een aantal workshops (zoals 
wilgentenen vlechten) en lezingen.

En verder doen we gewoon wat we moeten doen: het 
beheer en onderhoud van onze gezamenlijke openbare 
ruimte. Samen met alle tuinders natuurlijk die op 
zaterdagochtend aan de tuinbeurten meedoen en al die 
tuinders die dat niet meer hoeven, maar toch tijd en moeite 
in ons tuinpark steken. 

We willen dit jaar wel kritisch kijken naar de manier waarop 
we al jaren de tuinen schouwen en de baggercontroles 
organiseren. En een echte revolutie is natuurlijk het digitaal 
tuinbeurtensysteem dat dit seizoen van start is gegaan: 
tuinders kunnen nu zelf hun werkbeurten over het seizoen 
indelen. Dat lijkt allemaal gladjes te verlopen. Hulde aan de 
initiator Ellen Burgwal!

Tuinschouw 2017
De eerste schouw doet de tuincommissie op zaterdag 3 en 
10 juni. Voor de tuinen die dan niet in orde zijn, komen 
we terug op zaterdag 1 en 8 juli. De afgelopen jaren is 
ongeveer 2/3 van de tuinen op orde en moeten we bij 75 
tot 80 tuinen een tweede keer langs komen. En even voor 
de duidelijkheid: de tuin en de tuinpaden moeten natuurlijk 
altijd bijgehouden worden. Dus niet alleen maar omdat de 
tuincommissie komt schouwen. Dat betekent dat takken 
teruggesnoeid moeten worden tot aan de betonrand langs 
de tuin en minimaal 3 meter boven het pad moeten hangen. 
Dat betekent ook dat de paden tussen de tuinen gras- en 
onkruidvrij moeten zijn en blijven. Tuinders aan de vergraste 
buitensingels moeten hun pad over de volle breedte onkruid 
vrij houden en takken opruimen. 

Heeft u vragen, kijk dan even op www.wijkergouw.
nl/tuincommissie of kom op zaterdag tijdens de 
tuinbeurten even naar Samen Sterk. Mailen kan ook 
tuincommissiewijkergouw@gmail.com 
Voor dit moment wensen wij van de tuincommissie u een 
geweldig bloeizaam tuinseizoen.
Tot ziens op de paden!

PS naar de tuinbeurt eigen klein tuingereedschap 
meenemen zoals snoeischaar, handschoenen,
onkruidsteker en verder wat je zelf
 handig vindt om te werken.

Zelf heb ik een soort ‘stofzuigerzak’ uit een geweven witte puinzak 
toegepast. Daar gaat het keuken- en douchewater doorheen. Eens 
in het jaar haal ik de zak uit de put (50x50x60) en gooi hem in de 
vuilnisemmer. De ‘oogst’ van één jaar is 2 kg zeep bij bewoning in de 
zomer.

In het Boerderijgedeelte (complex III) is de bodem het meest gezakt 
en doen de problemen zich het eerst voor. Op korte termijn helpt 
onderbemaling. Maar daar zijn weer andere argumenten op tegen! 
De septictanks zakken namelijk even hard en op een gegeven moment 
is de rek er uit. Het is niet anders: in de toekomst zullen er renovaties 
van de afvoersysteem nodig zijn. Dat zal per tuin verschillen. Indien u 
vragen heeft kunt u contact opnemen Annemieke Timmerman (huisje 
83) , Sylvian Galahad (130)of Gunter Schwandt (56).



22 Tuinpark Wijkergouw

Van de bouwcommissie

Opruimen van ‘wild’ gestalde boten en het 
‘botenkerkhof’.
In het winter-Wijkergouwtje hebben we aangekondigd dat 
we, in verband met het onderhoud van de algemene singels, 
orde willen scheppen in de her en der op singels gestalde 
boten. Omdat op één plek het aantal kennelijk ongebruikte 
boten toeneemt spreken sommigen van een botenkerkhof, 
ook dat beeld willen we wegnemen. Het communiceren 
door middel van het plakken van genummerde stickers 
op de boten, zoals we hebben aangekondigd, kan bij 
nader inzien directer en persoonlijker. Ons verzoek is of de 
eigenaren van alle op het algemeen groen gestalde boten 
en surfplanken zich bij de Bouwcommissie willen melden, 
met vermelding van type boot, kleur, speciale kenmerken 
en opslagplek (foto indien aanwezig). Ons eerste doel is 
om de eigenaren van de kennelijk ongebruikte boten te 
achterhalen. Deze kunnen daarmee voorkomen dat hun 
boot uiteindelijk zal worden geruimd. Verder is het onze 
bedoeling om de wel gebruikte boten op één plek te 
concentreren en om in dit ‘haventje’ een opstapsteiger aan 
de wal te bouwen.

