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2 Tuinpark Wijkergouw

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: 
Felix Kalkman. Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor 
het volgende nummer is op vrijdag 29 september 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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Voorwoord 
Voorjaar in de tuin. Een feest van bloesems, bloemen en 
kleuren.  
Eigenlijk geldt dat ook voor ons, tuinders op Wijkergouw. 
Het park bruist van de activiteiten. We kunnen terugkijken 
op een inspirerende OpenTuinKunst. Ik heb genoten 
van zoveel verschillende soorten kunst en ambacht in 
de tuinen. Hulde ook voor onze burgermeester, die 
deze taak weer met verve heeft volbracht. Verder leest 
u in dit Wijkergouwtje over Twee Emma’s van 11 jaar 
die een kindertuincommissie willen oprichten. En de 
bijenvereniging in ‘het bos’ houdt Open Huis. Over de 
rommelmarkt die wegens succes opnieuw plaatsvindt…

Het bestuur draait op volle toeren. Met Annemieke 
Timmerman hebben we er weer een krachtig bestuurslid 
bij. De vergaderingen zijn constructief met aandacht voor 
nu en oog op de toekomst. De samenwerking geeft ons 
energie en we voelen ons gedragen door de tuinders van 
Wijkergouw. 

Deze zomereditie van het Wijkergouwtje staat weer vol 
nieuws en achtergrondinformatie. We hopen dat u het met 
plezier zult lezen en we ontmoeten elkaar weer tijdens 
activiteiten of op de paden.

Met groet,
Chris Teunissen, voorzitter
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Whatsapp-groep Noodgevallen

Wie doet het hek van het tuinpark open voor de ambulance, 
als je dringend medische hulp nodig hebt en je bent alleen 
en niet in staat dat zelf te doen? Of voor de politie als je 
de dief in het tuinhuis heb opgesloten? Het bestuur heeft 
zich over die vraag gebogen. Allerlei oplossingen zoals 
een sleutelkast bij het hek speciaal voor de ambulance/
politie, vielen af. Want te kwetsbaar en onveilig. Volgens 
het bestuur is de oplossing dat op elk deel van ons tuinpark 
(complex 1 en 2, complex 3) de tuinders met elkaar een 
groepsapp vormen, zodat mensen anderen kunnen 
waarschuwingen in noodgevallen. Iedereen met een 
smartphone en Whatsapp daarop geïnstalleerd, kan eraan 
meedoen. Op de Voorjaarsvergadering van 20 mei hebben 
we dit met elkaar besproken. De aanwezigen vonden het 
een goed idee om uit te proberen. Met de uitdrukkelijke 
kanttekening dat de groepsapp alleen is bedoeld voor 
urgente situalties.

Coördinatie
Voor deze urgente situaties starten we een Whatsapp-groep 
Noodgevallen. 
• Coördinator van de groepsapp voor complex 1 en 2, 

(tuinen 1 t/m 132) is Leticia Oppenhuizen, tuin 26, 
telefoon 06-14640600.

• Coördinator van de groepsapp voor complex 3, (tuinen 
133 t/m 229) is Ellen Burgwal, tuin 148, telefoon 06-
44028404.

Let op! De Whatsapp-groep Noodgevallen mag alleen 
gebruikt worden voor acute medische noodgevallen en bij 
op heterdaad betrapte inbraak (dus niet wanneer de dief al 
gevlogen is).

Nooddiensten (112) moeten zich melden bij het hek bij 
de boerderij (voor complex 3) of aan de overkant van de 
boerderij (voor complex 1 en 2): Wijkergouw 30, postcode 
1023 NX. Meld je aan. Hoe meer mensen meedoen, des te 
beter het functioneert.

Tuintaxatiecommissie 
op ‘excursie’. 
De tuintaxatiecommissie is dit voorjaar naar het tuincentrum 
geweest om de tuintaxatieprijzen te updaten. 
Inmiddels is Diny Teekman afgevallen vanwege 
bestuurswerk. We zoeken versterking! Heb je kennis van 
planten en vooral bomen en struiken, sluit je dan aan bij de 
tuintaxatiecommissie. We taxeren tuinen die ter verkoop 
worden aangeboden. Bij gebleken geschiktheid kan 
gecompenseerd worden met een tuinbeurt. Aanmelden bij 
tuicommissiewijkergouw@Gmail.com

Grofvuil
Tijdens de tuinbeurten op zaterdagochtend is ook het 
vuilnishok open. U kunt daar uw huisvuil in plastic zakken 
naar toe brengen. 
Grofvuil - alles wat NIET in een vuilniszak past - moet u 
zelf wegbrengen naar de afvalpunten van de gemeente 
Amsterdam. Die zijn ook op zaterdag ook open tot 
17.00 uur. https://www.amsterdam.nl/afval 
Mocht u twijfelen of iets grofvuil is, vraag het dan aan 
de tuinder die bij het vuilnishok zit en volg zijn/haar 
aanwijzingen op. Deze tuinder beslist en het is niet de 
bedoeling om hierover in discussie te gaan. 
In het seizoen kunt u uw huisvuil trouwens ook op 
woensdag van 18.30 tot 19.30 uur in het vuilnishok kwijt. 
Met dank aan Annemarie van der Valk, Ina Koudstaal, 
Theo Smeds en Clary van Amelrooy.
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De Zwartkop
Zondagmorgen is ‘heilig’ voor me. Eerst is er op radio 1 
vanaf 7 uur Vroege Vogels en als het geen tuinweer is luister 
ik naar OVT dat er op volgt. Zondagmorgen 11 juni stond ik 
voor het keukenraam, de deur was open en hoorde ik, zoals 
zo vaak, dat ene vogeltje uitbundig fluiten.

Er is iets fout gegaan vroeger, ik weet veel van planten, 
maar de zang van vogeltjes heb ik me nooit eigen gemaakt.
De afgelopen weken heeft VV een cursus herkenning 
vogelzang uitgezonden. Daar herken ik er toch wel veel van. 
Nu begonnen ze met de 2e serie: de Zwartkop. 
Pffoeh, dacht ik, omdat ik sommige van de eerste lading al 
weer kwijt was.
 
“De Zwartkop heeft een lang gevarieerd riedeltje en hij sluit 
het af met een haast vals stel noten… Ze komen voor waar 
veel tuinen zijn” beide gegevens klopten! 
Tóen zag ik hem, in mijn krentenboom waar hij bezig was 
een paar krenten te verschalken!
Nu zie ik hem ook steeds vaker.
Zó moet het dus kennelijk.
Mijn zondagmorgen kon niet meer stuk!
 
Aleid, 126

De zwartkop (Sylvia atricapilla)

Platte kar, nog eentje erbij?
Van een paar tuinders kwam het verzoek meer platte karren 
aan te schaffen voor Wijkergouw. Voor wie hem niet kent, 
de kar (die je met de hand kan trekken om spullen of afval 
te vervoeren) staat in principe naast de boerderij voor het 
hok van Ome Willem. Hij is voor algemeen gebruik maar 
moet daar steeds worden terug gezet. 

Voordat we zo’n aankoop overwegen willen we eerst 
inventariseren hoe de huidige platte kar gebruikt wordt en 
of er behoefte is aan meer. Een tweede kar zou eventueel 
bij het terreintje kunnen staan. Dat zou ook een kleinere kar 
kunnen zijn die je makkelijker in je eentje kan trekken. Ik 
hoor graag van tuinders hoe ze hier over denken. Spreek me 
aan, of mail.