Vaklieden gezocht voor onderhoudsklussen.
Er bestaat een behoorlijke lijst van de nodige bouwkundige 
onderhoudspunten op Wijkergouw. Er zijn al enkele 
vrijwilligers die op dit gebied actief zijn. Om, vanwege de 
kosten, niet van externe aannemers gebruik te hoeven 
maken daar waar vakmensen nodig zijn, zoeken we o.a. 
een schilder, timmerman, loodgieter uit de eigen gelederen. 
Ook klusmannen met twee rechterhanden zijn welkom. Het 
is natuurlijk mogelijk om het kluswerk als vrijwilligerswerk 
naast de bestaande tuinbeurten te doen. Er kan in speciale 
gevallen in samenwerking met Bestuur en Tuincommissie 
per klus worden vastgesteld of er een bepaald gedeelte 
tuinbeurt kan vervallen.
Contact over bovenstaande punten met de Bouwcommissie 
via:
email: bouwcommissiewijkergouw@hotmail.com postadres: 
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam of in de brievenbus van 
‘het Houten Huis’ (naast ‘Samen Sterk’).

De Bouwcommissie houdt in het tuinseizoen (april t/m 
oktober) spreekuur op de 1e zaterdag van de maand van 
11:00 tot 13:00 uur in ‘het Houten Huis’.

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
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OpenTuinKunst op 18 juni
‘Toon je passie’

Op zondag 18 Juni wordt voor de tweede keer 
OpenTuinKunst georganiseerd op Wijkergouw. 
Creatieve tuinders delen die dag hun passies met 
andere tuinders, vrienden en familieleden. In de 
eerste plaats is het een dag voor ons zelf, maar ook 
bezoekers uit de buurt en andere parken zijn van 
harte welkom.

Er zijn veel creatieve tuinders op Wijkergouw; kunstschilders, 
muzikanten, schrijvers, beeldend kunstenaars en fotografen. 
In de beslotenheid van de tuin kan de kunstenaar exposeren 
en een eigen sfeer scheppen. Maar volkstuinders zijn een 
divers volk met ook natuurliefhebbers, bijenhouders, 
groentetelers. Je vindt het allemaal op de volkstuin. 
Daarom kan het zomaar gebeuren dat je op 18 juni tijdens 
OpenTuinKunst een tuinder treft die de geheimen van het 
bijenleven toelicht, of één die vertelt over de bijzondere 
planten en vlinders in zijn tuin 

genieten van onder andere koffie met wat lekkers

Aanmelden tot en met 25 mei
Er hebben zich nu zo’n 25 tuinders aangemeld. Meer 
deelnemers zijn natuurlijk van harte welkom! Als je je 
aanmeldt hoef je niet perse zelf iets te doen. Het kan ook 
dat je (een) ander(en) daarvoor hebt uitgenodigd. 
OpenTuinKunst is een laagdrempelig evenement met een 
brede opvatting over kunst, speciale voorwaarden zijn er 
niet, alle ‘tuinkunst’ is welkom. 
Je kan denken aan: muziek, toneel, keramiek, expositie van 
schilderkunst, foto’s of sculpturen, voorlichting over bijen, 
een ambacht laten zien, hoe je vlierbessenjenever kunt 
brouwen, yoga, …you name it.