Groet, Andrea van Pol
chef inventarisatie Platte karren
andreavanpol@dds.nl

Gezocht: terreinknecht
Tine Klarenberg is met pensioen

Waarom is je werkbeurt doen op het terreintje leuk?

Je ontmoet andere tuinders, die aarde, zand of stenen 
willen, om hun tuin een boost te geven
je maakt een praatje… en soms geef je een advies!
Gedurende  2 uur (tussen 10.30 uur en 12.30) doe je een deel 
van je werkbeurt en verkoopt voor de vereniging aarde of 
zand.

Alle verkoop wordt geregistreerd en je maakt een lijstje 
van de bestellingen, die in de karren worden geschept 
door ’de zandscheppers‘ en daarna met de tractor naar de 
desbetreffende tuinen worden gebracht door Willem.
Het werk is niet echt zwaar, en je wordt terdege ingewerkt 
door de bestaande medewerkers. 
We willen graag 2 nieuwe mensen, of 1 persoon en b.v. 
iemand, die het af en toe eens wil doen om in te vallen.

Mocht je interesse hebben, neem dan even contact op met: 
Cobie van Gent, tuin 29
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Verslag voorjaarsvergadering (67e ALV) 
Wijkergouw, d.d. 20 mei 2017
Opening, vaststelling agenda
Klaas Breunissen opent als technisch voorzitter de 
vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is een 
agenda met de reguliere onderwerpen en geen bijzondere 
onderwerpen. Hij geeft aan dat van de zijde van het bestuur 
verder aanwezig zijn: Chris Teunissen, Andrea van Pol, 
Nelleke Bosland, Margot van de Zilver en Diny Teekman. 

Vaststellen verslag najaarsvergadering  
d.d. 12 november 2016
Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen en 
wordt onder dank aan de notulist vastgesteld. 

Mededelingen vanuit het bestuur
Chris Teunissen vraagt de aanwezigen om stil te staan bij 
het overlijden van tuinder Ruud Lemmob (tuin 203) en het 
bericht over de ernstige ziekte van Gerard Hersbach (over 
wie kort na de vergadering het bericht van overlijden is 
ontvangen). De aanwezigen nemen een minuut stilte in 
acht. 

Het bestuur heeft zich gebogen over de vraag hoe bij 
noodsituaties kan worden voorzien in opening van de 
hekken zodat nooddiensten binnen kunnen komen. Het 
voorstel is om daarvoor een groeps-app te gebruiken 
(per deel van het complex een) waarmee in noodgevallen 
een bericht kan worden verzonden en iemand van de 
aanwezige tuinders kan aangeven te zullen zorgen voor 
opening van de hekken. Opgemerkt wordt dat die groeps-
app dan niet moet worden gebruikt voor allerlei ‘geklets’. 
Ook wordt opgemerkt dat niet iedereen beschikt over een 
smartphone en/of internet. Alternatieven zoals uitwisseling 
van telefoonnummers tussen ‘veel aanwezigen’ en/of het 
gebruik van sms zijn waarschijnlijk minder effectief. Besloten 
wordt om de groeps-apps te gaan uitproberen. Ellen (tuin 
148) en Laetitia (tuin 26) melden zich aan om elk een 
groeps-app te beheren. 

Het bestuur heeft geconcludeerd, mede op basis van het in 
2016 door leerlingen van het ROC opgestelde rapport, dat 
vervanging van de waterleiding onvermijdelijk en urgent 
is. Het bestuur doet een oproep aan deskundigen om mee 
te denken over een plan van aanpak en de financiering 
van die vervanging. In de najaarsvergadering zal dit dan 
ter besluitvorming worden voorgelegd aan de leden. Ria 
Akkerman (tuin 122) meldt zich hiervoor aan. Thea (tuin 47) 
wijst erop dat er waarschijnlijk ook een vergunning voor de 
werkzaamheden moet worden aangevraagd als er hierdoor 
consequenties zijn voor de bomen op het park. 

Chris wijst op de succesvolle actie van Tamara die uiteindelijk 
een tafeltennistafel voor een zacht prijsje heeft weten te 

vinden. De aanwezigen geven uiting aan hun waardering 
door een stevig applaus. 

Chris geeft aan dat Wijkergouw in verband met het 
honderdjarig jubileum van de Bond een bedrag van 1130 
euro heeft gekregen en dit graag wil besteden aan het 
breder toegankelijk maken van het tuinpark. Men denkt zelf 
aan het inrichten van het ‘schapenveldje’ met een aantal 
vierkantemetertuintjes voor buurtbewoners, wandelroute 
over de noordelijke tuinparken actualiseren, en de winkel 
moderniseren en openstellen voor buurtbewoners. Thea 
(tuin 47) wijst erop dat blijvende bebouwing op het 
schapenveldje waarschijnlijk niet mag, maar dat uitgezocht 
kan worden of vierkantemetertuintjes en/of het aanleggen 
van wandelpaden in het gras wel mogelijk is. Uit de zaal 
wordt ook nog gesuggereerd om fitness-toestellen op het 
schapenveldje te installeren en/of schooltuintjes aan te 
leggen. Aangedrongen wordt om als eerste de suggesties 
voor gebruik van het ‘schapenveldje’ (graspaden, fitness en 
vierkantemetertuintjes) op haalbaarheid te onderzoeken. 

Bij het bestuur zijn klachten binnengekomen over te hoge 
bomen in tuinen waardoor het zonlicht in aanpalende 
tuinen wordt geblokkeerd. Op grond van het tuinreglement 
kan en zal het bestuur hierin handelend optreden, in 
overleg met de betrokken tuinders. Thom Perquin (tuin 
167) stelt voor om bij de verkoop van huisjes met dergelijke 
te hoge bomen ook een waarschuwing te geven over 
de kosten van verwijdering van die bomen. Moniek van 
der Kroef (89) geeft aan dat een aantal bomen op de 
vogelsingel ook gevaarlijk lijken, omdat er sprake is van 
eenzijdige ontwikkeling van zeer lange takken. Wordt 
daarop ook gelet? Marga geeft aan dat deze bomen onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, die elke 2 
jaar een inspectie uitvoert. Bij twijfel is het verstandig dit bij 
de gemeente te melden. 
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Het bestuur zal de gevoerde discussies over de 
meerjarenplanning verder uitwerken richting concrete 
voorstellen die aan de najaarsvergadering zullen worden 
voorgelegd. 

Bespreking en vaststelling jaarverslag 2016 
(p 5-7 Wijkergouwtje lente 2017)
Aleida (tuin 110) merkt op dat er wel erg veel mensen op de 
wachtlijst staan en dat de wachttijd zo wel erg lang wordt. 
Hoe moeten we daarmee omgaan? Margot van de Zilver 
geeft aan dat een inschrijfstop moeilijk is, maar dat ook niet 
iedereen op de wachtlijst even fanatiek op zoek is naar een 
tuin. Laetitia vraagt of er actie mogelijk is tegen mensen 
die voorrang krijgen doordat ze eerst een ‘beroerde tuin’ 
accepteren en daar niets mee doen om vervolgens na 2 jaar 
door te stromen. Opgemerkt wordt dat dit slechts sporadisch 
het geval is. Vanuit de zaal wordt verder opgemerkt dat de 
wachttijd van 4 jaar en 1 maand om een tuin te krijgen de 
moeite waard is gebleken, dus geduld wordt beloond. Het 
jaarverslag wordt door de leden goedgekeurd. 

Financieel verslag 2016 (inclusief verslag 
kascommissie)
Nelleke Bosland (penningmeester) verwijst allereerst naar 
de toelichting zoals opgenomen in het Wijkergouwtje 
lente 2017. Daarnaast merkt zij op dat ze het afgelopen 
jaar veel geleerd heeft en de hulp van de Bond daarbij zeer 
heeft gewaardeerd. In 2016 was sprake van zowel minder 
uitgaven als minder inkomsten dan begroot. Er is sprake van 
een negatief resultaat omdat herwaardering van de post 
‘sleutels’ noodzakelijk bleek, er extra inkopen zijn gedaan 
voor de winkel (voordelig omdat de leverancier ermee 
ophoudt) en omdat er een forse nabetaling aan Waternet 
moest worden gedaan. Dit is inmiddels opgehelderd en dat 
geld komt weer terug. 

Joke van Pel rapporteert vanuit de kascommissie dat de 
financiële stukken zijn gecontroleerd en dat de checklist 
van de Bond is nagelopen. De kascommissie heeft geen 
onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie 
adviseert de vergadering om de voorstellen van het bestuur 
over de onttrekking en toevoeging van middelen aan 

de reserves goed te keuren en decharge aan het bestuur 
te verlenen over het in 2016 gevoerde financieel beleid. 
Zij doet tot slot een oproep voor een nieuw lid voor de 
kascommissie. 

Aleid vraagt of er bij wijze van kostenbesparing niet 
gewerkt zou moeten worden met individuele watermeters. 
Thom Perquin vraagt wat er is gedaan met de 3 tuinders die 
gedurende langere tijd een ‘spuiter’ van de waterleiding 
hadden. Nelleke Bosland geeft aan dat die tuinders een 
naheffing wegens waterverspilling zullen krijgen. Aangezien 
de kosten van een gemeentelijke watermeter per tuin hoog 
zijn, lijkt dat geen haalbare optie. Thom Perquin geeft aan 
dat er ook goedkopere verbruiksregistratiemeters zijn. Het 
bestuur zal dit in overweging nemen. 
De leden stemmen in met de decharge van het bestuur over 
het gevoerde financiële beleid 2016. 

Benoeming nieuw bestuurslid
Annemieke Timmerman (tuin 83) stelt zich als verkiesbaar 
nieuw bestuurslid voor. Zij heeft sinds 2009 een tuin 
op Wijkergouw en hield zich toen vooral bezig met de 
bijen, maar heeft sindsdien ook deelgenomen aan de 
barcommissie en de kascommissie. Zij wil nu graag de stap 
nemen naar bestuursverantwoordelijkheid. 
De stemcommissie (Marcel, Marion en Laetitia) 
verzamelen en tellen de uitgebrachte stemmen. Van de 44 
stemgerechtigden hebben 41 voor en 3 tegen de benoeming 
van Annemieke Timmerman in het bestuur gestemd. 
Annemieke geeft als ambitie aan die 3 tegenstemmers ook 
voor zich te willen winnen. 

Rapportage vanuit de commissies

Tuincommissie 
Marga van Aalst kondigt aan dat niet langer alleen maar 
op vooraf aangekondigde data de schouw plaatsvindt van 
het onderhoud door tuinders van hun deel van de openbare 
paden, dit zal door het jaar heen gebeuren en tuinders 
zullen hierop door het jaar heen worden aangesproken. Zij 
meldt verheugd dat er kikkers in overvloed zijn, maar dat er 
jammer genoeg ook nog veel ratten zijn die steeds brutaler 
worden. Het is in verband hiermee van belang zorgvuldig 
met de composthoop en met vuilnis om te gaan. Zij geeft 
aan dat de eindschouw door de Bond rondom het Natuurlijk 
Tuinieren op 15 juli 2017 zal plaatsvinden. Voor die tijd zal 
nog worden gezorgd voor de inrichting van schuilplaatsen 
voor egels, zal de informatiehoek in de boerderij worden 
ingericht. Ook wordt nog gewerkt aan een plattegrond voor 
een bomenwandeling door het park, in verband daarmee 
worden tuinders opgeroepen om aan te melden welke 
bomen op hun eigen tuin te vinden zijn. Tot slot merkt zij op 
dat Cordaan soms wat lang doet over het opruimen van de 
hopen afval, maar dit wel altijd doet. 
Tuin 153 merkt op dat er soms ook takkenbossen blijven 
liggen die niet van Cordaan, maar van individuele tuinders 
zijn. Andrea van Pol geeft aan dat tuinders hierop worden 
aangesproken. 
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Tuin 87 vraagt wat de bedoeling is van de storting van zand 
bij het haventje. Marga geeft aan dat dit ter bestrijding van 
het onkruid is en niet om er een strandje te maken. 
Over de ratten wordt opgemerkt dat dit een stadsbreed 
probleem is, maar ook verergert als er – zoals bij 
Wijkergouw – bouwactiviteiten in de buurt zijn. Als het 
een plaag wordt is het verstandig om het Stadsdeel aan te 
spreken en wellicht de stadsecoloog te benaderen voor het 
vinden van oplossingen. 
Ellen Burgwal geeft aan dat gebruik van het nieuwe 
elektronische agendasysteem voor de werkbeurten veel 
beslommeringen scheelt en dat gebruik en tevredenheid 
toenemen bij de tuinders. Een geslaagde vernieuwing dus. 

Bouwcommissie
Bram Eken kondigt aan dat de bouwcommissie dit jaar de 
intensieve controle op veiligheid bij gasvoorzieningen zal 
voortzetten. Hij wijst op de oproep in het Wijkergouwtje 
voor booteigenaren om zich kenbaar te maken in verband 
met de verwijdering van ongebruikte boten. De aanleg van 
een steigertje in het haventje zit in de planning. Tot slot 
doet hij een oproep voor aanmelding van vakmensen die 
klussen willen doen aan de gemeenschappelijke gebouwen. 
Tine van Doorn (tuin 107) vraagt om helderheid over het 
wel/niet mogen afsluiten van gaskisten, omdat bij haar 
buurvrouw een gasfles is gestolen. Geantwoord wordt dat 
van de brandweer gedurende het seizoen de gaskisten niet 
mogen worden afgesloten. Clarie vult aan dat dit van groot 
belang is voor de veiligheid van de brandweermannen. 

Barcommissie
Remko Schouten is op zoek naar tuinders met een 
‘verklaring sociale hygiëne’ omdat dit vereist is bij de 
exploitatie van de bar. Diana (tuin 8) geeft aan hierover 
te beschikken. Clarie geeft aan dat zij ook wel wil praten 
over het gebruik van haar verklaring, binnen bepaalde 
randvoorwaarden. 

Inkoop/winkel
André Tuin geeft aan dat de winkel zoals altijd goed 
loopt. Er zijn wel twee wisselingen omdat Diny en Agnes 
vertrekken. Ria heeft zich aangemeld, maar er is nog een 
vacature. De werkbeurten zijn om te ruilen voor 11x een 
zaterdagochtend in de winkel. 

Cordaancommissie
Gemeld wordt dat de relatie van de Tuincommissie met 
de Cordaancommissie inmiddels weer is hersteld en dat er 
goed werk geleverd wordt. Ondertussen zijn ze ook in te 
schakelen bij – niet al te gecompliceerde – klussen door 
tuinders die eventjes extra hulp kunnen gebruiken.

ARBO-commissie
Deze commissie Is nog in oprichting. Thom Perquin gaat met 
Karien bij de Bond een cursus over de ARBO volgen.