Doe mee en meld je snel aan via de onderstaand 
mailadres en geef in het kort aan wat je onderwerp is. 
opentuinkunstwijkergouw@gmail.com 

OpenTuinKunst is van 11.00 tot 17.00 uur op tuinpark 
Wijkergouw, de toegang is gratisBoerderij 

Op zaterdagavond 17 juni gaan alle deelnemers van Open 
TuinKunst op het grasveld naast de boerderij eten. Er wordt 
heerlijk gekookt voor iedereen, reken maar op een eigen 
bijdrage tussen de 5 á 10 Euro. Het idee is om te eten aan 
een lange ‘Italiaanse tafel’ met de ‘dag-burgemeester van 
OpenTuinKunst’ aan het hoofd.
Op 18 juni is de boerderij het centrale punt met een selectie 
van kunstwerken van de deelnemers en een overzicht van 
de activiteiten, hier kunnen de bezoekers zich oriënteren. 
Daarnaast zijn er flyers met informatie en routekaart. 
Ook is in de boerderij een ‘open podium’, pianospelende 
tuinders worden van harte uitgenodigd de mini-expositie 
muzikaal te omlijsten. De boerderijtuin kan gebruikt worden 
voor workshops en er is expositieruimte voor beelden en 
grote sculpturen. En natuurlijk is de bar open en kan men 
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Ontmoeting met tuinpark Rust en Vreugd

Wat er tweedehands aangeboden werd 
was karig en met hoge prijzen en toen we 
bijna op het punt stonden een nieuwe tafel 
aan te schaffen verscheen deze prachtige 
tafeltennistafel op Marktplaats. En het was een 
koopje.

Hij staat mooi opgesteld langs de zijkant van het 
terras van de boerderij. 

Nu nog een lekker zonnetje en iets minder wind 
en we kunnen :-)
Wel zelf batjes en ballen meenemen. 

Wij wensen iedereen veel pingpongplezier. 

Groet, Sylvian & Tamara.

Op maandag 20 maart hebben de besturen van tuinpark 
Wijkergouw en Rust en Vreugd elkaar ontmoet. Het doel was 
om van elkaar te leren en om te bespreken wat we mogelijk 
samen kunnen gaan doen. Drie onderwerpen zijn genoemd:

Activiteiten
Op beide tuinparken worden activiteiten georganiseerd. 
Echter, de opkomst is laag. Daarom willen we voortaan de 
activiteiten bundelen en via een digitale nieuwsbrief bij een 
activiteit van het ene park ook het andere park uitnodigen. 
Op deze manier wordt het weer interessant om bijvoorbeeld 
een klaverjastoernooi, een viswedstrijd, jeu de boules 
enzovoort te organiseren. Ook lezingen en OpenTuinKunst, 
kinderevenementen (voetbal) werden genoemd. Er zijn 
natuurlijk wel vrijwilligers nodig om dit te organiseren. Het 
bestuur heeft daar geen tijd voor. 

De buren
We vinden het belangrijk om de buurt meer bij onze 
tuinparken te betrekken. Rust en Vreugd heeft al contact 
met de omgeving. Met name de bootbewoners van 
Schellingwoude. We gaan op zoek naar manieren om dat 
gezamenlijk te doen. Bij bepaalde activiteiten, workshops, 
rommelmarkt, lezingen, kinderevenementen kan de buurt 
ook worden uitgenodigd. 

Belangrijk voor de stad
De woningbouw rukt op en het voortbestaan van tuinparken 
is altijd een zorg. Wat kunnen we doen om onszelf onmisbaar 
te maken voor de buurt. Draagvlak creëren. Een toegevoegde 
waarde te zijn voor de omgeving? Hierin werd genoemd de 
groene long voor de stad, het ecologische karakter. Zoeken 
naar manieren om onze tuinparken open te stellen voor de 
omgeving. Een voorbeeld hiervan is de wandelroute die door 
beide parken gaat. Maar op dit vlak is veel meer nodig. 

Rust en Vreugd heeft een betrokken en enthousiast 
bestuur. Het was daarom behalve een constructieve ook 
een gezellige ontmoeting. We zullen elkaar dit jaar weer 
tegenkomen.

Chris Teunissen

De tafeltennistafel

OPROEP aan de 
botenbezitters
Beste waterliefhebbers, 

Sinds vorig jaar heb ik een kajak op de wal bij de 
‘botenparkeerplaats’. Ik zou hier graag met enkele 
anderen samen een veilige en brandnetelvrije 
instapplaats willen maken. Een soort van klein steigertje 
of plankier op de walkant, zodat je je bootje goed kunt 
aanmeren en veilig in en uitstappen en je bootje weer uit 
het water halen. Afgelopen jaar moest ik toch heel wat 
laveren tussen graspollen, uitstekende metalen paaltjes, 
brandnetels en overhangende takken. En dan zonder 
omkiepen liefst ook nog…

Wie wil met mij dit samen gaan bedenken en (laten) 
uitvoeren, en in goed overleg met de tuincommissie en/of 
bouwcommissie?