Redactiecommissie
De redactiecommissie doet een oproep voor een redacteur. 

Er is al een vormgever en Chris Teunissen helpt mee met de 
redactie, maar aanvulling is gewenst. 

OpenTuinKunst 2017
Helen Couwenberg geeft aan dat aanmelding kan tot en met 
25 mei. Er zijn tot nu toe 30 aanmeldingen. Zij vraagt in het 
bijzonder aandacht voor het onderdeel ‘Heel Wijkergouw 
bakt’, bestaand uit een taartenwedstrijd en verkoop van de 
taart(punten) tijdens een theetuin op zondag 18 juni. Als 
publiciteit wordt een flyer gemaakt en is er al een facebook-
pagina. Zij roept iedereen op om zoveel mogelijk kennissen 
uit te nodigen voor 18 juni 2017. De buurtparken en de buurt 
worden nadrukkelijk uitgenodigd. Op 17 juni 2017 is er een 
diner gepland, maar dat is alleen bestemd voor degenen die 
zich hebben aangemeld voor OTK. 

Bondsvergaderingen 
Klaas Breunissen en Loes Markenstein hebben de 
Bondsvergadering van 10 december 2016 namens 
Wijkergouw bijgewoond. Loes geeft aan dat ook die 
vergadering moeizaam verliep omdat een aantal tuinparken 
– en dan met name de tuinparken die met opheffing 
worden bedreigd – moeite hebben met de tamelijk 
centralistische opstelling van het Bondsbestuur. Zij willen 
zelf ook de ruimte krijgen om aan belangenbehartiging 
naar de Gemeente te doen en vinden dat het Bondsbestuur 
niet actief genoeg is. Hetzelfde wantrouwen bestaat ten 
aanzien van de contacten tussen het Bondsbestuur en de 
Belastingdienst over de kwestie van de BTW-plicht. Op de 
agenda van de volgende Bondsvergadering (10 juni 2017) 
staan de jaarcijfers 2016 en begroting 2017, die op zich geen 
aanleiding geven tot opmerkingen of bedenkingen. Tevens 
treedt de huidige voorzitter af en hebben zich nieuwe 
bestuursleden aangemeld. Ook dat geeft geen aanleiding 
tot opmerkingen of bedenkingen. 

Rondvraag
Petra (tuin 153) vraagt naar een planning voor de 
noodzakelijke verhoging van de beschoeiing. Marga van 
Aalst geeft aan dat de tuincommissie hiervoor de hulp 
van de bouwcommissie nodig heeft en ook heeft overlegd 
met het bestuur, maar dat er nog geen planning is. Chris 
Teunissen geeft aan dat wellicht tuinders ook zelf aan de 
gang kunnen gaan. Moniek van der Kroef (tuin 89) wijst 
er op dat het moeilijk is om de benodigde planken te 
krijgen. Marga van Aalst geeft aan dat regie nodig is om te 
voorkomen dat er ‘landje-pik’ plaatsvindt (toe-eigening van 
stukjes sloot) of dat de beschoeiing schots en scheef in de 
sloot terecht komt. 

Thea (tuin 47) heeft waargenomen dat mensen makkelijk 
door de spijlen van de hekken kunnen kruipen en vraagt 
zich af of er geen extra maatregelen ter beveiliging 
moeten worden genomen. Ook wordt gesuggereerd om 
camerabewaking tegen vuilnis(-dump) in te zetten. Chris 
Teunissen geeft aan dat het bestuur in verband met de 
kosten, controle, follow-up en privacyaspecten daar niet 
voor voelt. 
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Ria (tuin 127) vraagt naar de uitbreiding van wifi over het 
tuinpark. Chris Teunissen geeft aan dat na onderzoek blijkt 
dat de uitrol niet haalbaar is, vanwege de kosten en de 
uiteindelijk te geringe snelheid van het internet die dan 
kan worden geleverd. Hij doet een oproep aan vrijwilligers 
om een overdekte plek bij de boerderij te realiseren voor 
internetgebruik(-ers).

Clarie vraagt om de hondenbordjes opnieuw (terug) te 
plaatsen, omdat in toenemende mate het tuinpark gebruikt 
wordt door hondenbezitters die niet opruimen. Ook geeft 
zij aan dat tuin 162 nog steeds een probleemgeval is qua 
bebouwing en onderhoud. Andrea van Pol geeft aan dat er 
wel een gesprek is geweest met de tuinder, maar dat zij dit 
opnieuw oppakt na dit signaal. 

Aleid (tuin 126) geeft zich op om mee te werken met de 
bouwcommissie bij de aanleg van een steigertje in het 
haventje. Zij vraagt aan de aanwezigen om hun waardering 
voor het werk van het bestuur kenbaar te maken door een 
stevig applaus. Daarop volgt een stevig applaus. 
Klaas Breunissen geeft aan dat de brochure die aan nieuwe 
tuinders wordt uitgereikt ook voor de andere tuinders in de 
winkel te koop is voor 3 euro. 

Chris Teunissen merkt tot slot op dat samenwerking is 
gezocht met Rust en Vreugd om (gezamenlijke) activiteiten 
op te zetten. 
Klaas Breunissen dankt de aanwezige leden voor hun 
aandacht en constructieve bijdrages en sluit de vergadering. 

Loes Markenstein, notulist

Kinderen actief!
Emma Kalkman en Emma Schouten, beiden 11 jaar, 
hebben samen een brief geschreven aan het bestuur van 
Wijkergouw. Zij willen een Kindertuincommissie oprichten. 
De twee Emma’s denken er over om een kinderdisco te 
organiseren en willen meehelpen bij het onderhoud van 
de speeltuin en andere dingen voor kinderen. In hun brief 
stellen de dames drie ‘voorwaarden’. 1) Ze willen soms iets 
in het Wijkergouwtje schrijven. 2) Ze willen meebeslissen 
over dingen die gebouwd worden voor kinderen. 3) Ze 
willen soms folders mogen verspreiden. Het bestuur vindt 
het een geweldig idee om een Kindertuincommissie op 
te richten en denkt wel tot overeenstemming over de 
voorwaarden te kunnen komen met de dames ;-). Kinderen 
die mee willen doen kunnen langs lopen of een briefje in de 
bus doen bij een van de Emma’s. Emma Kalkman ‘woont’ op 
tuin 109 en Emma Schouten op tuin 183.

Klaas Breunissen

Rommelmarkt
Zondag 15 juli is er weer een vanouds gezellige 
rommelmarkt bij de boerderij van Wijkergouw. Dus 
heb je nog tuingereedschap, speelgoed, of iets anders 
wat je niet meer gebruikt. Neem je eigen kleedje en je 
spulletjes mee en kom het verkopen.
 

Zondag 15 juli: 
Opbouw 14.00. 
Aanvang 14.30

Iedereen is welkom om te kopen èn verkopen. Je hoeft 
je niet aan te melden. 
Voor overige informatie: 
Mari-Jan 06-38 00 85 24 / Tamara 06-43994511

Minidisco en 
Jeugddisco 
Heb je zin in dansen? 
Kom dan dansen op zaterdagavond 15 juli in de boerderij.
We beginnen de avond met een Minidisco voor de kinderen 
tot acht jaar. Die duurt van zeven tot acht uur. Dan is er 
een Jeugddisco van acht tot elf uur ’s avonds. Speciaal voor 
jongeren van 8 tot 18 jaar.