Aleida Verheus tuin 110
aleidav@upcmail.nl
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100 jaar Bond van 
volkstuinders

Zaterdag 1 April hebben Nancy van der Heide en Shreyas 
de Jong namens de Bond van Volkstuinders aan tuinpark 
Wijkergouw een cadeau aangeboden: Een cheque van 
5 euro per lid. Dat is dus 226 x 5 euro. Een mooi bedrag 
waar het bestuur een passende bestemming voor zal 
vinden. Bovendien een vlag met ‘100 jaar volkstuinieren’ 
en een glazen stolppot, nu nog gevuld met paaseieren…

De Amsterdamse Bond van Volkstuinders bestaat 
honderd jaar. Reden voor een feestje. We noemen 
hier twee interessante activiteiten die u deze zomer 
kunt bezoeken. Het jubileumjaar wordt in november 
afgesloten met een manifestatie, maar daarvan is de 
datum nog niet bekend.

Vertelmiddagen
Hoe vertel je het verhaal van de honderdjarige Bond? Door 
tuinders zelf verhalen te laten vertellen. Dat gaat gebeuren 
in de verhalenwedstrijd ‘Alles voor de tuin’. Iedereen kan 
meedoen!

Je kunt live je eigen tuinverhaal vertellen aan familie, buren 
medetuinders en bekenden op vier vertelmiddagen op vier 
verschillende tuinparken. Meedoen is heel makkelijk. Schrijf 
jouw mooiste verhaal, herinnering of anekdote waarom je 
een tuin hebt genomen (en niet een nieuwe auto, of een 
keuken of een verre reis gemaakt) en kom het voorlezen 
op een vertelmiddag. Het mag een kort verhaaltje zijn 
(500 woorden - 5 minuten). Vertel je liever spontaan je 
verhaal dan kan dat op een van de vertelmiddagen in de 
tuinparken. Kinderen zijn natuurlijk ook welkom om hun 
eigen verhaal te vertellen over de tuin.

De middagen worden gehost door theatermaker Saskia 
Huybrechtse en haar zus Marion, achterkleindochters van 
Jan Vroegop. De eerste vertelmiddag was al op 1 april jl. 
op Buitenzorg bij de viering van hun 100 jarig bestaan en 
was een succes. Er volgen nog meer vertelmiddagen in mei 
en juni op de tuinparken: zondagmiddag 21 mei 2017 bij 
Nut en Genoegen, zondagmiddag 28 mei 2017 bij Nieuwe 
Levenskracht en zondagmiddag 11 juni 2017 bij Osdorp. De 
vertelmiddagen beginnen vanaf 12.00 uur met een inloop 
met koffie en thee en vanaf 13.00 uur start de wedstrijd.
Stuur jouw verhaal voor 15 mei 2017 op naar de Bond van 
Volkstuinders, Volendammerweg 301, 1027 EA Amsterdam 
of per email naar info@bondvanvolkstuinders.nl. Vermeld 
erbij Alles voor de Tuin verhalenwedstrijd. 

Tentoonstelling
 Het Stadsarchief Amsterdam maakt vanwege het 100-jarig 
jubileum van de Bond een tijdelijke tentoonstelling over 
de geschiedenis van volkstuinen in Amsterdam. Tijdens de 
opening op 22 juni wordt ook een boekje gepresenteerd 
over 100 jaar volkstuinen in Amsterdam.

In de collectie van het Stadsarchief is een schat aan 
informatie te vinden over de rijke geschiedenis van 
volkstuinen in Amsterdam. Foto’s van de opening van het 
oudste volkstuinenpark Tuinwijck uit 1912, familiekiekjes uit 
de jaren twintig van volkstuinenpark Hofwijck, bijzondere 

brieven uit de Tweede Wereldoorlog van mensen die 
graag een oorlogstuintje willen, kleurrijke tekeningen van 
volkstuinen, en een schat aan foto’s van tuinders in hun 
eigen tuintje. Een rijke bron is het archief van de Bond 
van Volkstuinders dat ondergebracht is in het Stadarchief. 
Hierin zitten bijzondere documenten over de oprichting 
van de bond, notulen van de eerste vergaderingen en 
pachtovereenkomsten met tuinders. 