De Minidisco en Jeugddisco worden georganiseerd door 
de kinderactiviteitencommissie van tuinpark Rust & Vreugd 
en door Remko & Iris van de Barcommissie van tuinpark 
Wijkergouw.

De twee Emma’s houden van watermeloen. 
Foto: Paulien van de Loo.
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Kon het misgaan met zo’n organisatie, 
zo’n toewijding, zulke prachtige kunst in 
mooie tuinen en met dat weer? Nee dus. 
Geen idee hoeveel mensen er zondag 18 
juni langs zijn gekomen en tuinen hebben 
bezocht of van een high tea genoten, maar 
wij zagen die dag vele nieuwe gezichten.
Op zaterdag schoven ruim 50 tuinders en 
gasten aan bij het diner in de boerderij. 
Voortreffelijk eten dat door een ploeg 
kookfanate tuinders was voorbereid. 
Lekker, gezellig en zeker voor herhaling 
vatbaar!

OpenTuinKunst Dag uit de kunst!
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Moet ons nog een loftuiting van het hart: 
een evenement kent vele vaders, bedenkers 
en doeners. En dan nog iemand die het 
allemaal aan elkaar knoopt. Dat was Helen 
Couwenberg en zij verdient daarvoor een 
aparte vermelding! Helen, dank voor al het 
werk, inzet en het resultaat dat je met vele 
tuinders hebt verzet! De foto’s vertellen het 
hele verhaal beter dan deze woorden. 
https://www.facebook.com/opentuinkunst

Nieko en Lune

OpenTuinKunst Dag uit de kunst!
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Hoge bomen 
vangen veel licht
Ons tuinpark bestaat ruim 50 jaar. Ook bomen in onze 
tuinen zijn ons in de loop van de jaren flink boven het 
hoofd gegroeid. Soms leidt dit tot problemen als struiken 
en bomen het zonlicht wegnemen in de tuin van de 
buren. We hebben het dan niet over een paar uur geen 
zonlicht per dag, maar tuinen waar de zon nauwelijks 
meer op schijnt vanwege omringende hoge bomen en 
struiken.
In het Tuinreglement van de Bond voor Volkstuinders, 
Artikel 6, lid 2 staat: Een lid is verplicht om geen overlast 
aan andere leden of aan derden te bezorgen, o.a. door 
(….), het belemmeren of wegnemen van het zicht of 
zonlicht. 
De opeenvolgende tuincommissies hebben deze regel niet 
of nauwelijks gehandhaafd en tuinders zijn hier vrijwel 
nooit op aangesproken. Maar ook de tuinder moet het 
reglement kennen en is dus ook zelf verantwoordelijk.

Strenger
De huidige tuincommissie heeft in overleg met het bestuur 
zich voorgenomen om de regels voor het onderhoud van 
tuinen en het aangrenzende openbare gedeelte (tuinpad 
en slootkant) meer te gaan handhaven. Dit omdat in de 
praktijk blijkt dat deze regels nogal eens losjes worden 
gehanteerd door sommige tuinders. We denken o.a. 
aan het bijhouden van de paden, het gebruiken van de 
openbare slootkanten voor opslag van bijvoorbeeld boten, 
composthopen of compostvaten, het ‘dumpen’ van allerlei 
materialen langs de tuingrens (oude fietsen, afgedankt 
tuingereedschap) en dus ook te hoge bomen en struiken, 
daar waar het problemen oplevert voor buren. 
Voor het kappen of kandelaberen van bomen en/of het 
snoeien met meer dan 20% is een kapvergunning van de 
gemeente noodzakelijk. Dat geldt voor bomen die op 1.30 
meter hoogte een omvang van minimaal 31 cm hebben. 
Deze kapvergunning kan via de tuincommissie worden 
aangevraagd. 
Voor het aanvragen van de kapvergunning moet 
leges betaald worden aan de gemeente, ook als de 
kapvergunning niet of maar voor een deel goedgekeurd 
wordt. 

Alle hoge bomen om?
Natuurlijk niet! Afgezien van het feit dat de gemeente 
het laatste woord heeft over een kapvergunning, wordt 
de schoonheid en aantrekkelijkheid van ons park voor 
een groot deel ook bepaald door onze bomen. Kaalslag 
is zeker niet de bedoeling. Maar we moeten als tuinpark 
Wijkergouw wel iets doen aan de gevolgen van steeds 
hogere bomen (niet alleen schaduw, maar ook mogelijk 
gevaar bij stormschade).

De tuincommissie.

Voorinschrijving  
‘Op de tuin’
 Zondag 18 juni brachten fotografe Paulien van de Loo en 
schrijfster Lisette Nieuwboer een bezoek aan ons tuinpark. 
Zij stellen momenteel een boek samen met de werktitel 
‘Op de tuin’, een boek met beelden en verhalen van 
de volkstuinparken in Amsterdam en hun tuinders. Een 
mooi moment nu de Bond van Volkstuinders dit jaar haar 
100-jarig bestaan viert. 

Wil je alvast een klein inkijkje? Of heb je interesse in 
het boek? Je kunt het boek middels een voorinschrijving 
bestellen via www.howtogardendutch.com. In november 
wordt het boek gepresenteerd tijdens het jubileumcongres 
van de Bond op 16 november.

Naar het bos?  
Deur dicht!
In goed vertrouwen laat ik vaak mijn deur open van mijn 
tuinhuisje als ik even een ommetje ga lopen of even naar 
het bos een kruiwagen wegbreng.

Maar nu niet meer! Want vorige week zaterdag 17 juni 
is op zaterdagochtend mijn telefoon van de tafel in mijn 
tuinhuisje meegenomen door een dief. Ik dacht eerst 
dat ik ‘m ergens anders gelegd had, misschien gevallen 
ofzo, je weet het niet. Maar toen ik mijn buurvrouw Alda 
vroeg me even te bellen zodat ik de telefoon kon horen 
overgaan, zei ze dat hij meteen op voicemail overging. En 
dat heb ik zeker niet ingesteld, dus wist ik meteen dat de 
telefoon gestolen was en door de dief direct uitgezet. Dus 
er lopen dieven rond op ons park. En erover nadenkend is 
het inderdaad best makkelijk. Ga maar op een zaterdag in 
een oud shirt op laarzen of met een kruiwagen over het 
park lopen en niemand die iets opvalt. Goed in de gaten 
houden wie er alleen op de tuin is en of die even met 
een kruiwagen op pad gaat (dat duurt altijd wel een paar 
minuten). Zelfverzekerd een tuin in lopen en niemand zal je 
tegenhouden.
 
Vandaag dus maar tijdens het grasvrij maken van het pad 
de deur dicht gedaan en een krukje ervoor zodat het er niet 
meer uitnodigend uitziet.

Aleida Verheus, tuin 110
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Oud ijzer
Het was mogelijk om oud ijzer gedurende de hele 
week voor het hek van het terreintje neer te leggen. 
Echter, in de praktijk wordt er ook allerhande grof 
vuil neergelegd, voor het hek, of soms over het hek 
gekieperd: Oude tuinstoelen, bloempotten e.d. 
Vanaf heden kan het oud ijzer alleen nog worden 
aangeboden op zaterdagochtend, tijdens de 
openingstijden van het Terreintje: 10.30 – 12.00 uur. 
Let op dat u uitsluitend oud ijzer aanbiedt en geen 
aluminium of samengestelde voorwerpen zoals een 
parasol. Want grofvuil dient u zelf af te voeren.

Ratten in de tuin

De afgelopen maanden kregen we een paar keer 
te horen dat er ratten op ons tuinpark rond-
liepen. Nou is dat niet zo gek, want ratten zijn 
overal en met name in de stad in steeds grotere 
aantallen. Maar niemand wil een rattennest in 
zijn/haar tuin. Wat te doen als je een rat ziet? Ik 
heb wat info opgezocht en hieronder neergezet. 

Bruine rat
De bruine rat vestigt zich het liefst in een vochtige en niet te 
warme omgeving. De bruine rat voelt zich dus al snel ergens 
thuis, vooral in de buurt van de mens. Zijn favoriete habitats 
zijn kelders, kruipruimten, schuren, stallen, vuilnisbelten, 
graan- en houtopslagplaatsen, aan de rand van sloten en 
dijken, onder de grond in uitgebreide holen en op sommige 
plekken in de buurt van riolen en ander vervuild water. 
Het territorium wordt meestal niet ver van de 
voedselbronnen gevestigd. Hij graaft een hol met een 
diameter van 65 tot 90 millimeter, vaak in een oever of 
onder een boomwortel, maar ook in de vlakke grond. 
Ook maakt hij nesten onder vloeren, in hooimijten, 
tussen muren en in andere holle ruimtes rond menselijke 
nederzettingen. Bij de ingang van het hol laat de rat 
meestal hopen aarde achter, die in de loop van de tijd 
vanzelf worden platgestampt. In open gebieden graven de 
dieren ondergrondse gangenstelsels, die zelden dieper gaan 
dan vijftig centimeter. Holen zijn bovengronds aan elkaar 
verbonden met paadjes.

Een toevallige voorbijganger of toch niet?
Soms gaat het om een toevallige voorbijganger die we niet 
meer terug zien, maar soms komt het voor dat de rat zijn 
gezicht vaker laat zien. Meestal heeft dit te maken met 
het aanbod van voedsel. Wanneer ze niet bang lijken te 
zijn, dan kan het betekenen dat ze zich de leefomgeving 
inmiddels al eigen hebben gemaakt. Als dit het geval 
is zullen ze blijven terugkeren en is er kans dat ze zich 
voortplanten en gaan nestelen op een geschikte schuilplek.

Zijn ratten in de tuin schadelijk?
Veel mensen vragen zich af of ratten in de tuin schadelijk 
zijn. Behalve de schrik of angst die velen hebben voor 
ratten zijn er niet direct schadelijke effecten die ze teweeg 
brengen in de tuin. Ratten zijn geen agressieve dieren die 
voor gevaar zorgen. Wel kunnen contact met uitwerpselen, 
urine en speeksel ongezonde bacteriën worden 
overgedragen. 

Verder is bekend dat ratten dragers kunnen zijn van de 
ziekte van Weil. Echter, de kans dat men hiermee besmet 
wordt door de aanwezigheid van ratten buitenshuis is zeer 
klein. Er zijn maar weinig gevallen van besmetting bekend 
in Nederland. 

Wat te doen met ratten in de tuin?
De oorzaak ligt meestal bij de aanwezigheid van voedsel. 
ratten zijn alleseters maar meestal draait het om vuilnis, 
zwerfvoedsel of voedselresten op de composthoop. Ze zijn 
behendig en hebben enorm sterke knaagtanden. Let dus 
op dat de composthoop uit alleen tuinafval bestaat en dat 
geen voedsel bewaard wordt in bakken waar ze doorheen 
kunnen knagen.

Ratten vangen en bestrijden
Hoe bestrijd je ratten? Gif strooien is verboden omdat 
hier ook andere dieren aan doodgaan. Daarnaast is er 
ook inmiddels sprake van verminderde gevoeligheid bij de 
ratten. Hierdoor kan het probleem ook juist verergeren. Een 
losse klem plaatsen kan, maar ratten zijn heel schuw en slim 
dus is het niet makkelijk, daarbij past het niet in het beleid 
van Natuurlijk Tuinieren. Het belangrijkste is dus te zorgen 
dat onze tuinen onaantrekkelijk voor ze zijn, en ze niet op 
Wijkergouw gaan bivakkeren en als een dolle zich gaan 
vermenigvuldigen (gelijk muizen).

Melden bij TC of Bestuur
Mocht je ratten in de tuin signaleren meldt dat dan aan 
iemand van de tuincommissie of bestuur (ondergetekende). 
Zo kunnen we inventariseren of , dan wel hoe groot het 
probleem is zodat er een plan van aanpak kan worden 
gemaakt. 
Mooie zomer toegewenst!

Andrea van Pol
2e secretaris 
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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

Expositie 100 jaar Bond van 
Volkstuinders
In het Stadsarchief aan de Vijzelstraat is een interessante overzichtstentoonstelling 
ingericht. Op 22 juni opende de BVV feestelijk de expositie 100 jaar Bond van 
Volkstuinders. De voorzitter Ralf Grevelink ontving als eerste het boekje Groene 
Vingers uit handen van de schrijfster Trudy Admiraal. Een inspirerend overzicht 
van 100 jaar volkstuinieren in Amsterdam en omgeving. Dit boekje ontvangt u 
binnenkort in de brievenbus op de tuin. De middag werd afgesloten 
met een gezellige borrel. En wat de expositie betreft: Deze blijft nog 
drie maanden staan in het Stadsarchief. Als u in de buurt bent is dat 
zeker een bezoekje waard. 

Amsterdamse volkstuintjes functioneerden ten 
tijden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog 
voornamelijk voor voedselproductie. Daarna 
werd het recreatief tuinieren net zo belangrijk. 
Hele generaties Amsterdammers bewaren warme 
herinneringen aan het kleine lapje grond dat zijzelf 
of hun ouders met liefde beheerden. Van deze 
paradijsjes, waar door gezinnen soms hele zomers 
lang gewoond werd, zijn er in en om Amsterdam 
zo’n 8.000 te vinden. Het Stadsarchief heeft de 
rijke geschiedenis van volkstuinen in Amsterdam 
bewaard. Van nostalgische familiekiekjes uit de 
jaren twintig tot bijzondere brieven uit de Tweede 
Wereldoorlog. In de Schatkamer tonen we de 
meest bijzondere documenten en een schat aan 
foto’s. Het Stadsarchief toont de rijke geschiedenis 
van de volkstuinen in Amsterdam van 22 juni tot 10 
september in de Schatkamer. De toegang is vrij.
http://intranet.amsterdam.nl/nieuws-media/
concernnieuws/juni-2017/stadsarchief/
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De vraag werd me op mijn volkstuin gesteld waar 
sproeikoppen de mooiste figuren de lucht in slingerden. 
De tuinbezitter stond erbij en keek ernaar of maakte een 
praatje met tuincollega’s. Hij (meestal geen ‘zij’) had op dat 
moment niets te doen en wilde nog niet onder de douche.
Wat een verschil: op het moment dat ik water geef kijk ik 
mijn planten diep in de ogen, nou ja, bij wijze van spreken. 
Ik zie hoe ze groeien, welke plagen ze bedreigen, of ik moet 
uitdunnen, wat er spontaan opkomt. Ik sla ook planten over 
die ik geen water geef. Ik ben betrokken bij het wel en wee 
van mijn planten en ik kan gelijktijdig genieten van een 
gesprek met een tuincollega waarmee ik dezelfde passie 
deel.

Het verschil tussen sproeien en water geven gaat nog verder:
1. planten hebben niet allemaal dezelfde waterbehoefte. 

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik geschreven over 
planten met penwortels. Die hoef je geen water te 
geven, die vinden het wel op grote diepte in de grond.