De expositie is te zien in de gratis toegankelijke Schatkamer 
van het Stadsarchief, in de oude kluisruimtes van gebouw 
De Bazel. De tentoonstelling is van 22 juni tot 3 september 
2017, in het Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32 . 
Openingstijden zijn di-vrij 10-17 uur, en za-zon 12-17 uur. De 
toegang is gratis.

Klaverjassen
Vanaf vrijdag 12 mei is er weer 
elke vrijdagavond klaverjassen in 
de boerderij. Aanvang 19.30 uur. 
De eerste twee keer is het vrij 
klaverjassen. Vanaf 26 mei begint 
het toernooi voor wie daaraan wilt 
meedoen. Maar het is ook mogelijk om 
vrij te blijven klaverjassen. Iedereen is 
op vrijdagavond welkom maar houdt 
rekening met de spelers die zich 
concentreren op het spel. 
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Zoals de meeste mensen ondertussen weten doet ons 
park mee met het keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Dat 
betekent dat wij allerlei leuke projectjes doen zoals 
workshop egeltrappetjes maken, egel adoptie plan, 
wilgentenenvlechten, drijvende eilanden maken, etc 
(lees maar in onze Nieuwsbrief NT). Al deze projecten 
zijn bedoeld om het park natuurvriendelijker te 
maken en dit op een leuke manier onder de aandacht 
te brengen. 

Naast al deze projecten is er ook een voorwaarde van 
de AVVN (de landelijke bond), namelijk; je mag geen 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest meer verkopen die slecht 
zijn voor de natuur en het milieu. Vorige zomer heeft onze 
winkel een keuring gekregen van de bond en een aantal 
stoffen zijn op de zwarte lijst terecht gekomen. Onder 
andere alle bestrijdingsmiddelen, behalve de middelen van 
Ecostyle. Waarom zijn de bestrijdingsmiddelen slecht? De 
stoffen in de bestrijdingsmiddelen, die op de zwarte lijst 
kwamen, zijn allemaal giftig bevonden. Dat betekent dat 
als we deze stoffen gebruiken, bijvoorbeeld mierendood 
of slakkengif, de vogels (en andere dieren) die de gedode 
insecten eten hier nadeel van ondervinden en ook dood 
kunnen gaan. Daarnaast komt een groot deel van het gif in 
ons grondwater terecht. 

Ook de kunstmest die mensen gebruiken in de tuinen 
verstoort het evenwicht in de grond. Het natuurlijke 
bodemleven kan niet overleven met kunstmest en het gevolg 

is een uitgewoonde en onvruchtbare bodem. Daarnaast 
komen ook de meststoffen in ons grondwater terecht. 

Grondwater
De laatste jaren is veel bekend geworden over de stand van 
zaken van ons grondwater en vooral bij volkstuinen wordt 
veel te veel (kunst)mest gebruikt.

Natuurlijke (organische) bemesting blijft wel te koop in 
de winkel, maar voor de komende 10 jaar hebben de 
meeste tuinen geen mest nodig. Alleen de moestuinders 
onder ons kunnen nog wel wat mest gebruiken, maar die 
verkoopt de winkel ook in natuurlijke vorm: koeienmest 
korrels. Daarnaast zijn de organische meststoffen ook nog 
los verkrijgbaar (P, N, K, S, etc.). Verstandig gebruiken: daar 
gaat het om!

In de winkel worden ook biologische schoonmaakmiddelen, 
zeep en shampoo verkocht. Ook deze middelen zijn 
beter voor ons grond en slootwater omdat ze biologisch 
afbreekbaar zijn.

Voor sommige mensen is het misschien even wennen, maar 
je moet maar zo denken: ook wij zijn onderdeel van het hele 
ecosysteem, dus hebben wij ook baat bij een gezonde lucht, 
bodem, planten en water!