2. je kunt planten stimuleren om dieper in de grond 
op zoek te gaan naar water. Ze ontwikkelen op die 
manier een goed wortelgestel terwijl ze met regelmatig 
sproeien dat niet zullen doen, lui worden en wachten op 
de volgende douche.

3. omdat regenwater mijn tomatenplanten niet kan 
bereiken handel ik als volgt: bij het uitplanten geef ik 
ze veel water om ze vervolgens een week op rantsoen 
te zetten. Bij gebrek aan water worden de wortels 
gedwongen om in de diepte te gaan. Tot aan de 
vruchtvorming geef ik ze 1 x per week water. Daarna is 
de behoefte groter en krijgen ze tot 3x per week water.

4. mediterrane kruiden en bonen hebben weinig behoefte 
aan water, sla en andere bladgroenten des te meer. 
Ook zaailingen hebben meer water nodig. Na verloop 
van tijd stop ik met dat extra water. Aardbeien en 
vruchtgroenten hebben een wisselende behoefte aan 
water, afhankelijk van het moment van vruchtvorming. 
Maatwerk is dus het devies als ik water geef.

Informatiebrochure

1

Informatiebrochure voor Nieuwe Tuinders

Mei 2017

Het bestuur heeft pas een 
informatiebrochure voor nieuwe 
tuinders gepubliceerd. Daarin 
staat een heleboel praktische 
informatie hoe de zaken op ons 
tuinpark gaan en geregeld zijn. 
Nieuwe tuinders krijgen deze 
brochure gratis uitgereikt als zij 
tekenen voor hun nieuwe tuin. 
De tuinders van Wijkergouw 
kunnen deze brochure kopen 
in de winkel voor het luttele 
bedrag van 3 euro.

Het verschil tussen sproeien en watergeven

5. bij het sproeien worden planten nat en de wortels van 
die planten zien er weinig van terug. Bij warm weer 
verdampt een deel van het sproeiwater, bladeren lopen 
kans te verbranden en de grond wordt wellicht nat 
maar hark je wat natte grond weg dan zul je zien dat de 
grond eronder nog kurkdroog kan zijn. Vooral planten 
met grote bladeren (koolgroenten, snijbiet, courgette 
en rabarber) zullen te weinig water ontvangen.

In hetzelfde uur dat het tikkende geluid van de sproeier me 
vertelt dat een grote boog in de lucht wordt beschreven 
heb ik de planten op maat bediend, hoef ik er niet op een 
stoel bij te gaan zitten wachten maar ben nog lekker in 
beweging ook. Mijn gieter draagt uiteraard geen sproeikop 
en ik zorg ervoor dat het water bij de wortels kan komen. 
Bij voorkeur geef ik ’s morgens water, in ieder geval niet 
in de avonduren. De planten kunnen overdag opdrogen 
en slakken zouden ’s avonds een heerlijke glijbaan naar de 
planten aantreffen als ik dan water zou geven.

Met toestemming overgenomen uit: Groenmoes 40; 20 juni 
2016



16 Tuinpark Wijkergouw

Thea’s Tuin WWWeetjes

Volg een cursus Vogelzang op www.vroegevogels.vara/
pagina/cursus-vogelzang-wat-hoor-ik. Hier bespreekt Vroege 
Vogels elke week een vogel met praktische tips hoe je de 
zang kan herkennen en de vogel kan vinden.

Wat is een tuinreservaat en hoe kan je meedoen? Bezoek de 
website www.tuintelling.nl/tuinreservaten en geef je tuin 
ook op.

Slakken! Wie heeft ze niet? Op www.makkelijkemoestuin.nl/
blog/slakken heeft Jelle van Jelle’s MM een lijstje gemaakt 
van alles wat hij heeft geprobeerd om slakken weg te 
houden van zijn planten en of het hem gelukt is. Succes!
Je kan ook een foto van je tuinslak maken en opsturen (de 
foto, niet de slak). Zo doe je mee aan een onderzoek om 
vast te stellen of planten en dieren zich wel snel genoeg 
aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en 
verstedelijking. Kijk op www.eis-nederland.nl/snailsnap.

Op www.wildeweelde.nl/inheemse-versus-uitheemse-
planten kan je lezen waarom inheemse planten in je tuin 
belangrijk zijn voor bijen en vlinders. Op een zonnig hoekje 
in je tuin kan je deze beestjes helpen overleven. 

2017 is het jaar van de Botanische Tuinen. Deze tuinen 
zijn het bezoeken meer dan waard. Google op Jaar van 
Botanische Tuinen en je komt diverse tuinen en artikelen 
tegen.

Uit onderzoek via www.tekenradar.nl blijkt dat ruim 1 op 
5 tekenbeten in de stedelijke omgeving wordt opgelopen, 
zoals parken en tuinen. Controle blijft belangrijk. Meer 
informatie vind je ook op www.rivm.nl/Onderwerpen/
Tekenbeten_en_lyme.

Er is een nieuwe vogelgids uitgekomen, de Zakgids Vogels 
van Nederland en België, met QR-codes om filmpjes, geluid 
en extra informatie per vogelsoort snel online te vinden. Te 
bestellen via www.vogelbeschermingshop.nl.

Muggen(over)last kan je melden op www.muggenradar.
nl. Zo doe je mee aan een wereldwijd muggenonderzoek 
en waar ze in Nederland voorkomen en welke risico’s dat 
oplevert.

Bloemen met Smaak, een boek over en met recepten van 
Eetbare Bloemen. De auteur, Anna Koster is helemaal 
‘in de eetbare bloemen’ sinds ze in 1990 in Japan aan 
een bloemendiner deelnam. Uitgegeven door www.
knnvuitgeverij.nl, ISBN 978 90 5011 605 3, verkrijgbaar bij de 
boekhandel.

Op www.mergenmetz.nl lees je van alles over de eetbare 
siertuin, heerlijke recepten, groener wonen, boekrecensies, 
plantenverkoop en de openingstijden van de biologische 
bezoektuin met veel oude gewassen.

En kijk dan ook nog even op onze eigen website 
www.wijkergouw.nl.

Het is nog steeds niet te bevatten dat Gerard uit ons midden 
is weggerukt. Telkens verwacht ik hem tegen te komen bij 
het hakselen, op het pad, aan de bar of in ons laantje. Een 
boom waarin wij konden schuilen en op krachten komen is 
omgevallen. En dat in een paar weken tijd. Nooit meer zijn 
lach, zijn liefde voor dierbaren, zijn passie voor de tuin. Wij 
wensen zijn familie en onszelf de moed om door te gaan. 
Alleen en samen het leven te leven. Elke dag te plukken als 
een uniek en waardevol moment. 

Chris Teunissen

Gerard Hersbach overleden
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Olla’s op de Groensmoesmarkt

Dit voorjaar was ik weer op de Groenmoesmarkt in St. 
Oedenrode, een heel leuke en informatieve beurs voor 
(moes)tuiniers georganiseerd door Hans van Eekelen. 
Er waren ruim 80 stands met uiteenlopende artikelen, 
van bronzen gereedschap en bodemverbeteraars tot 
tuinmulchpapier en Olla’s.

Wat is een Olla???? 
Het antwoord vind je op www.ollas.nl En voor 
tuinmulchpapier en wat je ermee doet ga je naar www.
bio-crepe.com Biologische Vruchtbomen vind je op www.
florisbomen.nl, www.silene.be levert (zaden van) een 
groot assortiment éénjarigen, en www.tuinjoop.com is 
een zaden en kruidenwinkel met theehuis en workshops. 
Een kruisbessen ‘proef’tuin vind je onder www.proeftuin.
eu, maretakken op www.maretakkenkwekerij.nl en online 
buurtmarkten op www.locaflora.nl. Gaaf Groen heeft een 
Pop Up Center, zie www.gaafgroen.nl, de KNNV levert 
prachtige boeken via www.knnvuitgeverij.nl en www.velt.
nu heeft alle informatie over (moes)tuinieren zonder gif en 
ecologisch leven. Een Ecostoof koop je op www.ecostoof.
nl (je kan hem wassen!) en Guanokalong bestel je bij www.
guanokalong.com, het verbetert smaak en kwaliteit. Kijk op 
www.zaadgoed.nl voor biologische zaadteelt en veredeling, 
www.deoerakker.nl heeft tot doel oude Nederlandse 
land- en tuinbouwgewassen als levend cultureel erfgoed te 
behouden en je vind er de Oranje Lijst, een overzicht van 
oude land- en tuinbouwgewassen die (deels) ook nu nog in 
de handel verkrijgbaar zijn. www.groenkennisnet.nl biedt 
actuele kennis op het gebied van voedsel en groen. Zet 
jezelf op de kaart als een filiaal van De Grootste Zaadbank 

van Nederland op www.degrootstezaadbank.nl en strijd 
mee tegen patenten op voedsel. Bloemzaadbedankjes 
bestel je via www.bloemzaadbedankjes.nl en kijk op www.
aywiers.be voor een tuinbezoekje over de grens. Oase is een 
tijdschrift voor natuurrijk tuinieren, een proefnummer kan je 
aanvragen op www.stichtingoase.nl, www.vanderplancke.nl 
levert zaden voor en boeken over de lekkerste groenten, de 
mooiste moestuin en de prachtigste bloemen, o.a. ook het 
boek Een kleine eetbare tuin met vaste planten, van 6 tot 66 
m2. Via www.debolderik.net bestel je wilde bloemenzaden 
van inheemse planten van eigen kwekerij, zonder chemische 
meststoffen en/of bestrijdingsmiddelen en Kwekerij de 
Morgen, www.newgenerationplants.nl levert ecologisch 
gekweekte planten. Tuingereedschap voor liefhebbers koop 
je bij www.dewiltfang.nl, traditioneel en hand gesmeed 
gereedschap bij www.sneeboer.com, en producten voor 
de biologische (moes)tuin bij www.boerengoed.nu. En last 
but not least kan je bij www.hironatuurlijkwonen.nl een 
workshop leemoven, leemstuc, tadelakt, stoelenmatten en 
nog veel meer volgen.
Je ziet het, op de Groenmoesmarkt is van alles te ontdekken.

De volgende markt zal worden gehouden op zondag 
18 maart 2018 in de Tuinmarkthallen in Boekel. Houd 
de website www.groenmoes.nl in de gaten voor meer 
informatie, of abonneer je op de nieuwsbrief. Op www.
vogelbeschermingshop.nl kan je met ons Nederlandse weer 
alle kanten op. Gaat het regenen of breekt de zon door? 
Paraplu of (zonne)brillenkoker met sfeervolle afbeeldingen 
van de bekendste tuinvogels.

Thea Adriaansen

Vrijwilligers gezocht
De winkel zoekt een vrijwilliger
Op dit moment hebben we drie vrijwilligers. We zoeken nog 
iemand om ons team te ondersteunen. Openingstijden: elke 
zaterdag in het seizoen van 10.30 tot 12.00 uur. Je kunt je 
aanmelden als vrijwilliger of in ruil voor tuinbeurten. (11x 
winkel voor de tuinbeurten). Het rooster is flexibel. De sfeer 
gezellig en de koffie uitstekend. 

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!

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. Als u daar belangstelling voor heeft 
mail het bestuur. 

Neem deel aan de kascommissie!
Met het vertrek van Annemieke Timmermans naar het 
bestuur is er een plek vrijgekomen in de kascommssie.
Wij zijn een enthousiast team en we heten je van harte 
welkom om eerst als reservelid mee te komen draaien om 
zo het eerste jaar alle ins-en-outs van het werk van de 
kascommissie te leren kennen. Heb je interesse? Wil je meer 
informatie? Laat het ons weten via jmvanpel@upcmail.nl
Joke van Pel
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Herhaald verzoek
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’.

Vanaf 3 mei worden vuilnis en bos elke woensdag 
weer beVROUWd. 

Werkbeurten en 
tuingereedschap
Als u een werkbeurt komt doen, moet u altijd klein gereedschap bij 
u te hebben, zoals een snoeischaar, handschoenen, onkruidsteker, 
enz. Het komt regelmatig voor dat tuinders die spullen om 9 uur nog 
moeten ophalen waardoor de werkbeurt pas tegen 9.30 uur begint. 
Dat is niet de bedoeling, we hebben de werkuren hard nodig.

Neem bij warm weer ook een flesje water mee. 
De Tuincommissie

Tuinverkoop
Als er op Wijkergouw een tuin TE KOOP wordt 
aangeboden dan heeft een zittende tuinder die 
langer dan 2 jaar een tuin heeft op Wijkergouw 
voorrang op de lijst van aspiranten om deze tuin 
te kopen.

Als bestuur willen wij echter, voordat de TE 
KOOP tuin op de 1e zaterdag van de maand in 
de openbare verkoop gaat, weten of er zittende 
tuinders zijn die belangstelling hebben voor deze 
tuin. Als er tuinders zijn die interesse hebben 
voor een TE KOOP tuin, dan willen wij dat 
uiterlijk weten op de vrijdagmorgen voorafgaand 
aan de tuinverkoop. Dit kan door een email te 
sturen naar tuinparkwijkergouw@gmail.com 
voor vrijdagmorgen 00.00. Deze tuin hoeft dan 
niet meer in de openbare verkoop en wordt 
op vrijdag van de website gehaald. Dat is dan 
minder teleurstellend voor alle aspiranten die op 
zo’n verkoop af komen.

Zijn er meerdere zittende tuinders die 
belangstelling hebben voor de tuin dan krijgt de 
tuinder die het langst op Wijkergouw een tuin 
heeft de TE KOOP staande tuin toegewezen.
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Herhaald verzoek
van de bouwcommissie

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

CS-Bedsysteem

Dwarsslaper

Clic-Clac

BEDKASTEN

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

Uitgebreide kleurenfolder op aanvraag

internet:
http://www.slaapbanken.nl

e-mail: easy@open.net

De grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN

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

-

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

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere 
diensten

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

Accudienst/Technische commissie: André Tuin

ARBO: Carien Ruijter, Tom Perquin

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



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

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 10.30 tot 12.00 uur. 
Behalve bij slecht weer wanneer de werkbeurten 
vervallen.

Vuilcontainerverhuur: 30 euro per container per 
week. Op ’t Terreintje bespreken en betalen.

Hakselen 5,00 per kar, 1,00 euro per kruiwagen. 
Als er gehakseld wordt, laten hakselen in het bos, 
Betalen op ’t Terreintje,

Aarde:   30 euro per kar. 2,75 euro per kruiwagen
Zand:    27 euro per kar. 2,50 euro per kruiwagen
Stenen en tegels: indien voorradig

Oud ijzer: Kan uitsluitend aangeboden worden op 
’t Terreintje tijdens de openingstijden op zaterdag. 

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

Prijzen onder voorbehoud.