Marga van Aalst
tuincommissie

Vrijwilligers gezocht

Activiteiten organiseren
Heb je zin om een activiteit te organiseren op ons tuinpark? 
Spreek een bestuurslid daarover aan of stuur een mail: 
tuinparkwijkergouw@gmail.com. 
Wil je bingo-avonden organiseren? Of een serie lezingen 
over de geschiedenis van Schellingwoude? Of wil je een 
speurtocht voor de kinderen uitzetten? Het kan allemaal. 
Ons tuinpark heeft geen aparte activiteitencommissie, maar 
tuinders die activiteiten willen organiseren zijn hartelijk 
uitgenodigd. Het bestuur geeft hen daarvoor graag de 
ruimte en ondersteuning. 
 
Redacteur Wijkergouwtje gezocht
Wie vindt het leuk om een blad te maken? Om óns blad te 
maken? Wie wil zich inzetten als hoofd- en eindredacteur 
van het Wijkergouwtje? Aleida van Heus, die dit jarenlang 

heeft gedaan, is gestopt met haar werkzaamheden. 
Bedankt Aleida voor je jarenlange inzet! Dat betekent dus 
dat we nieuwe mensen zoeken voor de redactie van het 
Wijkergouwtje. Heeft u daarvoor belangstelling, laat dat 
dan blijken door een mail te sturen naar het bestuur.
 
Webredacteur gezocht
Voor de website van ons tuinpark zoeken we een 
webredacteur. De taak van de webredacteur is ervoor 
zorgen dat er teksten gemaakt, geredigeerd en op de site 
geplaatst worden. Dat geldt ook voor foto’s en andere 
illustraties. Onze website is gemaakt in WordPress. Dat is 
een toegankelijk programma en prettig om in te werken. 
Heeft u belangstelling? Mail ons!

Geen gif meer in de 
winkel
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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

Accudienst/Technische commissie: André Tuin

ARBO: Carien Ruijter

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

Barcommissie: Remko en Iris Schouten, Judith Olbers, 
Renee Dekker, Ingrid Dekker, Leoni Schimmelpennink, 
Agnes Elling, Janny Hofman, Marian Rozendaal 

Communicatie: Wijkergouwtje: Vacant (redactie), Robert 
Oomen (vormgeving); Nieuwsbrief Natuurlijk Tuinieren: 
Marianne Vlaming; Webmaster en IT: Hapee de Groot 

EHBO: Marco Monsuur
Inkoop winkel: Wil Tim

Gasverkoop: Wim Hilgers

Kascommissie: Joke van Pel (woordvoerder), Christine 
Schouten, Annemieke Timmerman, Karin Goertz

Tuincommissie: Lune Renardel de Lavalette; Ellen 
Burgwal, Cobie van Gent; Thea Adriaansen; coördinatie 
Natuurlijk Tuinieren: Marga van Aalst

Waterleidingcommissie: Willem Vringer,  
Ben Suurendonk

Materiaalbeheer: Willem Vringer

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

Lunchcommissie: Nieko Nierop, Pauline Polder, Diana 
Tromp, Anne Timmer, Thea van Kempen, Nell Donkers, 
José Haverkamp, Frank Hoekstra, Micon Schorsij, Herman 
van Kempen en Daphne

Verzekeringszaken: Formulier aanvragen bij het bestuur

*wijzigingen voorbehouden



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

Huisartsen Duyn & Simons
Schellingwouderdijk 240, tel. 020-4904231
Dierenartsen Dierenkliniek
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 inkoop open van 10.30 tot 
12.00 uur.

BOERDERIJ
Geopend iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur (lunch) 
Elke zondag 14.00 tot 17.00 uur (vrije inloop, spel, muziek, 
lezen, drankje, ontmoeting), vanaf 12 mei elke vrijdagavond 
klaverjassen, aanvang 19.30 uur

TUINBEURTEN
Verplaatsen van tuinbeurten van tevoren melden bij Ellen 
Burgwal , tuincommissiewijkergouw@gmail.com of op de 
dag zelf voor 9.00 uur: 020 4904567

VUILNISHOK
De vuilcontainerplaats is geopend elke zaterdag van 9.15 
uur tot 12.15 uur en elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur

’t Terreintje
Geopend elke zaterdag van 11.00 tot 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 neergelegd worden voor het hek 
van ’t Terreintje kan neergelegd worden op het 
terreintje naast het werkhok achter de gasopslag

Petroleum: Er is weer petroleum te koop. 1,60 euro 
per liter

Prijzen onder voorbehoud.


